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ÖZET 

Küreselleşme kavramıyla dünya toplumlarını birbirine 

yaklaştırmak düşüncesi hedeflenmiş olmakla birlikte uygulamada 

durum hiç de bu şekilde yürümemiştir. Bu süreç, ekonomisi, sanayisi 
ve teknolojisi gelişmiş ülke ya da ülkelerin sürekli olarak kendi 

üretimleri ya da değerlerini diğerlerine vermeleri şeklinde ilerlemektedir. 

Böylelikle gelişmekte olan pek çok ülke, Batı toplumları lehine tek 

boyutlu bir kültürel kimliğe yani “tek tipleşme”ye doğru gitmektedir. 

Küreselleşmenin dijital alandaki gelişmelerle ivme kazanması ve 
gelişmiş ülkelerin kendi kültürel değerlerini metalaştırarak iletişim 

teknolojisiyle piyasaya sürmesi, dünyanın geri kalan kesiminin aynı 

kültür kaynaklarından beslenmesini hızlandırmıştır. Bu da Türkiye gibi 

yönü Batı’ya dönük pek çok ülkede, mevcut kültürel değerlerin içinin 

boşaltılması ya da kaybolması tehlikesini beraberinde getirmiştir. 

Nitekim Türkiye’de geleneksel ritüeller yerine Batı kaynaklı ritüellerin 
yaygınlık kazanması; hatta bu kutlamalardan “Cadılar Bayramı”nın son 

dönemlerde oldukça popüler hale gelmesi bu duruma güzel bir örnektir. 

Türkiye’de Cadılar Bayramı ilk önceleri sadece büyük şehirlerde 

kutlanırken her geçen yıl diğer şehirlerde yaşayan insanlar tarafından 

da bilinmeye ve geleneksel hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu 
makalede öncelikle Cadılar Bayramı’nın kökeni, yayılması yazılı ve sözlü 

kaynaklardan yararlanılarak ABD’deki kutlama şekilleri üzerinde 

durulmuş, sonrasında ise bu kutlamanın Türkiye’ye girişi, kimler 

tarafından ne şekilde kutlandığı ve kutlanma sebepleri küreselleşme ve 

tüketim kültürünün yaygınlaşması bağlamında ele alınıp incelenmiştir.  

Geleneksel inanç ve ritüellerin, günümüz yaşam koşulları 
içerisinde içselleştirilememesi, bu değerlerin yerine küresel sermaye 

tarafından yaratılan ritüellerin almasında etkili olmuştur. Bu süreç 

tüketim kültürünü de teşvik etmektedir. Küreselleşmenin yoğun akışı 

içerisinde ulusal değerleri korumak ya da bu konuda bazı önlemler 

almak zaruri hale gelmiştir. Bu aşamada geleneksel ritüelleri yeniden 
yorumlayarak bunları küresel dünyada uygulanır hale getirmek; milli 

eğitim müfredatını kültürel değerleri de odak alarak düzenlemek ve 
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gelenek-görenekleri konu edinen televizyon programlarını mutlaka 
desteklemek alınabilecek önlemlerden bazısıdır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, küreselleşme, tüketim toplumu, 

ritüeller, cadılar bayramı 

 

HALLOWEEN IN TURKEY WITHIN THE CONTEXT OF SPREAD 
OF CONSUMPTION CULTURE AND GLOBALIZATION 

 

ABSTRACT 

It has been aimed to get world communities closer with each other 

by consumption of globalization, however the situation has not proceed 

like this efficaciously. This process has been progressing that the 

developed countries in terms of technology, industry and economy by 
giving their own product to the weak ones without cease. Thus, most of 

developing countries have been verging on to being ‘monotype’ that 

means one-dimensional cultural identity which is in favor of western 

societies. 

That globalization’s gaining momentum with developments in the 

digital domain, developing countries’ commodifying their own cultural 
values on the market with communication technology have set off the 

rest of the world being nourished from same culture resource. So, it has 

carried with threathening of eviscerating cultural values or loss of them 

in most of the westward countries as well as Turkey. Hence, gaining 

wide currency of western origin rituals instead of Turkish traditional 
rituals is an obvious example that Halloween is getting popular recently. 

While Halloween had been celebrated only in metropolises at the 

beginning, it has been started to get known by people who lives in all 

countries and tried to make traditionalize every passing year. In this 

article, firstly, origin of Halloween, its sprawl and style of celebration 

have been emphasized; after that, its enterance into Turkey, purpose of 
celebrations have been discussed and considered within the context of 

spread of globalization and consumption culture. 

Repudiation of traditional religious and rituals in living conditions 

have been effective to take rituals which is created by global capitals 

instead of it. Hereby this process has been promoting consumption 
culture. It has been become obligatory to product national value or take 

some specific measures about it in the intensity of globalization. At this 

stage, it is one of the actions to make applicable traditional rituals 

exegetically in globalizing world; to organize national education 

curriculum as focus cultural values and to support television programs 

which have customs. 

