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İnsanlar, giydikleri tişörtlerin üzerinde
bulunan yazılar, baskılar ya da
resimler ile karşı tarafa mesajlar
göndermektedir. Gönderdikleri
mesajlar her ne kadar bilinçli olarak
gönderiliyor gibi gözükse de
yaptığımız çalışmalar sonucunda,
maalesef azımsanmayacak kadar kişi
giysisinin üzerinde ne yazdığını hiç
merak etmediğini, araştırmadığını
sadece rengini, modelini beğendiği ya
da hediye edildiği için giydiğini ifade
etmiştir.”

KÜLTÜR
YOZLAŞMASI:

TİŞÖRT
YAZILARI



H
er geçen gün gelişen,
geliştikçe de değişen
dünyamızda maale-
sef millî ve manevi
değerlerimizden her
an bir parça kaybedi-

yoruz. Gelişimin, manevi değerle-
rimizden kopmadan, ayrılmadan da
olabileceği gerçeğini bir türlü ka-
bullenemiyoruz. Oysaki birçok
ülke, millî ve manevi değerlerinden
kopmadan dünyada ilkler arasına
girmeyi başarabiliyor.  

Kültürümüzden kopuyoruz diyo-
rum ancak inanın birçoğumuz bu
kopmanın, yozlaşmanın farkında
bile değiliz. Kültür yozlaşmasının en
canlı örneklerinden birisi her gün
çevremizde gördüğümüz, üzerimi-
ze giydiğimiz, hatta geleceğimizin
teminatı çocuklarımızın üzerine
giydirdiğimiz tişörtlerdeki yabancı
yazılar ve baskılar… 

“Bu çalışmanın amacı bakıp gör-
mek; görüp fark etmek yani far-
kındalık yaratmak…”

İnsanlar, giydikleri tişörtlerin üze-
rinde bulunan yazılar, baskılar ya
da resimler ile karşı tarafa mesaj-
lar göndermektedir. Gönder-
dikleri mesajlar her
ne kadar bilinçli
olarak gönderili-
yor gibi gözükse
de yaptığımız
çalışmalar so-
nucunda, maa-
lesef azımsan-
mayacak kadar
kişi giysisinin üzerinde ne yazdığı-
nı hiç merak etmediğini, araştır-
madığını sadece rengini, modelini
beğendiği ya da hediye edildiği için
giydiğini ifade etmiştir. Dolayısı ile
üzerinde ne taşıdığını, hangi me-
sajları gönderdiğini bilmiyor.

Kültür yozlaşmasının bir parçası
olan “Tişört Yazıları” konusunu
çalışmaya başlamama sebep, bar-
dağı taşıran son damla dediğim ve
yaptığım tüm sunumlarda göster-
diğim minik yeğenimin giysisinin
üzerinde İngilizce olarak “Ben aç

köpeğim” yazısı olmuştur.  Böyle-
ce tişörtlerin üzerinde bulunan
baskı, resim ya da yabancı dilde-
ki yazıları daha detaylı olarak in-
celemeye başladım. Yapmış oldu-
ğum incelemeler ve anket çalış-
maları sonucunda ortaya çıkan
manzara gerçekten korkunç; kül-
türümüzle, maneviyatımızla asla ör-
tüşmeyen tişört yazıları, baskıları
ve bu şekilde bilinçaltına gönderi-
len mesajlar… 

Yabancı dilde yazılı cinsellik içeren
tişörtlere örnek vermek gerekirse;
“Erkek arkadaşım kasaba dışında”,
“Erkek arkadaşım gelmeden öp
beni”, “Rahatsız etme henüz sar-
hoş değilim”, “Maddiyatçı kız”,
“Bu gece boşum”, “Seni istiyorum”,
“Erkekler meşhur, başarılı, zen-
ginseniz! Boştayım” gibi İngilizce
yazı yazan tişörtleri giyen insanla-
rımız ne yazık ki anlamlarını bile bil-
meden rahat rahat çarşı pazar ge-
ziyorlar. Bir genç camide namaz kı-
lıyor, tişörtünde ise “Dünyaya İç-
meye, Dans Etmeye ve Cinsel İliş-
ki Kurmaya Geldik” yazıyor. Hem

millî hem de dinî olarak evli-
lik kurumu kutsalımızdır,

ancak gelin ve damat res-
minin olduğu ve altında

“Game Over” yani
“Oyun Bitti” yazı-

sı ile insanlar
evlendiği za-
man haya-
tının bitti-
ği vurgu-
lanmak-

ta, evlilik-
ten uzak durul-

ması, birliktelikten yana olunması
bilinçaltına işlenmektedir. “Simple
Truth” yani, “Basit Gerçek” yazan
diğer bir tişört baskısında ise bir er-
kek ve kadın resmi yer almakta, ka-

“Bir başka tişört yazısı
ise “Jean Ali”, eğer biz

dilimize sahip
çıkmazsak,

çocukluğumuz ilkokul
kitabının kırk yıllık

kahramanı Cin Ali olur
Jean Ali. Bu giysileri

üreten firmalar bilinçli ya
da bilinçsiz olarak

maalesef bu küresel
oyunun bir parçası

olmakta, kültür
yozlaşmasında maşa

görevi yapmaktadırlar.”



dının gönlü ile sevdiği, erkeğin ise
cinselliği ile sevdiği vurgulanıyor.
Cinsellik mesajları içeren o kadar
çok tişört yazısı var ki hatta bazı-
larını burada dile getirmekten hicap
duymaktayım.  

