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Çağrı Metni 
Siyasal tarih, bir duygular tarihi olarak da okunabilir. Bilinen kurumsal yüzleri yanında, 
öfkenin, mücadele ve umudun, korkunun, neşenin ve iyimserliğin zamanları. Tıpkı kişisel 
hayatımızdaki gibi, toplumsal ilişkilerimizin ve tarihimizin de belirli dönemlerine hakim olan 
durumlar ve neredeyse iklimler söz konusu. 
 
İçinden geçtiğimiz zamanın bir “korku çağı” olduğunu, korku tarafından esir edilmiş 
toplumların karizmatik liderlere sığınma tepkisi verebildiklerini, son iki konferansımızda, 
“Korku” ve “Karizma ve Lider Kültü” başlıklarıyla tartışmıştık. Şimdi, 6. Siyasal Psikoloji 
Konferansı’nda, bu iklimin bir başka veçhesini derinlemesine konuşmak istiyoruz: 
Vazgeçme-Vazgeçmeme. 
  
Geçtiğimiz aylarda, hepimizi sarsan bir olgu ile yüzleşmek zorunda kaldık: Yoksulluk 
intiharları. İnsanlar, aileler, içinde yaşadıkları yoksullukla daha fazla başa çıkamadıkları için 
hayattan vazgeçmeyi seçtiler. 
 
Ülkelerinden vazgeçen insanlar, ölümü göze alarak göç yollarına düştüler. Gençler, kendi 
ülkelerinde bir gelecek umudu göremediklerinden, başka ülkelere göç etmenin yollarını 
aramaya başladılar.  
 
Vazgeçmenin bir diğer boyutu ise kamusal hayattan kendini soyutlamak şeklinde karşımıza 
çıktı. İletişim teknolojilerinin gelişimi “yüz yüze” temastan olabildiğince kaçınmayı, bireyin 
kendi için yaratmaya çalıştığı “güvenli liman”lara kendini kapatmasını içerdi. Üstelik kimi 
zaman bu yöndeki vazgeçişler yeni başlangıçları beraberinde getirdi. Kent hayatından 
vazgeçenlerden, yaşamını bir köyde-kasabada “organik” koşullarda sürdürmeye yönelenler 
oldu. Kentte kalanların bir kısmı ise “dünyayı / ülkeyi değiştirmek” dışında gündemleri 
benimsediler. İçsel huzur arayışından vazgeçmeyişin, yol ve yöntemlerde vazgeçiş ile iç içe 
geçtiği örnekler görür olduk. 
 
Birçoklarının vazgeçtiği ise gelecek zaman kipi idi. Orta ve uzun vadede daha iyi bir yaşama 
kavuşma konusunda yitirilen ümitler çoğu kez geçmişe sarılmayı, nostaljiyle sarmalanmayı 
beraberinde getirdi.  
 
Bütün bu “vazgeçiş”lere baktığımızda, belki de vazgeçmekten değil de vazgeçilmekten söz 
etmemiz gerekiyor. Dışlanma ve ayrımcılıktan daha kapsamlı, daha derin bir vazgeçilme. 
İnsanın bu dünyanın kendisinden vazgeçtiğini farketmesi. Çok yakın zamanda hayatımızın 
merkezine yerleşen koronavirüs ile bildiğimiz dünya da acaba bizden vazgeçti mi diye sorar 
olduk. 
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Korona günlerinde evden çalışma, uzaktan eğitim, gönüllü/zorunlu karantina derken 
öncelikle alışık olduğumuz gündelik hayatlarımızdan vazgeçmek durumunda kaldık. Takıntı 
boyutuna varan sağlık-odaklı yaşam vazgeçilmezimiz oldu. Gelecek zaman kipi galiba en çok 
bu zamanlarda rafa kalktı ve nostaljiye en çok bu zamanlarda sarıldık. Bu süreçte “sürü 
bağışıklığı” fikrinde vücut bulduğu üzere kolaylıkla vazgeçilenler oldu: yaşlılar, yoksullar, 
mülteciler… Bir de ekonominin çarklarının dönmesinden vazgeçmeyenlerin vazgeçtikleri 
emekçiler. Ağırlaşan çalışma koşulları, sağlanmayan koruyucu ekipmanlar, ücretsiz izin adı 
altında işten çıkarmalar vb. ile üretimden vazgeçmeyenlerin emekçilerden vazgeçişini 
görüyoruz. Sınıf meselesi salgın tanımıyor. 
 
Diğer yandan, işlerinden atılan, “sosyal ölüm”e mahkum edilen, soruşturmalarla, 
sürgünlerle, hapislerle sınanan insanların müthiş bir direnç gösterdiklerine, birbirlerinden ve 
umuttan vazgeçmediklerine tanıklık ediyoruz. Direnmenin, dayanışmanın, özgürlük alanları 
açma mücadelesinin bitmediğine. İnatla ve hiçbir şey olmamışçasına bitmediğine, 
bitemediğine. 
 
Betonun çatlağında çiçekler açar gibi ısrarlı itirazlar sürüyor. Yolun uzaklığına ve koşulların 
çetinliğine rağmen mütevazı adımlar hiç durmuyor. 
 
6. Siyasal Psikoloji Konferansı’nın başlığı, Vazgeç(me)mek. Hem içinde yaşadığımız “içe 
göçme”yi görmeye ve anlamaya ihtiyacımız var, hem de vazgeçmemenin nasıl ve nerelerde 
mümkün olduğunu tartışmaya. 
 
Bu tartışmayı şu başlıklar altında yapabileceğimizi düşünüyoruz:  

• Yoksulluk intiharları 
• Göç 
• Ayrımcılık ve dışlanma 
• Kamusal alandan kopuş ya da alternatif kamusallıklar 
• Vazgeçmeme imkan ve tecrübeleri 
• Vazgeçmeme ve yeni mücadele biçimleri 
• Akademiden, Basından vazgeç(me)mek 
• Partiden-siyasetten vazgeçmek / Sokaktan vazgeçmemek 
• Vazgeçilen nüfus 
• Ekonomiden vazgeçmeyenler 

 
İlki 2014 yılında gerçekleştirilen Siyasal Psikoloji Konferansı’nın altıncısı 23-25 Ekim 2020 
tarihlerinde çevrimiçi konferans olarak gerçekleştiriliyor.  
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Düzenleme Kurulu 
 

 
 

• Aksu Bora 

• Duygu Şenbel 
• Gökçe Zeybek 

• Gülcan Ergün 

• Hacı Çevik 

• Kadir Dede 

• Lütfi Çamlı 
• Nagehan Tokdoğan 

• Yasin Durak 

• Yücel Demirer
 
 

 

Bilim Kurulu 
 

• Aksu Bora 

• Berfin Emre Çetin 

• Burhanettin Kaya 

• Cem Kaptanoğlu 

• Deniz Parlak  
• Emre Erdoğan 

• Feride Aksu Tanık 

• Gökçe Zeybek 

• Gülcan Ergün 

• Hatice Yeşildal 

• Kadir Dede 

• Melike Akkaraca Köse 

• Nagehan Tokdoğan 

• Nilgün Toker 

• Özlem Cankurtaran 

• Pelin Yalçınoğlu 

• Pınar Uyan Semerci 
• Yücel Demirer  
• Zeynep Erk Emeksiz
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ETKİNLİK PROGRAMI 
 

1.GÜN (23 Ekim 2020, Cuma) 
 
10.00-10.15 SELAMLAMA  Kadir Dede, Lütfi Çamlı 
10.15-11.30 AÇILIŞ KONUŞMASI  
Füsun Üstel Bir İlişkilenme Biçimi Olarak Vazgeçme-mek  
 
11.30-11.45 ARA 
 
11.45-13.15 YUVARLAK MASA Az Gittik, Uz Gittik...  
Moderatör: Aksu Bora  
Burcu Karakaş, İrfan Aktan, Çiğdem Toker  
 
13.15-14.00 ÖĞLE ARASI 
 
14.00-15.30 OTURUM 1 Vazgeçme - Vazgeçmeme Arasında Pandemi 
Moderatör: Cem Kaptanoğlu   
Nevin Yıldız Kovid ve Kahkaha  
Mehmet Akif Kumtepe Vazgeçmemek: Nostaljik ve Melankolik Bir Duygulanım Olarak 
Pandemi 
Gökçe Zeybek Kabakcı Topluluktantan Vazgeçme: Sağlık Odaklılık Ekseninde Bedene ve 
Eve Kapanma  
Furkan Dilben Bir Mevsimden Diğerine Geçmenin Sınıfsallığı  
 
15.30-15.45 ARA 
 
15.45-17.15 OTURUM 2 Bir Vazgeçilmez Olarak Sokak  
Moderatör: Yasin Durak 
Emre Biçen Bir Mücadele Alanı Olarak Proleter Kamusal Alan ve Karşıt Kamusallıklar 
Öznur Yılmaz & Erdoğan Altun Sokaktan Vazgeçme(me) Deneyimleri: Artvin'de Yaşam 
Alanlarına Sahip Çıkanlar  
Günce Hafızoğlu & Yağmur Koçak Gezi'den Günümüze 100. Yıl İnisiyatifi: Siyasetten 
Vazgeçmemek Üzerine Bir Deneme 
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2.GÜN (24 Ekim 2020, Cumartesi) 
 