Key Words: Turkey, globalization, consumption culture, rituals, 

Halloween 
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Giriş 

Küreselleşme kavramı, günümüz dünyasında olup bitenleri açıklama iddiası taşıyan 

popüler kavramlardan birisi olmakla birlikte kavramın ifade ettikleri konusunda bir uzlaşma 

sağlanamamıştır. Küreselleşme kavramı etrafında yapılan tartışmalarda birbirine zıt iki görüş öne 

çıkmaktadır. Bunlardan birisi küreselleşmeyi kapitalizmin gelişim süreci içerisinde varılan ve Batılı 

ülkelerin temsil ettiği noktanın, insanlığın erişebileceği en üst siyasal ve ekonomik aşama kabul 

edip bu kavrama olumlu yaklaşanlardır. Bu varsayımın arkasında dünyanın geri kalan kısımlarının 

insanlığın ulaştığı bütün olumlu özellikleri temsil eden Batı gibi olma yolunda 

“evrileceği/evrilmesi gerektiği” iddiası yatmaktadır. İkincisi ise küreselleşmenin emperyalizmin 

günümüzde almış olduğu yeni bir biçime işaret ettiğini, Batı’nın/kapitalizmin çıkarları 

doğrultusunda ekonomik, siyasal ve kültürel “tektipleştirme” olduğunu öne sürerek meseleye 

olumsuz yaklaşanlardır. İkinci yaklaşımdaki küreselleşmeyi en iyi “hür dünyanın” fast food 

zincirini oluşturan “McDonald”ların küresel olarak yaygınlaşmasının temsil ettiği ifade edilmekte 

ve küreselleşme bir bakıma küresel “McDonaldlaştırma” sayılmaktadır (Alankuş, 2001, 1-2).  

Meseleye hangi cepheden yaklaşılırsa yaklaşılsın küreselleşmenin özellikle üçüncü dünya 

ülkelerinde, Batı ve kimi Hıristiyanlık değerleri lehine kültürel bir değişim meydana getirdiği ve 

getirmeye de devam edeceği açıkça ortadadır. Kendi kültürünü dünyanın geri kalan kısımlarına 

yayma konusunda da Amerikan kültürü önde gelmektedir. George Ritzer (2011), Amerikan 

kültürünün serbest piyasa ideolojileriyle birlikte dünyanın her yerine nasıl ihraç edildiğini 

“McDonaldlaştırma” kavramıyla açıklamıştır. Ritzer bu kavramla fast-food kuruluşlarının kısaca 

“verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve denetim” gibi temel ilkeleri sayesinde sadece 

restoran sanayisini değil eğitim, iş, sağlık, seyahat, eğlence, rejim, politika vb. toplumun her 

kesimini ve dünyanın her yanını etkilemesini nitelemiştir. Bu sürecin sonunda ise küresel tercihler 

yükselirken yerel farklılıklar da yavaş yavaş ortadan kalkacaktır.  

Küreselleşmede, iletişim ve iletişim teknolojileri de önemli bir yere sahiptir. 

Küreselleşmenin getirileri olan hızlı pazar değişimi, özelleştirme, uluslar arası bazı firmaların 

devleşmesi, enformasyon ve eğlence teknolojilerinin değişmesi, özellikle de uydu iletişiminin 

yaygınlaşması, bilgisayar teknolojisinin yaşamımızın hemen her alanına girmesi, kültürel ürünlerin 

metalaştırılarak hızla yayılması göz önünde bulundurulduğunda iletişim teknolojisi ile 

küreselleşme arasındaki yakın ilişki kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  

Bütün bu gelişmeler, insanlık tarihinde belki de endüstri devriminden sonraki bütün 

zihniyet yapılarını değiştiren bir ikinci sıçrama olarak kabul edilebilecek niteliktedir. Öyleki 

bunlardan özellikle dijitalleşme, medyanın (iletişimin) küreselleşmesindeki en önemli halkayı 

oluşturmakla kalmaz, iletişim tarzını, dolayısıyla tasarım ve hayal şeklimizi, kısacası düşünme, 

algılama ve kavrama tarzımızı da değiştirmektedir. Bilinen bu gerçek dolayısıyla bugüne kadar 

özellikle küresel ekonomik ve siyasal ilişkilere dair karar alma süreçlerinde medya teknolojisindeki 

gelişmeler ile küreselleşme arasındaki doğal sayılan ilişkiden yararlanılarak, alınan kararların 

meşruiyetini sağlamak yoluna birçok kez başvurulmuştur. Yine medya teknolojilerinin gelişmesi 

sonucu dünyanın birbirleriyle ilişkisi belli kısıtlamalara tabi bölgeler halinde düzenlenmesini 

sağlayan sınırların ortadan kalkması gündeme gelmiştir. Mademki iletişim sinyalleri sınır 

tanımamaktadır, o halde dünyada artık ne politik ne kültürel ne ekonomik sınırların işlevi ve anlamı 

kalmıştır (Mutlu, 2005:208-209). Buna göre medya teknolojilerindeki gelişmeler aracılığıyla, 

dünyanın bugünkü ve gelecekteki şeklini belirlemek daha kolay hale gelmiştir.  