Tişört yazılarında yer alan ve din
karşıtı yazılar ve baskılar içeren me-
sajlar ise gerçekten korkunç, ale-
nen dinî değerler ile alay edilmek-
te, saf ve masum vatandaşımız ise
bu oyunlara alet edilmektedir. Ör-
neklendirmek gerekirse; bir va-
tandaşımız camiye namaz kılmaya
gidiyor ancak tişörtünün arkasın-
da “God is Busy, Can I Help You?”
yani “Tanrı Meşgul Ben Yardımcı
Olabilir miyim?” yazıyor ve şeyta-
nı temsil eden kırmızı bir kafa res-
mi var.  Ateizme yönlendirmeye ça-
lışan diğer bir tişört yazısı örneği ise
“Muhtemelen Tanrı Yok, Endişe-
lenmeyi Bırak, Hayatını Yaşa” ,
“Korku Kul Yapısıdır, Din Korkudur”.  

Diğer taraftan “Hayat Eğlencedir”,
“Uyuşturucuya Güven” gibi birey-
leri tamamen yaradılış amaçların-

dan uzaklaştıran ve bireylerin bi-
linçaltlarına olumsuz mesajlar gön-
deren tişört yazılarının çokluğu ve
halkımızın bilinçsizce bu yazıları
üzerlerinde taşımaları gerçekten
çok üzücüdür. Yabancı dil bölü-
münde okuyan birisinin, Türkçesi
“Kokarca” anlamına gelen İngiliz-
ce bir yazıyı, ne olduğunu dahi bil-
meden üzerinde taşımasının yo-
rumunu da sizlere bırakıyorum…

Yapmış olduğum sunumlar, rö-
portajlar ve programlarda bana
sorulan sorulardan birisi bu tişört
yazılarından hangisinin beni en
çok etkilediğidir, bu soruya ceva-
bım; hamile bir annenin, tüfeğin
dürbün görüntüsünde yer alması ve
altında “Bir taşla iki kuş” yazması-
dır.  Anne katledildiği zaman, kar-
nındaki bebek yani gelecek de
yok edilecektir. Bir başka tişört ya-
zısı ise “Jean Ali”, eğer biz dilimi-
ze sahip çıkmazsak, çocukluğumuz
ilkokul kitabının kırk yıllık kahra-
manı Cin Ali, olur Jean Ali.  

Bu giysileri üreten firmalar bilinçli

ya da bilinçsiz olarak maalesef bu
küresel oyunun bir parçası ol-
makta, kültür yozlaşmasında maşa
görevi yapmaktadırlar. Bu bağ-
lamda, Türk kültürü ile bağdaş-
mayan ve asla kabul etmediğimiz
bazı yazıları üzerinde taşıyan in-
sanların en azından bu yozlaşma-
nın bir parçası olmamalarını ve çev-
relerindeki kişileri uyarmalarını
sağlamak birey olarak hepimizin
görevidir. Maalesef millet olarak
hep birileri çıksın bu olumsuzluk-
ları düzeltsin gibi bir düşüncemiz
vardır, ancak olumsuz gördüğü-
müz, düşündüğümüz durumları
düzeltmeye birey olarak kendimiz
başlasak zaten her şey kendili-
ğinden düzelecektir. Bu tür konu-
ları tartıştığımızda bizlere en çok
söylenen söz “Hocam bu konuda
sizlere çok iş düşüyor...”, benim ce-
vabım ise “Hayır, sadece bizlere
değil, herkese, hepimize çok iş
düşüyor, eğer bu tür kültür yoz-
laşmalarından rahatsızsak, hepimiz
taşın altına elimizi koyacağız!”
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“Bu giysileri üreten firmalar
bilinçli ya da bilinçsiz olarak
maalesef bu küresel oyunun
bir parçası olmakta, kültür
yozlaşmasında maşa görevi
yapmaktadırlar. Bu bağlamda,
Türk kültürü ile bağdaşmayan
ve asla kabul etmediğimiz bazı
yazıları üzerinde taşıyan
insanların en azından bu
yozlaşmanın bir parçası
olmamalarını ve çevrelerindeki
kişileri uyarmalarını sağlamak
birey olarak hepimizin
görevidir.”