10.00-11.30 OTURUM 3 İdeoloji, Politika, Kalkınma 
Moderatör: Kadir Dede 
Cem Oto Meta-anlatılardan Vazgeçmemek: Yeni Toplumsal Hareketler ve Yeni 
Enternasyonal  
Polat Alpman Sebat: Mutlakiyetler Çağında Mümkünlerin Politikası  
Elif Kaya Büyürken Vazgeçtiklerimiz 
11.30 - 11.45 ARA 
 
11.45 - 13.15 Yuvarlak Masa: Çekilmek / İnat Etmek / Tereddüt  
Moderatör: Aksu Bora  
Gaye Boralıoğlu, Behçet Çelik, Mehtap Ceyran 
 
13.15 - 14.00 ÖĞLE ARASI 
 
14.00 - 15.30 OTURUM 4 Milliyetçilikten Vazgeç(e)meme 
Moderatör: Gülcan Ergün  
Bayram Koca Soldan Vazgeçmemek: Anti-Komünizm Politikaları Karşısında Sol  
Emel Uzun Milliyetçilikten Vazgeçmemek: Sokaktaki Karşılaşmada Kürtçe Müzik  
Kadir Dede Vazgeçişte Vazgeçilemeyenler: Gündelik Milliyetçilik ve Hollanda’da Expat 
Deneyimleri  
Hacı Çevik “Vazgeçmemek” ve “Vazgeçmeye Zorlamak”: Sosyo-kültürel Entegrasyon ve 
Mültecilerin Kültürel Direnişi 
15.30 - 15.45 ARA 
 
15.45 - 16.45  OTURUM 5  Vazgeçmeyen Akademi  
Moderatör: Nagehan Tokdoğan  
Yücel Demirer Vazgeçmeyişi İcat Etmek: Kocaeli Dayanışma Akademisi-Hayat Bilgisi 
Okulu  
Ceylan Akgün Meslekten, Dayanışmadan ve Mücadeleden Vazgeçmemek  
16.45 - 17.00 ARA  
 
17.00 - 18.30 OTURUM 6 Mahpus, Sürgün ve Göçmen 
Moderatör: Özlem Cankurtaran  
Şükrü Aslan Vazgeçememek: Sürgünde Memleket Tahayyülleri  
Cansu Parlak Kapalı Alanda Psikiyatri: Cezaevinde Mental Sağlık ve İntihar  
Özge İpek Esen 12 Mart Hapishanelerinde Vazgeçmemek  
Ayşe Bayram Kendinden “Vazgeçmek”: Mülteci Kadınların İntiharları 
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3.GÜN (25 Ekim 2020, Pazar) 
 
10.00 - 11.30 OTURUM 7: Egemenlik, Kırılganlık, Vazgeçmeme 
Moderatör: Hacı Çevik  
İlkay Özküralpli Vazgeçmenin İmkanları Üzerine  
Onur Eylül Kara Değer mi? 
Zeliha Dişçi Georges Bataille'da Kapitalist Oluş Biçimlerinden Vazgeçme Olarak Egemenlik 
 
11.30 - 11.45 ARA 
 
11.45 - 12.45 OTURUM 8: Sanat ve Vazgeçmeme 
Moderatör: Zeynep Erk Emeksiz  
Geran Özdeş Çelik Dar Zamanlar Üçlemesi’nde Bireyselleşme ve Özgürleşme 
Mücadelesinde Vazgeç(mey)işler  
Fevzi Can Gürüz Vazgeçmek ya da Vazgeçmemek İşte Bütün Mesele Bu  
 
12.45 - 13.45 ÖĞLE ARASI  
 
13.45 - 15.15 Yuvarlak Masa: KHK'lı Akademisyen Kadınlar Vazgeçmiyor! 
Moderatör: Nilgün Toker  
Mine Gencel Bek, Didem Dayı, Özlem Şendeniz, Meral Camcı  
 
15.15 - 15.30 ARA  
 
15.30 - 17.00  OTURUM 9 Nostalji ve Vazgeçmeyen Bellek  
Moderatör: Gökçe Zeybek Kabakcı  
Evin Sevgi Baran Hatırlamak, Vazgeçmeden Beklemek  
Göze Orhon 12 Eylül’den Vazgeçmemek: Sonraki Kuşaklarda 12 Eylül Nostaljisi  
Deniz Parlak Ayasofya’dan Vazgeçmemek: “Yeni” Kültürün İzleri  
 
17.00 - 17.15 ARA  
 
17.15 - 18.00 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ    
Yücel Demirer Otoriter Bir İklimde Siyasal Psikoloji Konferansından Vazgeçmemek 
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OTURUM 1  
Vazgeçme-Vazgeçmeme Arasında Pandemi 

 
Kovid ve Kahkaha  
 
Nevin Yıldız | Hacettepe Üniversitesi  İletişim Fakültesi 
 
Geçen senin sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan 
kovid-19 virüsü nedeniyle hepimiz olağan hayatlarımızdan, ya da dönemin moda kelimesiyle 
normallerimizden vazgeçmek zorunda kaldık. Yeni normalimiz -tıpkı iktidarların eskiden 
beri yaptığı gibi- büyük bir ciddiyetle bize evde kalmayı ve yabancıyla sosyal mesafe kurmayı 
buyuruyordu. Telefonlarımızın sağ üst köşesinde evdekal yazısı belirdi mesela, veya birçok 
şirketin reklam sloganı oldu evdekal. Evde kal, sosyal mesafeyle birlikte sağlıklı yaşam 
içiminin yeni mottosuydu artık. Öyle ki parkalarda ve deniz kenarlarında çemberler çizildi, 
bizden beklenen bu çemberlere girip geride kalanlarla aramıza bize virüs 
bulaştırmayacakları biçimde mesafe koymamızdı. İktidarın ciddi, şaka kaldırmayan yüzü, 
bilimi de arkasına alıp kendi iyiliğimiz için sokaklardan ve sokakların içerdiği özgürleştirici 
potansiyelin tümünden vazgeçmemizi istiyordu. Ancak tüm buyurganlığına ve elindeki 
iktidar araçlarına rağmen bu dilin maskesini düşüren ve haliyle bize dayattığı hakikati 
tartışmalı hale getiren bir başka dil de kendini gösterdi aynı dönemde. Bu dil, halk mizahının 
içinden çıkan ve ondan beslenen gayri resmi dildi. Tüm bu çağrılara ve hatta sokağa çıkma 
yasakları ile yaratılan fiili durumlara rağmen evde kalmaya direnen sokaktan vazgeçmeyen 
insanlar da oldu. Ve hatta Amerika’da olduğu gibi dünyanın birçok yerinde insanlar hiç 
olmadığı kadar sokakları işgal ederek yürüdüler. Bu çalışmada Türkiye’deki siyasal iktidarın 
ve evrensel olarak bilimin evde kal ve sosyal mesafeyi koru gibi çağrılarına farklı veçhelerle 
itaat etmeyen davranış ve söylem biçimleri Mihail Bahtin’in gülmeye haliyle kahkahaya 
ilişkin geliştirdiği kavram seti ve diyalojik iletişim kavramsallaştırması ile analiz edilecektir. 
Bahtin’e göre gülme, evrensel, özgürleştirici ve korkuyu alt edicidir. Zira gülme, maddi 
bedenlerimizin alt bölgelerini, ve bunların yaşam-ölüm ve övgü-sövgü ikilikleri ile ilişkilerini 
hatırlatır. Böylelikle bedenin üst bölgelerine yüklenen soyut ve ahlaki değerler alaşağı 
edilerek, hepimizin birer maddi bedene sahip olduğumuz hatırlatılır. Halk mizahından 
beslenen bu gayri resmi dil, iktidarların içinden geçerek hakikati kurduğu resmi dili alt eder. 
Diyaloji, tam da bu iki dilin karşılaşması ve birbirine karışmasının bir sonucudur. Kovid 
dönemi, bu evrenselliğin hem iktidar dilinin resmi söylemi hem de mizahın gayri resmi 
söylemi ile sık sık hatırlatıldığına şahit olduk. Bu çalışmada birincisinin buyurgan, ciddi ve 
maddi bedeni kamusal alandan kovmaya yönelik bir söylem üretirken ikincisinin söz konusu 
söylemi mizah yoluyla ters düz etmeye, deyim yerindeyse bu söylemin maskesini 
düşürmeye yönelik bir dile sahip olduğu savunulmaktadır. Söz konusu varsayımı tartışmaya 
açmak için bu iki dilin birbirine karıştığı örnekler analiz edilecektir. Söz konusu örneklerin 
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seçilmesi ve tartışmaya açılması için alternatif bir kamusal alan olma potansiyeli taşıyan 
sosyal medya verimli bir mecradır. Bu amaçla, pandemi döneminde parklara çizilen 
çemberlerden taşarak oturanlara, sahile çizilmiş çemberlere yerleşmiş insanların verdiği 
görüntüye, yasaklar döneminde sokak arasında yapılan halaylı doğum günü partisine kadar 
birçok görsel öğe ve bu öğeler üzerine üretilen dile bakılacak, söz konusu dilin diyalojik olup 
olmadığı sorusu sorulacaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: Pandemi, Mizah, Sosyal Medya, Diyalojik İletişim, Diyalojik  Etik. 
 