Küreselleşen dünyada elektronik medya teknolojilerinin bu baş döndürücü gelişimi, 

“tüketim kültürü”nün de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Söz konusu kavramla da ürünler 

dünyası ve bu ürünlerin günümüz toplumunun anlaşılması bağlamında merkezi bir yer işgal etmesi 

konusu vurgulanmak istenmiştir.  
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Bilindiği üzere bugün tüm çevremizde nesnelerin, hizmetlerin, maddi malların 

çoğaltılmasıyla oluşturulmuş ve insan türünün ekolojisinde bir tür temel dönüşüm meydana getiren 

akıl almaz bir tüketim ve bolluk gerçekliği vardır. Daha doğrusu, bolluk içindeki insanlar artık, tüm 

zamanlarda olduğu gibi başka insanlar tarafından değil, daha çok nesneler tarafından kuşatılmış 

durumdadır. (Baudrillard, 2012:15). Bu doğrultuda günümüzde kapitalizmin geldiği noktada 

üretimin, tüketimi de içine alacak şekilde örgütlendiğini söylemek mümkündür.  

Lefebvre’ye göre 1960’tan itibaren artık gündelik hayat önem kazanmaya başlamış, 

uzmanlaşmış faaliyetlerin ortak mekânı olarak kabul edilmiştir. Bu süreçte tüm toplumun iyi 

örgütlenmiş bir biçimde sömürülmesi, sadece üretici sınıfla sınırlı kalmamış, üretimi de içine 

almıştır. Gerçekten de kapitalizm insanların “modern hayat”a uyum sağlamasını isterken kendisi de 

bu hayata uyum sağlamıştır. Daha önceleri işletme sahipleri, belirsiz bir piyasa için rastgele 

“üretim” yaparken savaştan sonra, Avrupa’da tüketim üzerinde ve tüketim aracılığıyla etki etmenin 

olanağına varılmış ve örgütlenme böylelikle gündelik hayatı da içine alacak biçimde yeniden 

şekillendirilmiştir (Lefebvre, 1998: 63). 

Özetle söylemek gerekirse küreselleşme ekonomik, kültürel ve siyasal hayatta pek çok 

değişim meydana getirmiştir. Bu değişimde sermaye piyasasının üretim politikasını tüketimi de göz 

önünde bulundurarak yeniden yapılandırmasının önemli bir rolü vardır. Ayrıca bu yeni tarz 

örgütlenme şeklinin iletişim teknolojileri vasıtasıyla geniş bir alana, büyük bir hızla yayılması, 

toplumlarda tüketim kültürünün başat kültür olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Tüketim kültürünün Türkiye’deki yansımalarını somutlaştırarak örneklendirebilmek 

düşüncesiyle bu makalede iletişim teknolojileriyle Batı kültüründen Türk kültürüne geçen ve her 

geçen gün büyük şehirlerde ve özellikle de okullarda yaygınlaşmaya başlayan “Cadılar Bayramı” 

(Halloween) kutlamaları üzerinde durulmuştur. Çalışmada öncelikle “Cadılar Bayramı”nın kökeni, 

yayılımı ve ABD’deki anlamı, önemi ve kutlama şekilleri üzerinde durulmuş, sonrasında batı 

kaynaklı bu kutlamanın Türkiye’ye girişi, kimler tarafından nasıl kutlandığı, her şeyden önemlisi 

de kutlanma nedeni ya da nedenleri “küreselleşme” ve “tüketim kültürü” bağlamında ele alınıp 

incelenmiştir.  

Cadılar Bayramı (Halloween)’in Kökeni ve ABD’deki Kutlamalar 

Türkçede “Cadılar Bayramı” olarak bilinen “Halloween” batı dünyasında her yılın 31 ekim 

akşamında kutlanan önemli bayramlardan biridir.  

Hallowen’in tarihsel kökeni üzerine ise bu güne kadar değişik görüşler öne sürülmüş ve 

konuyla ilgilenen araştırmacılar bu kutlamanın kaynağını farklı bayramlarla ilişkilendirerek 

açıklama yoluna gitmiştir. Buna göre Halloween ile ilgili tarihteki en eski izler, Romalıların meyve, 

tohum ve bereket tanrıçası olan “Pamona” için düzenledikleri festivale kadar uzanmaktadır. Bir 

başka görüşe göre Halloween’i yine Romalıların ölüler bayramı olarak bilinen Parantelia’ya 

dayandırmak mümkündür. Ölüler bayramı olarak bilinmekle birlikte asıl amacı bu hayattan göçmüş 

ataları anmak olan bu bayram, ölülerle yaşayanlar arasındaki bağı kuvvetlendirmek gibi bir amaca 

da hizmet ettiği için içeriğinde Halloween’i çağrıştıran pek çok motifi barındırmaktadır (Erbil: 

2011: 18).  