 
 
 
 
Vazgeçmemek: Nostaljik ve Melankolik Bir Duygulanım olarak Pandemi 
 
Mehmet Akif Kumtepe | Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi  
 
İlk ortaya çıktıklarında ağırlıkla tıbbi bir rahatsızlık olarak ele alınan nostalji ve melankoli 
kavramları zamanla duygusal ve ruhsal bağlamda ele alınmaya başlanmışlardır. Bununla 
birlikte melankoli psikanalizin ilgi alanında olmaya devam ettiği için hala tıpla bağlarını 
tamamen koparmıştır diyemeyiz. Sonuçta hangi bilim dalının ilgi alanında olurlarsa olsunlar 
her ikisi de toplumsal huzursuzlukların arttığı dönemlerde çok daha yaygın olarak kendini 
göstermektedir. Bunun başlıca nedenleri çaresizlik duygusunun artması ve gelecekten 
beklentinin düşerek umutsuzluğun genel bir ruh haline dönüşmesidir. Böyle bir ruh halinde 
ise en genel aliyle geçmişten vazgeçmemek diyebileceğimiz nostalji ve kayıp bir nesneden 
vazgeçmemek olan melankoli kendini yoğun bir şekilde hissettirir.  
 
Ancak genel kabul nostaljinin de melankolinin de kişisel, öznel duygular olduğu üzerinedir. 
Oysa öznel olduğunu düşündüğümüz kimi duygulanımlar belirli bir kuşakta ya da dönemde 
kolektif duygular halini alabilmektedir. Raymond Williams’ın duygu yapısı olarak 
adlandırdığı öznel duyguların kolektif bir hal alması, belirli tarihsel kesitleri anlamada da, 
anlamlandırmada da büyük kolaylıklar sağlayıp, alternatif bakış açıları geliştirmeye imkan 
sağlayacaktır.  
 
Pandemi dönemindeki nostaljik ve melankolik eğilimler de kişisel, öznel duyguların 
yayılarak kolektif bir hal almasının önemli örneklerindendir. Dünya çapında büyük bir 
tarihsel düşüşü imleyen pandemi döneminde geçmişten vazgeçmemek ve yitirilmiş kayıp 
nesnenin peşini bırakmamak en yaygın iki ruh hallidir. Bu vazgeçmeme ve peşini bırakmama, 
hatırlanan ya da zihinde kurulan güzel zamanların ve duyguların karanlık geleceğe ışık 
tutması ümidini içinde barındırmaktadır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, Türkiye’de ilk 
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vakaların görülmesinin hemen ardından “Evde Kal” çağrılarıyla birlikte sosyal izolasyonun 
başlamasının hemen ardından sosyal medya mecralarından instagramda başlayan ve “ben 7 
yaşındayken” olarak isimlendirilen, kullanıcıların çocukluk fotoğraflarını paylaşması 
akımıdır. Yine aynı döneme isabet eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
birçok kullanıcının kendilerinin 23 Nisan törenlerindeki fotoğraflarını paylaşması da başka bir 
örnektir.  
 
Ancak salgının ilk günlerinde yaratıcı esprilere sahne olan, neşeli sosyal medya paylaşımları 
giderek yerini melankolik paylaşımlara bırakmıştır. Ayrıca, salgının devam ettiği sıralarda 
ekonomik durumu izin veren çoğu beyaz yakalının apartman dairelerinin yerine müstakil, 
bahçeli evlere taşınma niyetlerinin arkasında da salgın dönemindeki zorlayıcı fiziksel 
şartların yanı sıra, ve belki ondan da çok, yaşamlarındaki kaybettiklerini düşündükleri 
nesneye kavuşma arzusudur denilebilir. Bunlarla birlikte evde kalına süreçte ekmek, pizza, 
pide gibi evde yapılması zor şeyleri yapmak, kendi ürünlerini yetiştirmek bu kayıp nesnenin 
arayışı olarak da düşünülebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Melankoli, Nostalji, Duygu Yapısı, Pandemi, Corona. 
 
 
 
 
 
Topluluktan Vazgeçme: Sağlık Odaklılık Ekseninde Bedene ve Eve Kapanma 
 
Gökçe Zeybek Kabakcı | Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü 
 
İtalyan filozof Roberto Esposito gündelik hayatlarımızın giderek daha fazla tıbbileşmesinin 
ve güvenlikleştirilmesinin ardında bir bağışıklık arayışı olduğunu savunur. Kendi kendini 
koruma sendromu müşterek yaşama ilişkin çıkarları ikinci plana atarak bir tür geri çekilmeye 
yol açar. Bağışıklığın Latince karşılığı olan immunitas, dışarıyla olan bağımızı kopararak bizi 
kendimize kapatan unsurdur ve bu yönünle toplumsallığı ve dışarıya açılmayı ifade eden 
communitas’ın yani topluluğun karşıtıdır. Neoliberal düzenin “homo economicus”u için 
bağışıklık, giderek daha güvensiz hale gelen dünyada kendini düşünme ve gerçekleştirmenin 
öncelikli yoludur. Bedenin zayıflık, fitlik, güzellik ve gençliği içerecek şekilde sağlıklı 
kılınması, bireyin proaktif bir tutumla bedenini, olası risklere karşı bağışık hale getirme 
çabasının bir sonucudur. Sağlık odaklı yaşamın yüceltilmesi Zygmunt Bauman’ın toplumsal 
destekle iyileştirmenin yerini öz-iyileştirmenin aldığı yönündeki tespitini doğrular 
niteliktedir. Bu yaklaşım sağlık kadar güvenliğin de bireyin yaşamının merkezi haline 
gelmesine yol açmaktadır. Burada kilit nokta neoliberal düzende yaşamın korunup 
kollanması ve iyileştirilmesinin bireysel bir mesele olarak sunulmasıdır. Nitekim yaşanan 
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COVID-19 pandemi sürecinde, “hayat eve sığar” sloganı ile hayatın eve sığdığı oranda sağlıklı 
ve güvende olacağımız vurgulanmaktadır. Peki, özelde bu vurgu, daha genel olarak sağlık-
odaklılık topluluktan bir vazgeçiş olarak okunabilir mi? Bu bildiriyle amaçlanan pandemi 
süreciyle çok daha belirgin hale gelen bedene ve eve kapanmanın bir tür geri çekilme 
olduğunu ve topluluktan vazgeçmeyi içerdiğini ve bu vazgeçişe hangi duyguların eşlik 
ettiğini tartışmaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: Sağlık Odaklılık, Güvensizlik, Korku, Neoliberal Özne, Pandemi. 
 
 
 
 
 
Bir Mevsimden Diğerine Geçmenin Sınıfsallığı 
 
Furkan Dilben | Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri 
 
Yoksulluk, herhalde en çok beklemektir. Otobüs durağında otobüs beklemek, hastanede 
sıra beklemek, kışın daha çabuk bitmesini beklemek, iyi şeyler olacak diye beklemek... 
Yoksulluk herhalde en çok beklemeyi öğretir insana. Beklemek ama, paslı otobüs direğine 
yaslana yaslana, sırtın belin ağrıya ağrıya, aç karnına beklemektir yoksulluk. Konforlu bir 
bekleyişin tersine, olabildiğine konforsuzdur. Bir kente gelmesi beklenen soğuk bir kış gecesi 
bile, aslında sınıfsaldır bu anlatıya göre. Hatta kış, aslında bütün derdiyle birlikte yoksula 
gelir; ancak kışın soğuğuna karşı camların dibine örtüler serilir, kapı araları örtülür, sokağa 
atılan koltuk parçalanıp yakacağa dönüştürülür, çantaya atılan ekmek arası mideni bastırır… 
Beklemenin sonu gelmese de bekleyişin ardındaki belirsizliğe rağmen yaşamaktan kolay 
kolay vazgeçilmez.  
 
Beklemek, bekletilen olmaktır aynı zamanda. Zira egemen olmayan, beklemeye maruz 
bırakılandır. Baskıyı uygulayan, kimin neyi ne kadar bekleyeceğini neden belirtmeksizin 
uygular. Totaliter sistemlerin tümü, kendince bir amaç uğruna fakat nedensiz bekleyişe 
uğratır bekleyeni. Askeriye askeri bekletir, eğitim öğrenciyi bekletir. Faili meçhul cinayete 
kurban gidenlerin anneleri bekletilir. Düzen, bekletenin düzenidir. Buna rağmen, bir haber 
almak uğruna beklenir. Özgürlüğü tekrar elde etmek için beklenir. Beklemeyi 
amaçsızlaştıran düzene rağmen beklenir, bekleyişten vazgeçilmez. Bu anlatıya göre, 
beklemek hem sınıfsaldır hem de itirazı içeren bir vazgeçmeme halidir; egemene itirazdır. 
Duyguların sınıfsallığından bahseden bu anlatı, aslında bir öteki günü beklemenin dahi 
sınıfsallığına vurguda bulunur. Yoksulluk ve vazgeçmeme çabasını içeren bir anlatıyı 
pandemi süreci üzerinden saha görüşmeleri ile dile getirmeyi amaçlamaktadır. Sadece bir 
kış mevsiminin bahara geçişi üzerine odaklanacak çalışma, baharı beklemenin varsıl ve 
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yoksul için farklı şeyler olduğunu gündeme getirerek yaşanan son kışın ardından, dünyanın 
tamamını saran pandemi sürecine geçişi sınıfların farklılığı üzerinden tartışmaya açacaktır. 
 