Sonrasında ise Halloween’in kaynağı iki özel güne bağlanmıştır. Bunlardan birincisi ilkçağ 

döneminde yaşayan Avrupa kavimlerinden Keltiklerin “samhain”1 adını verdikleri hasat festivali; 

ikincisi ise Katoliklerin 1 Kasım’da kutladıkları “Azizler Günü”dür. Aslında samhain, Kelt 

kültüründe 4 mevsim döngüsünün esas festivallerinden birisidir ve dönem olarak Keltik yeni yılının 

başladığı ilk kış gününe rastlamaktadır. İnanışa göre festivalin yapıldığı bu günlerde ruhlar, 

yaşayanların dünyasına yolculuk yapmakta, insanlar da bu ruhlar için meydanlarda ateşler yakıp 

ikramlarda bulunmakta ve çeşitli maskeler takmaktadır. Hristiyan kültüründe azizleri anma 
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günlerinin yapılması ise MS 610 yılına kadar uzanmaktadır. İlk olarak bu yılın 13 Mayıs’ı, Papa 

Boniface IV tarafından St. Mary ve inançları yoluna hayatlarını kaybetmiş tüm Hristiyanlar için bir 

anma günü olarak belirlenmiştir. Daha sonra MS 731’de ise Papa Gregory III tarafından “1 Kasım” 

“Azizler Günü” olarak ilan edilmiştir. Gecenin bir gün öncesi olan 31 Ekim de “tüm kutsalların 

gecesi” (eve of all hallows) ya da “kutsallar gecesi” (all hallow even) zamanla “hallowe’en” ya da 

“halloween” olarak bilinmeye başlanmıştır (Santino, 1996: 746-747).  

Cadılar Bayramı (Halloween), köken itibariyle tarım kültürünün bir ürünüdür. Nitekim yaz 

sonuna rastlayan bu dönemde hasat kaldırılmış, kış için gerekli hazırlıklar yapılmış olmalıdır. 

Kutlamalarda oynanan oyunlarda elmanın, fındığın, şalgamın ya da bal kabağı gibi topraktan elde 

edilen ürünlerin kullanılması, Cadılar Bayramı’yla tarım işleri ve mevsim geçişleri arasındaki 

ilişkiyi göstermektedir. 

Özetle yukarıda sıralanan bütün özel gün ya da törenler, tarihsel süreç içerisinde halloween 

adı verilen kutlamanın inanç ve pratikler açısından zenginleşmesini sağlamış, son aşamada da 

pagan dönemlerden kalan bu ritüeller dinî motiflerle birleştirilerek Hristiyanlık içerisinde yerini 

almıştır. Bununla birlikte kaynağı ilkçağ kavimlerine kadar uzanan bu kutlamanın genel olarak 

yazın bir başka yönüyle de hasat döneminin sonu ve kışın başlangıcı anlamına geldiğini de 

belirtmek gereklidir. 

Cadılar Bayramı’yla ilgili inanç ve pratikler, 19. yüzyılın ilk yarısında İrlandalı ve İskoç 

göçmenler aracılığıyla Kuzey Amerika’ya getirilmiştir. Sömürge günlerinden beri Kuzey Amerika 

kıtasında bilinen bu bayram, 20. yüzyılın ortasına kadar sadece çocuklara yönelik bir eğlence 

olarak kabul edilmekle birlikte sonrasında ABD’de hızla yaygınlık kazanmış ve yetişkinler 

arasında da rağbet görmeye başlamıştır. Öyleki günümüzde yetişkinler arasında özel maskeler takıp 

kostümler giyerek, özenle dekore edilmiş evlerde, bahçelerde ya da açık alanlarda, sokaklarda 

festival havasında bu bayramı kutlamak yaygın bir gelenek halini almıştır (Santino, 1996: 747-

750).  

Cadılar Bayramı, “Azizler Günü” arifesine denk getirilerek kilise takvimiyle de bağlantılı 

hale getirilmesine rağmen ABD’de yaşayan bazı kişiler tarafından, şeytan ya da cadı görüntülerine 

yer vermesi ve bu tür uygulamaların Hristiyanlıkla ilgili olmadığı düşüncesiyle eleştirildiği de 

olmuştur. Ancak bütün bu tartışmalara rağmen ABD’de Cadılar Bayramı, ulusal tatil ilan 

edilmemekle birlikte katılımcı sayısı ve etkisi göz önünde bulundurulduğunda belki de Noel’den 

sonra ikinci büyük kutlamala olarak karşımıza çıkmaktadır (Santino, 1996: 750). 

ABD’de yaşayan sözlü kaynaklardan edinilen bilgiye göre bugünle ilgili hazırlıklara 

haftalar öncesinden başlanmaktadır. Bunun için evler, Cadılar Bayramı dekorasyonuna uygun 

çeşitli aksesuarlarla süslenmekte, birçok evin dış cephesine örümcek ağları, insan kılığına 

bürünmüş korkuluklar ve maskeler yerleştirilmektedir. Herkes, kostüm ve maskesini seçmekte, 31 

ekim gecesinde kullanılmak üzere bal kabağını hazır etmektedir. O gün geldiğinde içi oyulmuş 

kabağın içinde mum yakılarak ev girişlerine konulmakta, kostümler giyilip maskeler takılarak 

çocuklarla birlikte kapı kapı dolaşılıp her evden şeker ya da çikolata istenmektedir. Bu sırada 

gençler, birbirlerini korkutarak eğlenmektedir (K.1, K.2, K.4). 

Sözlü kaynaklardan Tera Clutter ise, kendisine çocukken bu dönemle birlikte yavaş yavaş 

kışın geldiğini, kış ile birlikte ruhların da yeryüzüne indiğini, ruhlar yeryüzüne indiğinde ise 

insanların farklı kıyafetler giymeleri gerektiğini, böylelikle kötü ruhların onları 

tanıyamayacaklarını konu edinen bir hikâyeyle büyüdüğünü belirtmektedir (K.3). 

 ABD’de Cadılar Bayramı’yla ilgili olarak çeşitli kostümler ve maskeler eşliğinde 

eğlenceler düzenleyip kabaktan fenerler hazırlamanın yanı sıra perili kabul edilen evlere ziyaretler 

düzenlemek, korkulu hikâyeler anlatmak ya da korku filmleri izlemek, Cadılar Bayramı’nda 
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yapılan diğer uygulamalardır (K.5). Bugünle ilgili olarak hazırlanan özel bir yemek yoktur. 

Bununla birlikte günün öne çıkan renkleri turuncu ve siyahtır. Öyleki bazı firmalar o güne özel 

olarak bisküvilerinde bu renkleri kullanmakta, hatta bazıları küçük boyda turuncu ve siyah renkli 

“Halloween” adı verilen çikolatalar çıkartmakta, ambalajlarda bu renkler kullanılmakta, yemeklerin 

ya da cipslerin yanında yenilmek üzere turuncu renkli soslar tercih edilmektedir (K.2). 

Cadılar Bayramı’nın temel pratiklerinden biri olan bal kabağından fener hazırlama geleneği 

oldukça ilgi çekicidir. İlk önceleri Britanya adasının kuzeyindeki kutlamalarda bunun için şalgam 

kullanılmakla birlikte 19. yüzyılın başından itibaren ABD’de kabak kullanılmaya başlanmıştır. 

Şalgamı oyarak yapılan fenerler ile esas olarak Araf’ta sıkışıp kalmış ruhlar temsil edilmek 

istenirken sonrasında bu dini motiften uzaklaşılarak harman sonu imgesiyle örtüşen balkabağı 

tercih edilmeye başlanmıştır. Buna bağlı olarak da kutlamalarda siyah ve turuncu rengi de ön plana 

çıkmıştır (Erbil, 2011: 19). 

Genel olarak değerlendirildiğinde ise ABD’deki Cadılar Bayramı kutlamaları için 

cadılardan zombilere, uzaylılardan çizgi roman karakterlerine kadar olağanüstü ya da sıra dışı 

varlıkları çağrıştıran çeşitli kostümlerin, maskelerin hazırlanması; evlerde kullanılmak üzere özel 

aksesuarların üretilmesi; bugüne özel bisküvi ya da çikolata üretiminin gerçekleştirilmesi; kimi 

zaman edebiyattan ve sinemadan da destek alınması vb. uygulamalar göz önünde 

bulundurulduğunda bu kutlamanın başlı başına ticari bir sektör haline getirildiğini, bunun da 

reklamlar yoluyla güçlendirildiğini, zamanla söz konusu bayramın ününün ülke sınırlarını aştığını 

söylemek mümkündür. Nitekim kökleri Biritanya adasının kuzeyinde bulunmakla birlikte ABD’de 

yaygınlık kazanmış olan Cadılar Bayramı, diğer ülkelere de sıçramış, günümüzde sadece 

Avrupa’da değil Müslüman ülkelerde, hatta uzak doğuda dahi bu günü kutlamak moda haline 

gelmiştir.  

Türkiye’de Cadılar Bayramı  

Günümüz dünyasının hemen her köşesini etkisi altına alan “çağdaş ritüeller”, çağdaş 

insanın hayatını ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak uygulanabilir hale getirilmiş, genellikle de Batı 

Hristiyan toplumunun yaşadığı sosyal olaylardan ve dini tarihinden kaynaklanan ritüellerdir (Oğuz, 

2002: 96-97). Bu bağlamda Türkiye’yi de etkisi altına alan “1 Nisan, Cadılar Bayramı, Yılbaşı, 

Sevgililer Günü vb.” pek çok özel gün ve bugünlerle ilgili kutlamaların kaynağının da Batı, 

genellikle de ABD olduğu görülmektedir 

Son yıllarda Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan bu özel günlerden birisi, 31 Ekim’de 

kutlanan “Cadılar Bayramı”dır. İlk önceleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayıp 

da sosyoekonomik düzeyi yüksek kesimlerde kutlanan bu bayram, kitle iletişim araçları sayesinde 

toplumun hemen her kesimi tarafından bilinen ve büyük şehirlerin dışında da yaygınlık kazanmaya 

başlayan bir kutlama niteliği kazanmıştır. 