Medyada yer alan “evde kal” talepleri bilhassa yoksullar için imkânsız bir talepti; zira sorun 
evin sıkıcılığı değil zaten var olan maddi imkansızlıktı. Buna rağmen “parası olmadığı için 
zaten evde oturan” belli kesimler için sınıfsal hıncın da devreye girdiği bir bekleyiş hali 
yaşandı. Hatta haftanın tek günü izin yapan pek çok çalışan için, bu yeni panik halinin bir 
dinlence imkânı sağladığı da söylenebilir. Zaman zaman medyada “pandemi gelsin ilk beni 
bulsun öleyim, umurumda değil” benzeri röportajlar da gündeme geldi. Bu çalışma, zaten 
her baharın toplumsal her tabaka için umutla gelmediğini ancak bu bekleyişin ve 
vazgeçmeyişin içinde bekleyeni aktif kılan bir durumu göstermeyi amaçlayarak, pandemi 
sürecinde yaşanan kaygıların sınıfsallığına odaklanacaktır. Pandemi sürecinde işsiz kalan, 
çalışacak iş bulamayan, ancak bir şekilde pandemi sürecinin bitişini bekleyenlerle yapılan 
görüşmelerden yola çıkılarak, bu dönem ile önceki “sağlıklı” dönemler arasında köprü 
kurularak, farkları ve benzerlikleri ortaya çıkaran bir anlatı aktarılacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Sınıf, Pandemi, Medya, Beklemek.  
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OTURUM 2   
Bir Vazgeçilmez Olarak Sokak 

 
Bir Mücadele Alanı Olarak Proleter Kamusal Alan ve Karşıt Kamusallıklar 
 
Emre Biçen | İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü  
 
İkinci Dünya Savaşından sonra ABD’nin hegemonik öncülüğünde küresel çapta uygulanma 
olanağı bulan Fordist birikim rejimine özgü düzenleyici politikalar ve örgütlü emeğin 
gücünden gelen mücadeleler ile kazanılmış sosyal haklar, refah devletinin ve kapitalizmin 
içine girdiği krizle birlikte 1970’li yıllardan itibaren hedef haline gelmeye başlamıştır. 1980 
yılından itibaren ise Thatcher ve Reagan hükümetlerinin politik uygulamalarında somut 
şekilde görüldüğü üzere yine küresel çapta örgütlü emeğe ve onun kazanımlarına dönük 
neoliberal bir saldırı başlatılmıştır. Böylece yalnızca işçi sınıfının örgütlenme ve mücadele 
araçları olan sendikalara ve kurumlara karşı değil aynı zamanda sınai işçiliğinin de ötesine 
geçerek toplumun tümüne yayılan kazanılmış sosyal haklara ve refah devletinin 
tavizlerinden doğan olanaklara da bir savaş açılmıştır. Gelinen noktada esnek istihdam 
politikaları ve çalışma koşulları ile birlikte güvencesiz ve temsil haklarından yoksun bırakılmış 
örgütsüz ve umutsuz bir toplum yaratılmıştır. Temsil ilişkileri de bu noktada burjuva kamusal 
alan içerisinde atomize edilmiş toplumsal ögeler olarak bulunan bireylerin, üretim ilişkileri 
içindeki pozisyonundan doğmayan ve onların kendi gerçek tecrübelerini yansıtmayan 
politikalara ve populist stratejilere indirgenmiştir. Bununla birlikte 2008 ekonomik krizinden 
sonra neoliberal hegemonya küresel çapta sorgulanmaya başlamıştır. Bu dönem gerek 
Avrupa’da gerekse dünya genelinde neoliberalizm ve demokrasi arasında zaten var olan 
gerilimin iyice belirginleşmesine neden olarak sağ popülist hareket ve partilerin 
güçlenmesine neden olan koşulları olgunlaştırmıştır. Gelinen noktada dünya genelinde 
neoliberalizmin kriziyle doğrudan ilişkili olan otoriterleşme ile birlikte bağımlı sınıflar ve 
demokratik kurumlar üzerindeki kontrol ve denetim mekanizmalarının uygulanma 
şiddetinde artış yaşanmıştır.  
 
Yaşanan ekonomik krizler ile birlikte iyice derinleşen güvencesizlik koşullarında mevcut 
sistemin işleyişine ilişkin inancını kaybeden ama buna karşı mücadele edecek olanak, kurum 
ve dayanışma ağlarından yoksun olan bireylerin içine düştüğü durum, yalnızca mevcut 
politik kurumlardan ve toplumsal ilişkilerden değil aynı zamanda kendi yaşamlarından 
vazgeçmeyi de tetikleyen bir depresyon toplumunun oluşumunu koşullandırmaktadır. 
Gelelim ki bu tür kriz ve depresyon koşulları bağımlı sınıflar açısından belirli imkanlar da 
sunabilmektedir. Bu çalışmada Hannah Arendt, Jürgen Habermas ve diğer kamusal alan 
kuramcılarından farklı olarak alternatif bir kamusal alan anlayışı ortaya koyan Oscar Negt ve 
Alexander Kluge’nin “proleter kamusal alan” (PKA) kavramından hareketle mevcut kriz 
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koşullarında dayanışma ve mücadele olanakları tartışılacaktır. Negt ve Kluge kendi 
kategorilendirmeleriyle klasik burjuva kamusal alan ve üretimin kamusal alanından 
müteşekkil olan endüstriyel ve ticari kamusallıklardan oluşan egemen kamusal alana karşı 
proleter kamusal alan kavramını ortaya koymaktadır. Negt ve Kluge’ye göre “kriz, savaş, 
teslimiyet, devrim ve karşı devrim” gibi tarihsel çalkantılar proleter kamusal alanı 
geliştirecek organic güçlerin bir araya gelmesini mümkün kılan imkanları içermektedir. PKA, 
burjuva kamusal alan karşısında egemen bir kamusal alan olmadığı için bu tarihsel 
çalkantıların yarattığı imkanlar dahilinde yeniden kurulmalıdır. Buradan hareketle Türkiye 
bağlamında, AKP döneminde yaşanan işçi grevleri, dayanışma akademileri, işçi sınıfının ve 
yeni toplumsal hareketlerin ittifak ihtimalleri değerlendirilecek, sosyal medya kullanımı 
üzerinden siber bir kamusal alan imkanının olup olmadığı sorusuna yanıt aranacak ve son 
olarak müşterekler siyaseti üzerinden proleter kamusal alanın mevcut 
bunalım durumundan çıkış noktasında önemi ve sınırları tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Habermas, Kluge, Negt, Neoliberalizm, Popülizm, Demokrasi, Kamusal 
Alan, Proleter Kamusal Alan, Marx, Müşterekler. 
 
 
 
 
 
Sokaktan Vazgeçme(me) Deneyimleri: Artvin’de Yaşam Alanlarına Sahip 
Çıkanlar 
 
Öznur Yılmaz | Sakarya Üniversitesi  Sosyoloji Bölümü  
Erdoğan Altun | İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü  
 
Doğu Karadeniz’de yaşam alanlarına yönelik sistematik müdahaleye karşı koyuş, son 
yıllarda anaakım medyada dahi kendisine yer bulacak derecede güçlenmiş durumdadır. 
Bölgenin her yerinden, yaşam alanlarına sahip çıkma çığlığı işitilmektedir. Bu çalışmayı 
Artvin olarak sınırlandırarak projeksiyonu yalnızca bir yere tutmak amaçlanmaktadır. Zira 
yalnızca Artvin’deki yaşam alanları mücadelesi dahi müstakil bir çalışmanın konusu olacak 
kadar geniş bir zemin sağlamaktadır. Cerattepe’de maden, bölgede neredeyse her derenin 
üzerine kurulmuş/kurulması planlanan HESler, Çoruh Nehri üzerine kurulmuş barajlar, 
Karadeniz sahil yolu için yapılan dolgu yol ve üzerine Hopa’da yapılması planlanan dolgu 
alan, taş ocakları gibi birçok farklı sorun ile Artvinlilerin kendi isimlendirmesi ile “çevre 
mücadeleleri” ve hak aramanın sokak ayağından vazgeçmeyişleri incelenecektir. 
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Mekân, bir aidiyet ilintisidir. Dolayısıyla Artvinliler, şehirleriyle ve bölgenin coğrafyasıyla 
kurdukları ilişkiyi sürdürülebilir kılmak maksadıyla direnirler. Uğruna mücadele ettikleri 
“doğa”; kendilerinin gündelik pratiklerini –birbirleriyle ve doğayla kurdukları ilişkilerin 
dolayısıyla toplumsal ve “oralı” varoluşlarını belirleyen ilişkilerin bütünü olarak-, folklorik 
kimliklerini, en nihayetinde Artvinli olmanın varyasyonlarını çerçevelendiren şeydir. 
Dolayısıyla direnişin konusu, doğanın insan dışındaki diğer bileşenlerinden daha fazlası, oralı 
insanların yaşam alanlarıdır. Bu anlamıyla her bir direniş pratiği bir diğerinden farklılık arz 
eder zira her birini ortaya çıkartan alan ve o alanın koruyucusu olanlar diğerinden farklı ve 
“ayrı”dır. Bu ayrılık, yaşam alanı mücadelelerinde ortaya konmayan ilçeler arası 
dayanışmada fark edilebilir. Bu çalışmada da, hem ülkenin içinde bulunduğu tarihsel 
koşullarda “hâlâ” sokaktan ve direnişten vazgeçmeyenler ele alınacak hem de söz konusu 
vazgeçmeme pratiklerinin özgüllükleri ortaya konacaktır. Yaşam alanlarının talan 
edilmesine karşı çıkma referanslarının neliği ve direnenlerin bu mücadeleyi sokakta 
sürdürme refleksleri görüşmeciler aracılılığı ile yanıt aranacak soruların bazılarıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çevre, Toplumsal Mücadele, HES, Cerattepe, Yeşil Kapitalizm.  
 