Türkiye’de Cadılar Bayramı sokak etkinlikleri kapsamında kutlanmamakla birlikte bazı 

eğlence organizatörleri, bu gün akşamına özel kostümlü partiler düzenlemekte, biletlerini de 

haftalar öncesinden satışa sunmaktadırlar. Bunun yanı sıra büyük şehirlerdeki bazı üniversitelerde 

de bu bayram, parti şeklinde kutlanmaktadır. Üniversitelerin dışında ABD kökenli bazı özel 

okullarda, dil okullarında neredeyse bu kutlamalar geleneksel hale getirilmiş, hatta anaokulu 

seviyesindeki çocuklar da kutlamalara dahil edilmiştir. Bu kutlamalarda esas olarak renkli ve 

değişik kostümler giymek, maskeler takmak, cadılar bayramı içerikli İngilizce şarkılar söylemek, 

öğrencilere bal kabağından fener yapımını öğretmek, cadılar bayramıyla ilgili dünyada yaygın 

olarak gerçekleştirilen aktiviteleri tanıtmak, kimi zaman “Halloween pastası” adı verilen bir pasta 

yaptırarak bunu hep birlikte yemek gibi çeşitli uygulamalarla karşılaşılmaktadır.  
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Genel olarak ise bu tür etkinlikler medyada da geniş yer bulmakta, kutlamalara katılanların 

neler giydiği, neler yaptığı ve nasıl eğlendiği ayrıntılı olarak haber konusu edilerek toplumun diğer 

fertlerinin de bu duygulara iştirak etmesi için büyük çaba gösterilmektedir.  

Kutlamaların anaokulu seviyesindeki öğrenci düzeyine kadar indirilmesi oldukça 

düşündürücüdür. Okullarda cadılar bayramıyla ilgili etkinliklerde bulunan eğitimciler, ilgili internet 

sitelerinde kutlamanın gerekçesi olarak öğrencileri yabancı kültürlerle tanıştırmak, dillerini 

öğrettikleri kültürlerin kutlamalarını yaşayarak çocuklara öğretmek şeklinde açıklamaktadırlar.  

 Türkiye’deki Cadılar Bayramı kutlamalarının, ABD’de olduğu gibi sokak festivali niteliği 

taşımadığı, sadece bir günle sınırlı kaldığı ve bunun dışında ekim ayı süresince herhangi bir 

geleneğin uygulanmadığı, üstelik “azizler günü”yle ilgili herhangi bir inanışa yer verilmediği için 

Hristiyanlık değerlerini tanıtma gibi bir durumun söz konusu olmadığı, etkinliklere katılanların 

değişik kostümler giyerek sadece eğlendikleri, dolayısıyla cadılar bayramı kutlamalarını çok 

masum, eğlence amaçlı, kültürlerin birbirlerini tanıma ve anlama noktasında etkili “özel gün”lerden 

biri olduğu şeklindeki iddiaları oldukça safiyâne bulduğumuzu belirtmek gerekmektedir. 

Kültürün maddi ve manevi unsurları üzerine yapılan çalışmalarda öncelikle kültür 

değişmesi sırasında bunlardan hangilerinin bir kültürden diğerine daha kolay geçebileceği konusu 

tartışılmış ve sonunda da genellikle maddi kültür unsurlarının yani inançlardan çok bunların somut 

görüntülerinin bir başka kültür tarafından daha kolay ve daha hızlı benimsendiği sonucuna 

varılmıştır. Bunun da nedeni olarak somut değerlerin soyut olanlardan daha kolay öğrenilmesi 

gösterilmiştir. Somut unsurlarla asıl olarak kastedilen ise maddi unsurlar ve davranışlar olup 

bunların iletişimi de daha kolaydır. Bununla birlikte kültür değişmesinin seçici olduğu yani bir 

kültürün, diğerinden bir şeyler alırken bunları seçtiği, dolayısıyla maddi unsurlardan bazılarını alıp 

bazılarını almayacağı gibi, aynı seçimi maddi kültür ile manevi kültür arasında da yaparak manevi 

olanları da öncelikle alabildiği vurgulanmıştır (Güngör, 2011: 16-18).  

Türkiye’deki Cadılar Bayramı etkinlikleri, görünüşte eğlence amaçlı yapıldığı 

zannedilmekle birlikte temelinde Hristiyanlık kutlamalarının tanıtılıp yaygınlaştırılması gibi bir 

amaca da hizmet etmektedir. Bu bağlamda kültür aktarımı konusunda yapılan söz konusu çalışma 

sonuçlarından da yola çıkarak, zaman içerisinde Türkiye’ye Cadılar Bayramı kapsamında “Azizler 

Günü”yle ilgili bir etkinliğin de dahil edilip edilemeyeceğinin bir garantisi yoktur. Kaldı ki batı 

kaynaklı bu tarz kutlamalar, aslında Hristiyanlık değerlerinin farklı kültür ve inanca sahip yerlerde 

de kabul görmesi arayışlarının bir uzantısı olarak değerlendirilmelidir. 

Mit ve ritüellerin arka planında inanç olduğu için, çağdaş toplumların kurguladığı mitlerde 

dahi dinsel referanslar önemli bir yer tutmaktadır (Oğuz, 2002: 98). Bu bağlamda Türkiye’de 

yaygınlaşmaya başlayan Cadılar Bayramı da, Hristiyanlık mitleri ve azizlerinin hayatlarıyla 

zenginleştirilerek yeniden şekillendirilmiş, ritüelistik uygulamalara dönüştürülmüş 

kutlamalardandır. 

Batı kaynaklı Cadılar Bayramı’nın ya da diğer özel gün kutlamalarının Türkiye’de, 

küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği etkileşim sonucu yaygınlık kazandığı göz önünde 

bulundurulduğunda, söz konusu ritüellerin aslında kapitalist toplumların kendilerine “tüketim 

toplumu” yaratma kaygısının bir ürünü olduğunu söylemek mümkündür. Günümüz kapitalist 

toplumlarının üretimlerini, tüketimi de göz önünde bulundurarak yönlendirdikleri, bunu da medya 

teknolojisindeki gelişmelerden yararlanarak ustalıkla diğer kültürlere yönlendirdikleri bilinen bir 

gerçektir. Bir başka deyişle medyanın yani tüm iletişim sistemlerinin, kültürel süreçlerin 

merkezinde yer aldığı ve tüketiciliği teşvik ederek aslında kapitalist sermayeye hizmet ettiği 

görülmektedir. Bu noktada küreselleşmenin kültür boyutunun mutlaka ekonomi boyutuyla ele 

alınması gerçeği de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
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Tüketim toplumunda birey, tüketici kimliğiyle ön plana çıkartılmaktadır. Söz konusu 

tüketim ise, herhangi bir ihtiyacı karşılamaktan ziyade prestij kazanma, diğerlerinden farklı 

olduğunu ya da bir gruba bağlı olduğunu hissettirme, kimlik edinme, statü değiştirme ya da 

modern olma gibi daha çok simgesel değerler adına yapılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de 

Cadılar Bayramı’na iştirak edenlerin de benzer kaygılar içerisinde olduğu, ayrıca kutlamalar 

sırasında birbirinden ilginç ve son derece yaratıcı kostümlerin giyilmesinin de insanları yabancı 

kaynaklı bu bayrama katılma noktasında teşvik ettiği gözlenmektedir. Genel olarak bu ritüellere 

katılma ya da bunları uygulama nedenlerinin altında “batılılaşma” isteği ya da “modernlik”in 

gereği gibi düşünceler yatmakta, bu sebeple başta ABD olmak üzere Batı ritüelleri ya da yaşam 

tarzı en doğru, en iyi, en modern kabul edilerek uygulanmaya çalışılmaktadır. 

Peki Batı’nın Hristiyan olmayan diğer ülkelere karşı özellikle kültürel etkileşim noktasında 

yaklaşımı nasıldır? Küreselleşme kavramının arka planında yatan “alma ve verme” dengesi Batı’da 

kurulabilmiş midir?  

Küreselleşmenin etkileri Batı açısından değerlendirildiğinde ise durum çok farklıdır. Batılı 

sermayedar, kendi kültürünü küreselleştirme bakımından belli bir tavrın içinde olmakla birlikte, 

öteki kültürlerden gelebilecek küreselleştirme önerilerine kapalıdır. Bunun karşısında Doğulu 

sermaye sahiplerinin özgün olmayı düşünmeksizin Batılı ortaklarının kültürel etkisinde kalarak 

kendi toplumlarında Batı mit ve ritüellerini “tüketim toplumu yaratma ülküsü” doğrultusunda 

yaymaya çalışmaları, genelde Doğunun, özelde ise tüm Türk topluluklarının mit yoksullaşmasına 

neden olmaktadır (Oğuz, 2002: 99).  

Küreselleşmeye Direnmek Mümkün müdür? 

Günümüz dünyasında küreselleşmeden kaçınmak ya da karşısında durmak mümkün 

değildir, ancak kültürel değerlerimizin yaşatılması ve sonraki nesillere de aktarılması noktasında 

yapılabilecek elbette bir şeyler vardır. Bu noktada yerel ürünlerle çıkış yolu aramak belki de en 

önemli seçeneklerden birisidir. Ancak bu süreçte göz ardı edilmemesi gereken husus, küresel 

dünyada yerel ürünlerin artık ne derecede yerelliğini koruyabileceği meselesidir. Nitekim 

küreselliğin hızı karşısında küresel olanla yerelin karşı karşıya getirilmesi, her ikisinin de biraz 

birbirine dönüşmesiyle sonuçlanacaktır. Bir başka deyişle yerel ürünler küresele karşı direnirken 

genellikle küresel ile ilişkiye geçerek kendilerini yenileyecektir ya da yenilemek zorunda 

kalacaktır.  

Bu konuda Öcal Oğuz’un görüşleri oldukça dikkat çekicidir. Oğuz, ulus olarak kimliğimizi 

oluşturan ve tanımlayan temel değerleri “ulusal kalıt” olarak adlandırmakta, bu değerlerin 

çağdaşlaştırılarak ulusaldan küresele doğru yayıldığında kalıcı olabileceğini ve bugüne kadar 

Türkiye’de ulusal kalıt içerisinde yer alan değerlerimizin korunmasıyla ilgili olarak düşünce 

üretilememesinin nedenini, yerel mit ve kültürlerden kaynaklanan çağdaş ritüellerin 

yaratılamamasını ve bunun yerel sermaye sahiplerine benimsetilememesini göstermektedir. Oğuz’a 

göre ulusal kalıtın toplumu bir araya getiren en belirgin unsurları arasında mitler ve mitlerden 

kaynaklı ritüeller ilk sırayı almaktadır. Mitler ve dinsel inançlardan kaynaklı toplumsal törenler 

olarak insanlığın ritüellere olan ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, toplumumuza ait mitlerin 

yaratılması ya da yeniden biçimlendirilmesi ve bunların ritüelistik törenlerle toplum hayatına 

kazandırılması, sorunun çözümünde oldukça etkili olacaktır (Oğuz, 2002: 97-98). Görüldüğü üzere 

Oğuz, yerel mit ve ritüellerinin günümüz insanının ihtiyaçları ve yaşam şekli göz önüne alınarak 

yeniden yorumlandığı takdirde bu tür değerlerimizin küresel ölçekte ilgi görebileceğini ve asıl 

kalıcı olabilecek kültürel değerlerin de bunlar olduğunu vurgulayarak küresel karşısında yerelin 

kaçınılmaz değişimine de dikkati çekmiştir. 