 
 
 
 
Gezi’den Günümüze 100 Yıl İnisiyatifi: SiyasettenVazgeçmemek Üzerine Bir 
Deneme 
 
Günce Hafızoğlu | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Yağmur Koçak | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Antropoloji 
 
Gündelik hayatın içindeki pratiklerin, ilişkilerin, mekanların ve şeylerin siyasal olanı 
oluşturduğu konusunda süregiden tartışma; müşterekler siyaseti ve kentsel dayanışma 
ağları alanında hem eylemlilikleri hem de yazını şekillendirmektedir. Burada 100 Yıl İnisiyatifi 
bir müşterekler siyaseti örneği olarak öne sürülecektir. Vazgeçmemenin çoğunlukla 
ideallere ve bu yolda gerekli olduğu tanımlanmış yöntemlere sadık olma ile ilintilendirilmesi 
siyasi olanı anlamayı ve siyasi edim imkanlarını kısıtlayabilmektedir. Böyle bir bağlamda 
siyaseti kimi “vazgeçişlerle” örülü bir özneleşme süreci olarak ele almanın bizlere bir 
yorumsama gücü ve çeşitli soluklanma alanları, çatlaklar sağlayacağı düşünülmektedir. 
Böylece siyasal edimden “vazgeçmeme”nin yalnızca değişmez ideallere sadık olarak -
özellikle mevcut şiddet ve korku ortamında- bu idealler için yaşamı tehlikeye atmak 
anlamına gelmediği, siyasal edimin yaşamın veya yaşamanın kendisine bağlı bir mefhum 
olduğu fikri üzerinde durulacaktır.  
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Siyasetin sıradan ve gündelik olandan bağımsız epik bir ifade biçimi veya mücadele 
gerektirdiği varsayılırsa, tekil vazgeçişlerin sinik birer edim, güvenli bir alan oluşturma arayışı 
olduğu düşünülebilir. Lakin, yaşamanın kendisi önümüze sınırsız siyasi anlam, amaç ve 
bunlara yönelik hareket alanı açar. Belirli siyasi edimlerin (parti siyaseti, geleneksel 
toplumsal hareketler vb.) siyaset yapabilmenin tek koşulu olduğu varsayımından 
vazgeçmek, benzer amaçlar doğrultusunda aynı potada eriyemeyenlerin yanında 
“kaçan”ların, vazgeçmişlerin de soluklanabildiği siyasal imkanları, başka başka yüzleşmeleri 
ve karşılaşmaları göğüslemeyi önümüze çıkarır. Çünkü en opak, korunaklı olarak 
gördüğümüz alanlar dahi iddia edilebileceği gibi ne güvenli birer liman ne de siyaset dışıdır. 
Hatta alışıldık siyasi alanlar, nihai değişmez amaçlar ve bu yolda gerekli araçlarda ısrar etmek 
kimi zaman güvenli limanlar ve dolayısıyla hareketsizlik ve etkisizlik oluşturabilmektedir.   
 
Bu bağlamda, söz konusu bildiri belirli/alışıldık olan siyasi edim biçimlerinden vazgeçmenin 
“geri çekilmek” olduğunu savunan görüşler ile bir şeylerden vazgeçmenin bizleri farklı 
çıkışlar bulmaya yönlendirdiğini vurgulayan görüşlerin karşı karşıya geldiği ya da basitçe bir 
arada durduğu, ancak yine de çeşitli şekillerde “vazgeçmeyen”lerden oluşan bir kolektiviteyi 
ele alarak bir düşünme egzersizi yapmayı planlamaktadır. Bildiri, Gezi’den bu yana yedi yıldır 
Ankara 100 Yıl İşçi Blokları Mahallesi’nde “vazgeçmeyen” bir mahalle forumu/inisiyatifi olan 
100 Yıl İnisiyatifi üzerine, İnisiyatif’in içinden doğru düşünmektedir. Türkiye’de gittikçe 
artarak yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik kapanmaların, siyaseti sokakta deneyimlemeye 
başlayan İnisiyatif üzerinde açık bir etkisi bulunmaktadır. İnisiyatifi oluşturan mekansallıklar, 
ilişkiler ve eylemler zaman içerisinde dönüşmekte; koşullar İnisiyatif’i ören kolektifi bu 
bildiriye konu olan vazgeçmeyişi mümkün kılacak yollar keşfetmeye itmektedir. 
 
Bu keşif sürecinde ortaya çıkan deneyimler üzerinden, İnisiyatif’in siyasi edimin neliğine dair 
kendi sorgulamaları ele alınacaktır. Bu düşünsel egzersizin amacı bizleri toplumsal olarak 
içinde bulunulan kimi his ve eğilimler nedeniyle kapanmaya, hareketsizliğe ve dolayısıyla 
siyasetsizliğe değil, yaşamaya ve eylemeye/denemeye dair yollar üzerine beraberce 
düşünmeye davet etmektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Siyasal Olan, Siyaset Olarak Yaşam, Gündelik Hayat, Belirsizlik, 
Ortaklaştırma. 
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OTURUM 3  
İdeoloji, Politika, Kalkınma 

 
Meta-anlatılardan Vazgeçmemek: Yeni Toplumsal Hareketler ve Yeni 
Enternasyonal 
 
Cem Oto | Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi 
 
Jean-François Lyotard postmodern durumda bilgi ile kurulan irtibatın bir anlatılar krizi teşkil 
ettiğini ortaya koyduğundan beri sosyal bilimlerin temel kavramlarından biri olan meta-
anlatılar, en yalın haliyle kolektif bellek ve gelecek sorusu ile ilgilidir. Bu durum, aynı 
zamanda, meta-anlatıların toplumsal eleştirinin bir parçası olduğunu gösterir. Nitekim, bu 
anlatılar, hemen her koşulda gündelik hayatı tanzim eden yapıp-etme bilgileri ile iç içe 
geçmiş ve beraber dönüşmüştür. Bu sebeple, meta-anlatıların eleştirisi, teori ve pratik 
arasında yapılan ayrımları sorgulamaya da özen gösterir. Ancak düşünürler tarafından 
yazılan reçetelerin reddinde el değmeden bırakılan sorular, teorik bilginin – bilhassa da 
devrim teorisinin değersizleştirilmesini de beraberinde getirmektedir. Meta-anlatılardan 
mutlak bir vazgeçişin, başka bir meta-anlatıya teslim olmak gibi bir paradoksu gündeme 
getirdiği de söylenebilir. Bu teslimiyetin yarattığı sonuç neoliberalizmin Alternatif Yok 
politikasının hukuki, ekonomik ve çevresel etkilerini de içinde barındırır. 
  
Bu çalışma, meta-anlatıların eleştirisinin bizatihi bir meta-anlatı teşkil ettiği postmodern 
durumda meta-anlatılara dair alternatif bir yorum ihtiyacını vurgulamaktadır. Bu sebeple, 
Alman filozof Peter Sloterdijk’ın meta-anlatılara dair temel meselenin fazlasıyla büyük 
olmalarından değil yeterince büyük olmayışlarından kaynaklandığı görüşünü takip eden bu 
çalışma, meta-anlatıların eleştirisinin yeni toplumsal hareketlerin işleyiş tarzı ve talepleri ile 
bir arada okunabileceğine odaklanmaktadır. Yeni toplumsal hareketlere yöneltilen kısa-
vadeli olma ve kurumsal değişiklikler yaratamama eleştirisi, bu minvalde, politik mücadele 
ve yeni direniş hareketlerinin yerel ile evrensel olan arasında kurduğu ilişkiyi tartışma nesnesi 
haline getirmekte ve toplumsal hareketlerin kendisini sınırladığı ‘folk politikası’nı 
eleştirmektedir. Çalışma son olarak, Jacques Derrida’nın ‘yeni enternasyonel’ 
kavramsallaştırması üzerinden meta-anlatıların işlevine dair küresel dayanışmacı bir imkanı 
tartışmaya açarak alternative tahayyüller ve toplumsal eleştirinin önemine dikkat 
çekmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Meta-Anlatılar, Teorik Bilgi, Yeni Toplumsal Hareketler, Folk Politikası, 
Toplumsal Eleştiri. 
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Sebat: Mutlakıyetler Çağında Mümkünlerin Politikası 
 
Polat S. Alpman | Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 
 
İktidar kavramı, katmanlı anlamlara ve bağlama göre değişebilen farklı içeriklere sahiptir. 
Siyasal iktidar kavramı ise en genel ve kapsamlı kavram olarak, kişilerin, grupların ve 
toplumun tümünü kapsayan, yetki alanı benzersiz olarak kurulan yönetim ilişkilerine ait 
güçtür. Türkiye gibi ülkelerde de tecrübe edildiği üzere modern ulus-devletler, ‘ulus’ 
kavramını devletin merkezileşmesi ve sosyal alanlardaki tahakkümünü sürdürmesi için 
güçlendirme eğilimdedir. Demokratik devletlerden farklı olarak, ulus-devletlerdeki siyasal 
iktidarlar, sadece kurumsal ilişkiler ya da yasal düzenlemelerle değil, gündelik yaşam 
içerisinde de çoklu tahakkümler ya da tahakküm mekanizmaları yoluyla teslimiyet ve itaat 
talep eder. Tahakküm mekanizmaları, tahakkümün aile, hukuk, eğitim, din gibi bütün sosyal 
alanlarda farklı biçimlerde var olduğunu, bu alanlardaki imtiyazların belirlenmesini 
sağladığını, farklı alanlardaki tahakkümlerin ayrı ve bağımsız değil, içsel bir örgütlenmeye 
sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır. Böylelikle toplumdaki farklılıklar, eşitsizlikler 
halinde ortaya çıkmakta ve tahakküm mekanizmaları yoluyla, eşitsizlik ve imtiyazların norm 
haline gelmesi hedeflenmektedir.  
 
Siyasal iktidarlar tarafından kullanılan cinsiyetçilik, dinselleşme, milliyetçilik, ırkçılık gibi 
bölücü/ayrımcı/dışlayıcı siyaset pratiklerine eklenmesi muhtemel diğer her nitelik -örneğin 
yaş, fiziksel görünüm, yoksulluk, sağlık ve benzeri- siyasetin, (kentleşme örneğinde 
kolaylıkla görülebileceği gibi) etki alanını aşabilen sermaye tarafından düzenlenir. Böylelikle 
siyasal iktidar, her yere ulaşabilen ve ulaşmaya hakkı olan yegane güç olarak yeniden 
düzenlenirken sıradan kişiler, sermaye tarafından dayatılan koşulları siyasallaşma yoluyla 
içselleştirme eğilimindedir. 
 
Sosyal hareketler yoluyla ortaya çıkan kimi itirazlar ya da kitlesel isyan hareketleri kısa vadeli 
gedikler olarak siyasal iktidarların etki alanını sorgulamaya ve değiştirmeye yönelik 
müdahaleler olsa da eşitsizliğin üretilmesine neden olan sosyo-politik ve ekonomik döngüyü 
ortadan kaldırmak, gerçekçi eleştirisi üretmek konusunda yetersizdir. Örneğin salgınla 
birlikte ekolojik, politik, ekonomik ve sosyal alt üst oluşların gösterdiği şeylerden biri modern 
ulus-devletlerin, kudretli olduklarına ilişkin ulusu ikna etmek için ürettikleri retoriklerin 
gerçek yaşamdaki karşılığının çok sınırlı olmasıydı. Bunu sadece bir başarısızlık anlatısı 
olarak değil, merkezileşmiş ve söz-yetki-karar hakkını kendi tüzel kişiliğinde toplamış siyasal 
iktidarların, kaçınılmaz olarak, kamusal faydadan, toplumun üyelerinin menfaatinden ve 
kişilerin iyilik halinin önceliğinden daha çok merkezde toplanan gücün çıkarını dikkate alarak 
davrandığını hatırlatmak için ifade ediyorum. 
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Bu nedenle gerçek kişilerin kendilerini korumasının ilk adımı ‘iradenin iyimserliği’ni 
hatırlamak oldu. Devletlerin, kişileri/yurttaşları koruyamayacağı yolundaki uluslararası 
tecrübe -henüz nüve halinde de olsa- ortaya çıkmak üzere olan yeni sosyo-politik ve 
ekonomik düzenlemelerin bir işareti olarak yorumlanabilir. Ulus-devlet merkeziyetçiliğine 
ve milliyetçi popülist siyasetlere direnerek medeniliği savunan kişilerin, gruplar ya da tek 
başlarına, bir başka siyasallığı inşa ettiklerini öne sürüyorum. Bir “Davut hamlesi” ya da 
“devrimci moment” gibi olağanüstü ya da sıra dışı kesişim anlarına değil, kişiselleşmiş ve 
yaşamı kompartımanlara bölmeyen bir bütünselliğe odaklanan; liderlere, örgütlere, 
öncülere değil, kendi isteklerine inanmayı tercih eden; bir anda ortaya çıkan ve büyüyerek 
devam eden ve aynı hızla sönümlenen kitlesel hareketlere değil, kendisi olmaktan 
vazgeçmemeyi ve bunda sebat etmeyi bir yaşam stiline dönüştüren ve bunu -kendiliğinden- 
politikleştiren örgütlenme potansiyeli, toptancılığa karşı ayrıntıları, cemaatlere karşı bireyi, 
mutlaklığa karşı mümkünleri öne çıkaran bir siyasallığı içerir. Bu çalışma mikro-politik 
ilişkilerin ve yeni sosyal hareketlerin bileşkesinde ortaya çıkan yeni özgürlük politikalarını 
küresel bir eğilim olarak ele almayı hedeflemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Birey, İktidar, Kent, Popülizm, Ulus-Devlet. 
 
 
 
 
 
Büyürken Vazgeçtiklerimiz 
 
Elif Kaya | Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisat Bölümü 
 
İktisat dünyasının biricik önceliği büyüme sevdası ile yüzyıllar boyu hem mikro hem makro 
düzeyde kâr-fayda maksimizasyonları esas alındı. Özgürlüğünü ve erdemli yaşamın hazzını 
yeri geldi terk etti insanoğlu daha fazla zenginlik için. Özellikle sanayi devrimi sonrası iktisat 
biliminin ahlak felsefeci kurucu babası A. Smith gibi, zenginleşme hevesi ve lüks tüketimi 
aşağılayan J. J. Rousseau gibi, kapitalizmin yarattığı uçurumda ölüme terk edilen işçi sınıfının 
sefaletine göz yummayan K. Marx gibi nice düşünürlerin erdemli bir yaşam için söyledikleri 
bir kenara bırakıldı. 
 
Bu çalışmada, daha öncesinde başlayıp özellikle 1960’larda popülerleşen kalkınma teorileri 
ile büyümeye giden her yolun mubah görüldüğü günümüz sistemine gelen bu yolda 
“gelişmekte olan ülkelerin” büyümek için vazgeçtiklerini inceledik. 2019 yılı itibariyle, en 
üstteki %1’in toplam gelirden aldığı pay %44. 2018 World Inequality Report’a göre en alt 
%50’nin dünyadaki toplam gelirden aldığı pay 2009 yılında en zengin 380 kişinin aldığı paya 
eşitken, 2018’de artık en zengin 26 kişi bu paya sahip. Antroposen çağında doğaya verilen 
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ağır tahribatın yıkıcı sonuçları küresel ısınma, ekolojik dengesizlikler, yangınlar, sel 
felaketleri, virütik salgınlar yoluyla iyiden iyiye görünür hissedilir hale geldi. 
 
Bugün kalkınma hedefleri listesinde yoksulluğu ve açlığı önlemek başı çekerken tabiat ve 
diğer canlılara sorumluluklarımız listenin devamında yer alıyor. Tüketim alışkanlıklarımızın 
değişmesi de COVİD19 salgınıyla 2020 yılında listeye girdi. Çalışmanın amacı büyümek için 
kalkınmadan vazgeçen gelişmekte olan ülkelerin 1980-2000 yılları arası izledikleri 
politikaların bizi bugüne nasıl getirdiğini ortaya koymak ve eğer geri çevirmesi mümkün 
olacaksa döngüsel ekonomi uygulamalarıyla vazgeçtiklerimizi geri kazanmak için politika 
önerilerinde bulunmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Büyüme, Kalkınma, Döngüsel Ekonomi. 
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OTURUM 4  
Milliyetçilikten Vazgeç(e)meme 

 

Soldan Vazgeçmemek: Anti-Komünizm Politikaları Karşısında Sol 
 
Bayram Koca | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
 
1940’ların ortalarından itibaren başlayan Soğuk Savaş’ın yoğun bir şekilde yaşandığı dönem, 
1960 ile 1980 yılları arasıdır. Soğuk Savaş’ın Batı blokunun genel ideolojisinin anti- 
komünizm olduğu ve ABD’nin teşvikiyle antikomünizmin sürekli gündemde tutulduğu 
söylenebilir. ABD öncülüğündeki Batı bloku antikomünizmi gazete, radyo, televizyon, film, 
makale, kitap, belgesel gibi araçlarla sürekli sıcak tutmuş ve komünizmi, Sovyetlerin 
dünyaya empoze etmek istediği “şeytan” şeklinde ele almıştır. Soğuk Savaş sürecinde 
Türkiye de kendisini Batı blokunda konumlandırmış ve anti-komünizm politikalarını yoğun 
bir şekilde uygulamıştır. Türkiye’de anti-komünizm politikaları çerçevesinde Ruslar ve 
komünizm temel düşman ilan edilmiş ve amaçlarının Türkiye’nin bekasını tehdit etmek 
olduğu öne sürülmüş, bu çerçevede Ruslar ve komünizmle mücadele “millî dava” şeklinde 
ele alınmıştır. Özellikle Türk sağı, kendisini komünizm karşıtlığı üzerinden konumlandırmış 
ve komünistlerle mücadelede ön cephede yer almışlardır. 1960’lar ve 1970’ler boyunca Milli 
Türk Talebe Birliği, Komünizmle Mücadele Dernekleri, Ülkücü Ocakları gibi sağ yapılar, 
“komünistlerin ülkeyi bölme ve yıkma” amaçları karşısında “düzen”i koruduklarını iddia 
etmişlerdir. Bu yapılar, Soğuk Savaş boyunca TİP, FKF/DEV-GENÇ, TÖS/TÖBDER, DİSK 
hatta CHP gibi sol yapılarla mücadele etmişlerdir. Sağ yapılar anti-komünizm politikaları 
çerçevesinde ilk olarak, “komünizm gerçeği”ni halka anlatmak ve millî ruh ve kültürü 
korumak maksadıyla kitaplar/dergiler yayımlamış, konferanslar düzenlemiş, mitingler 
organize etmiştir. Sonrasında da 1960’ların sonundan itibaren özellikle 70’lerde sola yönelik 
saldırılar düzenlemeye başlamışlardır. TİP’nin mitinglerinin basılması ve Kanlı Pazar sağın 
sola karşı düzenlediği saldırılara örnek olarak verilebilir. Sağ yapıların genel olarak 
“komünistlere karşı devlete yardım eden bizim çocuklar” anlayışı çerçevesinde devlet 
tarafından himaye edildiği söylenebilir. 
 