Küreselleşme Ve Tüketim Kültürünün Yaygınlaşması Bağlamında Türkiye’de…          505 

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 9/3 Winter 2014 

Küreselleşme sürecinde üzerinde durulması gereken bir başka önemli alan milli eğitim 

sistemimizdir. Cadılar Bayramı etkinliklerinin özellikle okullarda yaygınlaştırılmaya çalışılması ve 

bunun eğitim-öğretime yeni başlayan çocuklara kadar indirgenmesinin boyutları kültürümüz 

açısından oldukça endişe vericidir. Bu noktada ulusal bir kültür politikası belirlemek ve bunu milli 

eğitim müfredatı içerisinde uygulamak zaruri hale gelmiştir. Bu müfredatta öğrencilerimize daha 

anaokulu yıllarından itibaren kültürel değerlerimiz tanıtılmalı, günümüz yaşamına uyarlanmış 

ritüeller öğrencilerin de katılımıyla canlandırılmalı, bunların önemi mutlaka vurgulanmalıdır. Her 

şeyden önemlisi bu değerlerimizin önemiyle ilgili gereken bilinç, eğitimcilerde de oluşturulmalıdır. 

Küreselleşmenin medya aracılığıyla dünyaya yayıldığı, kapitalist sermayenin kendi 

ürünlerini pazarlayabilecekleri tüketim toplumu yaratma noktasında medyanın Batı toplumlarına 

hizmet ettiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda acaba bu alanda da bir şeyler yapılabilir mi 

sorusu akla gelmektedir. Nitekim Cadılar Bayramı ile ilgili tüm kutlamaların, düzenlenen partilerin, 

sıra dışı kostümlerin, eğlence şekillerinin vb. halka tanıtılmasında ve bunların yaygınlaştırılmasında 

en önemli görevi iletişim teknoloji üstlenmiş durumdadır. Durum böyle iken ülke genelinde medya 

akışını denetlemenin ve kültürümüze uymayan programların yayın akışından kaldırmanın, dahası 

hangilerinin bizim için faydalı hangilerinin zararlı olduğunu bilerek bunları denetlemenin imkânı 

yoktur. Bu noktada televizyon kanallarında özellikle kültürel değerlerimizi, gelenek ve 

göreneklerimizi tanıtan, küresel ölçekte bunların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan programlara 

ağırlık verilmesi ve bu programların da reyting uğruna yayından kaldırılmaması gerekmektedir. 

Sonuç: 

Türkiye’deki Cadılar Bayramı kutlamalarının geçmişi çok yeni olmakla birlikte her geçen 

yıl gençler, hatta anaokulu seviyesindeki öğrenciler arasında bu ritüelin yaygınlaştırılmaya, 

geleneksel bir bayram haline dönüştürülmeye çalışıldığı gözlenmektedir.  

Küreselleşme süreci kapsamında Türkiye’yi ve dünyayı kuşatan bu tarz kutlamaların 

temelinde iki olgu yatmaktadır. Bunlardan birincisi ekonomisi, sanayisi ve teknolojisi gelişmiş Batı 

toplumlarının, genelde ise ABD’nin, Hristiyan olmayan topluluklarda Hristiyanlık değerlerinin, 

kültürünün, yaşam şeklinin zaman içerisinde kabul ve beğeni görmesine yardımcı olmak; ikincisi 

ise söz konusu kapitalist toplumların üretimlerini pazarlayabilecekleri tüketim toplumlarının 

oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. 

Küreselleşmenin Türkiye gibi gelişmekte olduğu ülkelerde yarattığı kültürel boşlukların 

önüne geçmek elbette zordur. Ancak alınabilecek önlemler de hiç yok değildir. Bunlardan bazısını 

kültürel değerlerimizi gözden geçirerek günümüz insanının yaşam şekline ve beğenisine uygun 

olabilecek ritüelleri seçerek bunları küresel ölçekte yeniden şekillendirmek; ulusal bir kültür 

politikası belirleyerek bunu milli eğitim müfredatında uygulamak; ayrıca medyanın gücünü kendi 

lehimize çevirerek kültürel değerlerimizin zenginliğini yansıtan programlara ağırlık vermek 

şeklinde sıralamak mümkündür. Çözüm önerilerinin geliştirilmesi aşamasında küreselleşmenin, 

ekonomik, sosyokültürel ve siyasal boyutları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Notlar:  

1 Kökeni eski İrlanda dilindeki “samhradh”dan gelen samhain kelimesi, “yaz sonu” karşılığında 

kullanılmaktadır (Butter, 2009: 69). 
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