Bu çalışmada 1960 ve 1970’li yıllarda Türk sağının anti-komünizm politikaları çerçevesinde 
sola karşı yürüttüğü mücadele ve solun bunlara tepkisi ele alınacaktır. İlk olarak Türk sağının 
anti-komünizm anlayışı ele alınacak, sonrasında da sağ yapıların anti-komünizm 
politikalarını pratiğe dökmesi tartışılacaktır. Son olarak ise solun anti-komünizm 
politikalarına karşı izlediği politikalar analiz edilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Anti-komünizm, Türk Sağı, Sol, Soğuk Savaş. 
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Milliyetçilikten Vazgeçmemek: Sokaktaki Karşılaşmada Kürtçe Müzik 
 
Emel Uzun Avcı | Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
Türk milliyetçiliği Türkiye Cumhuriyeti’nin ethosunu oluşturan en önemli ideolojik hattır. 
İktidarın fikriyatının ne olduğundan bağımsız olarak milliyetçilik hep iktidar etme biçiminin 
önemli bir bileşeni, vazgeçilmez aracı olmuştur. Sadece devlet aklının bir ürünü, yönetim 
kadrosunun dolaşıma soktuğu politikalar bütünü ve bir meta-anlatı olarak kavranması, 
milliyetçiliğin gündelik hayattaki sıradan görünümlerini anlamakta yetersiz kalacaktır. 
Hobsbawm, milliyetçiliğin her ne kadar yukarıdan inşa edilmiş olsa da aşağıya ilişkin bir 
analiz yapılmadan anlaşılamayacağını söyler (1990:10). Türkiye özelinde de milliyetçiliğin 
gündelik hayatta sıradan insanlar arasındaki gündelik karşılaşmalar aracılığıyla her gün 
yeniden üretildiğini tespit etmek ve sıradan, gündelik, verili Kabul edilen bu etkileşim alanına 
akademik olarak çok az bakıldığını söylemek gerekir. Kürt meselesi özelinde ya da Türk 
milliyetçiliğinin farklı odaklarını ele alırken, ancak aşağıdaki ilişkilere bakarak, ırkçılığa çok 
hızlı evirilen bu ideolojinin ruhunu ve pratik edilme biçimlerini anlamak mümkün hale 
gelebilir. Milliyetçilik sıradan insan düzeyinde, her gün farklı bağlam ve biçimlerde 
gerçekleşen çok çeşitli karşılaşma halleriyle bazen milliyetçiliğin büyük anlatısına 
eklemlenerek bazen bu anlatıyla çatışarak ama her şekilde milliyetçiliğin sürekli kurucu 
olduğu etkileşim anlarını çoğaltarak yeniden inşa edilir. Bu karşılaşmalar yaşam alanlarında, 
iş yerlerinde, sokakta, eğlence mekanlarında; komşuluk, arkadaşlık, aşk- evlilik ve işçi-
işveren gibi ilişkiler bağlamında, yani gündelik etkileşim alanlarının tamamında gerçekleşir. 
Bu sıradan karşılaşmalarda beden, dil, koku, ses, müzik, gibi birçok değişkenin duygular 
bağlamında ele alınması milliyetçiliğe ilişkin literatürün ilgilerini çeşitlendirecek ve hareket 
alanını genişletecektir. 
 
31 Mayıs 2020’de, Ankara Etimesgut’ta, Barış Çakan adlı gencin Kürtçe müzik dinlediği 
gerekçesiyle öldürüldüğü haberi yapıldı. Olayın hemen akabinde İçişleri Bakanı ve başka 
yetkililer olayın Kürtçe müzik dinlemekle ilgili olmadığını duyurdu. Olayı Kürtçe müzikle 
ilişkilendirmenin provokasyon olduğu defalarca televizyon kanallarında tekrarlandı. Bu 
olayın gerçekten Kürtçe müzikle ilgisi olmasa da buna benzer vakaların bu ülkede hiç de az 
yaşanmadığını biliyoruz. 2011 yılında Kürtler ve Türkler‘in gündelik hayatlarındaki 
karşılaşmalarına dayanan bireysel anlatılara odaklanan doktora tezim için yaptığım alan 
araştırmasında Kürtçe müzik meselesi, Kürt görüşmecilerin aktardıkları önemli 
deneyimlerdendi. Her ne kadar veri epey eski gibi görünse de Kürtler ve Türkler’in gündelik 
hayatta aralarındaki gerilismin çok da şekil değiştirmeyen bir devamlılığı olduğunu göz 
önüne alırsak, verinin hala geçerli ve güncel olduğunu söylemek mümkün. 
 
Bu çalışmada Barış Çakan cinayetinin de hatırlattıkları ve hissettirdikleri üzerinden elimdeki 
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verinin yeniden bir okumasını yapmayı amaçlıyorum. Bu yeniden okumada asıl merak 
edilen; Kürtçe müziğin, daha geniş anlamda müziğin milliyetçilik için nasıl bir sembol olduğu 
sorusu. Diğer etnik kültürel sembollerden farklı olarak müziğin, duygularla ilişkisi de göze 
alındığında, daha sert ve çıplak bir karşılaşma-çatışma alanı yarattığını düşünüyorum. Tam 
da bu argümandan hareket ederek, bu sunum özelinde, kamusal alanda Kürtçe müziğin 
sıradan Türk-Kürtlerin karşılaşmalarının niteliğini nasıl belirlediğini ve Kürt görüşmecilerin 
bireysel anlatılarında nasıl bir tema olarak ortaya çıktığını anlamaya çalışacağım. Bu bilgiden 
yola çıkarak, Türk milliyetçiliğinin ve duymaya tahammül edemediği ötekinin sesi olarak 
kavradığı Kürtçe müziğin bu gündelik milliyetçi çatışmalardaki rolü, duygularla ve direnişle 
ilişkisini anlamaya çalışacağım. 
 
Anahtar Kelimeler: Gündelik Milliyetçilik, Gündelik Karşılaşmalar, Sıradan İnsan, Duygular, 
Kürtçe Müzik. 
 
 

 
 
Vazgeçişte Vazgeçilemeyenler: Gündelik Milliyetçilik ve Hollanda’da “Expat” 
Deneyimleri 
 
Kadir Dede | Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
 
Türkiye son yıllarda başta ABD ve AB üyesi ülkeler olmak üzere yurtdışına yoğun sayıda göç 
veren bir ülke haline gelmiş; ülkenin siyasal, ekonomik ve toplumsal koşulları özellikle 
meslek sahibi nüfusun “yüksek nitelikli göçmen” statüsüyle yurt dışında yerleşme arayışını 
pekiştirmiştir. Son beş yıla ilişkin istatistiklerde özellikle Türkiye kökenli nüfusun 
Hollanda’daki artışı dikkat çekmekte, bu sayı ülkedeki Türkiye kökenli nüfusu da 
çeşitlendirmektedir. Özellikle eğitimli ve daha yüksek düzeyde bir kültürel ve ekonomik 
sermayeye sahip kesimler, Hollanda’da birkaç kuşaktır yaşamakta olan “gurbetçi”lerden 
farklarını belirtmek adına “expat” sözcüğünü tercih etmekte, bu vesileyle ayrıldıkları ülkeden 
bağımsız olarak ulus-üstü bir göçmenlik kimliğine atıfta bulunmaktadır. Üstelik kimliğin 
adlandırılması konusu, göç etme motivasyonunu ortaya çıkaran faktörlerle bir arada 
okunduğunda söz konusu kesimlerin Türkiye’ye bakışlarını da kapsamakta ve 
“gurbetçi”lerden farklı olarak bir vazgeçişi gündeme getirmektedir. 
 
Diğer yandan bu çalışma 2019 yılında Hollanda’nın dört farklı şehrinde yaşayan (Amsterdam, 
Eindhoven, Den Haag ve Utrecht) ve son beş yıl içinde Türkiye’den Hollanda’ya yüksek 
nitelikli göçmen statüsünde göç etmiş bulunan kişilerle yapılan mülakatlara ve araştırma 
sürecindeki katılımlı gözleme dayanmakta, söz konusu bireylerin / ailelerin göç sonrası 
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gündelik yaşam deneyimlerini Fox ve Miller-Idriss’in (2008) “gündelik milliyetçilik” kavramı 
ışığında tartışmaktadır. Bu kavramsallaştırma uyarınca milliyetçilik bir ideoloji ya da siyasal 
akım / söylem olmanın ve yukarıdan aşağıya, elitlerden kitleye dönük bir inşa faaliyeti 
olmanın ötesindedir ve millet olgusu da kitlelerin “konuşma”larının (talking the nation), 
“seçim”lerinin (chosing the nation), “tüketim”lerinin (consuming the nation) ve 
“performans”larının (performing the nation) parçası olarak yeniden üretilebilmektedir. 
Çalışmada bu edimlerin Türkiye kökenli “expat”lerin göç sonrası yaşam deneyimlerinde yer 
bulma biçimlerinin, siyasal ve toplumsal açıdan anlamlı olduğu savunulmakta, ilk bakışta bir 
vazgeçiş olarak yorumlanacak göç sürecinin sonucunda vazgeçilemeyenlerin ortaya 
konması açısından sağlayacağı yararın vurgulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışma, 
Hollanda gibi Türkiye’den farklı şartlarda ve tarihsel süreçlerde göç eden nüfusun gösterdiği 
çeşitlilik çerçevesinde diaspora milliyetçiliği tartışmalarının çok boyutluluğuna ve gündeliğin 
bu bağlamdaki önemine de dikkat çekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gündelik Milliyetçilik, Diaspora, Expat, Göç, Hollanda.  
 

 
 
 
 
“Vazgeçmemek” ve “Vazgeçmeye Zorlamak”: Sosyo-Kültürel Entegrasyon 
ve Mültecilerin Kültürel Direnişi 
 
Hacı Çevik | Potsdam Üniversitesi Sosyoloji 
 
Göç, sebebi ne olursa olsun toplumların ekonomik, politik, kültürel ve sosyal yapılarını 
değiştirmektedir. Göçün sonucunda sınırlar çiğnenip ve kültürler birbirine karışmaktadır. Bu 
süreç kimliklerin belirginliklerini kaybetmesine ve kimlik ve kültürel özelliklerin sınırlarının 
esnemesine neden olmaktadır (Özyurt, 2011, s. 531). Göç doğal olarak kimlik ve kültürel 
özelliklerin sınırlarını esnetebilmektedir. Mülteciler geldikleri ülkelerde farklı kültürel kodlar 
ve kimliksel özelliklerle karşılaşmaktadırlar. “Müslüman kardeşlerimiz” denilerek karşılanan 
-özellikle Suriye’den gelen- mülteciler, makro kültürel süreçlerden olan dinsel benzerlikleri 
çerçevesinde kültürel uyumun kendiliğinden gerçekleşeceği düşüncesi ile ele 
alınmaktadırlar. Dinsel benzerliklerin makro toplumsal süreçlerde entegrasyonu 
kolaylaştıran bir etkisi olduğu kadar, gündelik yaşamın içindeki ritüeller bağlamında 
farklılaşmalar yaşandığında daha çok “tepki” toplamaktadır. Benzer dini inançlara sahip olan 
toplulukların birbirinden farklılaşan gündelik yaşam deneyimleri baskın olan grup tarafından 
tepki ile karşılanmaktadır (Furseth & Repstad, 2011); (Zuckerman, 2009). Türkiye’deki 
mültecilerin yaşadıkları kültür şoku tamamen yabancı oldukları bir toplumda daha “kolay” 
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aşılabilirken, benzeşen özelliklere sahip olunan toplumlarda daha karmaşık süreçleri 
beraberinde getirmektedir. Mülteciler mikro kültürel özelliklerine yaşadıkları kültürel şok 
neticesinde daha çok sarılabilmektedir. Bu nedenle sunuşum boyunca, mültecilerin gündelik 
yaşam deneyimleri bağlamında kültürel özelliklerinden “vazgeçmeyişlerini” ve direniş 
örüntülerini ele alacağım.  
 
Diğer taraftan entegrasyon politikalarının karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yerel toplum 
üyelerinin bakış açısı da mültecilerin “vazgeçmeme” halini besleyen bir etki yaratmaktadır. 
Son dönemlerde yerel toplumun mültecilere yönelik bakış açısını araştıran çalışmaların 
çoğunluğunda “yerel toplum” üyelerinin giderek daha “olumsuz” bir algıya sahip olduğunu 
göstermektedir (Yılmaz, 2017); (Budak et al., 2017); (Erdogan, 2019); (Erdoğan et al., 2017). 
Mültecilere yönelik bakış açısındaki “olumsuzluk” yerel toplumun bilincinde 
oluşmuş/oluşturulmuş “mülteci” imgesi ile doğrudan ilişkilidir. Yerel toplum üyeleri, 
mültecileri geleneksel asimilasyoncu anlayıştan farklı olarak ayrı bir “halk” ve “topluluk” 
olarak “tanımaktadırlar.” Mülteci karşıtı insanların zihninde oluşan “mülteci” imgesi 
çoğunlukla olumsuz özellikleri içeren tipolojiye denk düşmektedir. Bu olumsuz özelliklere 
sahip olan mülteci imgesi gündelik hayatta kurulan “temas” ve kitle iletişim araçları ve kamu 
idaresinin söylemleri ile beslenmektedir.  Yapacağım sunuşta, yerel toplumun “mülteci” 
imgesi üzerinden sosyo-kültürel entegrasyona dair bakış açısı çerçevesinde yaptığı zorlayıcı 
etkiyi ortaya koymaya çalışacağım.  
 
Bu sunuşta, önemli bir göç ülkesi konumuna gelmiş Türkiye’de, göç yönetiminin önemli 
ayaklarından birisi olan entegrasyon politikalarının sosyo-kültürel boyutlarını ele alacağım. 
Sosyo-kültürel entegrasyon süreçleri mülteciler ve baskın yerel toplum üyeleri için farklı 
anlamlar içermektedir. Bu farklılığa içkin olan “vazgeçmemek” ve “vazgeçmeye zorlamak” 
halleri ile birlikte gündelik yaşamda kurulan gizil “direniş” pratikleri ele alınacaktır. 
Sunuşumda, göçün yarattığı alt üst oluşun karşısında kültürel kimliğini korumak için 
“direniş” pratikleri geliştiren mülteciler ve “kendine benzetme” güdüsüyle kültürel 
kimliğinden “vazgeçmeye” zorlayan ve “dışlama” pratikleri geliştiren yerel toplum üyeleri 
birlikte ele alınacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Göç, Entegrasyon, Sosyo-Kültürel Entegrasyon, Kültür. 
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OTURUM 5  
Vazgeçmeyen Akademi 

 
Vazgeçmeyişi İcat Etmek: Kocaeli Dayanışma Akademisi - Hayat Bilgisi 
Okulu 
 
Yücel Demirer | Kocaeli Dayanışma Akademisi 
  
Terence Ranger ile birlikte yazdığı, yayınlandığı günden bu yana hayli etkili olmuş kitabının 
girişinde Eric Hobsbawm “icat edilmiş gelenek” terimi üzerine şunları yazmıştı: “Bu terim 
gerçekten icat edilmiş, inşa edilmiş ve formel düzlemde kurumsallaşmış gelenekleri olduğu 
kadar, kolayca izi sürülemeyecek bir şekilde kısa ve belirlenebilir bir zaman diliminde – belki 
de birkaç yılda – ortaya çıkmış ve büyük bir hızla yerleşmiş ‘gelenekleri’ de kapsamaktadır.” 
6. Siyasal Psikoloji Konferansında yapacağım konuşma, bir yandan çok kısa bir hazırlık süresi 
içinde ve olağandışı koşullar altında hayata geçirildiği için anlamlandırılması güç bir olgular 
demetinin arka planına ve akıbetine ışık tutmayı amaçlarken, diğer yandan bu “geçmişle 
doğal bir süreklilik anıştırır şekilde tekrarlara dayanarak belli değerler ve davranış normlarını 
aşılamaya çalışan bir pratikler kümesi” olarak Hayat Bilgisi Okulu (HBO) külliyatının kısmi bir 
vazgeçmeme haritasının çıkarılmasını da önüne bir hedef olarak koymaktadır. 
  
Hukuksuz bir baskı ortamında üniversiteden uzaklaştırılan ve henüz atılmayıp görevlerini 
gönüllerince yapamayan akademisyenlerin, devlet eliyle üretilen sistemli zorbalığa karşı 
dayanışma ve akademik olarak hayatta kalma ilkeleriyle kurdukları Hayat Bilgisi Okulu, bir 
yandan kolektif bir itirazın nesnesi, öte yandan düşlerindeki akademik ortamı mütevazı 
düzeylerde hayata geçirmelerine imkân tanıyan bir mecra oldu. 
  
Sunuş akademik bir çöküşe yanıt olarak kurulan bu ortamın bir yandan mekân-ortam-
malzeme üzerinden ifade ettiklerine eğilirken, diğer yandan bahsi geçen ifadenin içerdiği 
direniş ve vazgeçmeme niyetine değinmeyi arzu etmektedir. Sunuş boyunca HBO atölye ve 
seminerlerinin bir bütün olarak anlamı yanında; iç mimari tercihlerden HBO ortamında 
akademik unvan kullanılmamasına, toplantı ve atölyelerin yürütülme biçiminden mutfağın 
kullanımına, mekân ve faaliyet isimlendirmelerinden tuvaletlerin cinsiyete göre 
ayrılmamasına kadar ortama yansıyan pek çok detay incelenecek, bunlar üzerinden çok 
katmanlı bir hedef kitleye gönderilen vazgeçmeme mesajları üzerinde durulacaktır. Burada 
özellikle tercih edilenler yanında, bilerek uzak durulan uygulamalar da incelenecek, HBO 
şemsiyesi altında yapılan faaliyetlerin detaylarının bize söyledikleri tartışılacaktır.  
 
Sunuş boyunca kullanılan simge ve yürütülen faaliyetlerin yaratıcılık ve buluş boyutu 
yanında söylemsel yeniden üretimi üzerinde durulacak, özellikle bunlardaki direniş mantığı 
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incelenecektir. Araştırmanın erken bulguları üç tür gelenek icadı ayrımı yapmaya olanak 
sunmaktadır: İlk grupta KODA üyelerince önceden düşünülmeden “hemen orada, o anda” 
yapılan icatlar, ikinci olarak önceden tasarlanmış ve formel özellikler taşıyan icatlar, üçüncü 
grupta tasarlanmış enformel icatlar incelenecektir. Burada araştırmanın ana teması olan 
vazgeçmeme pratiği ekseninde gelenek icat süreçlerinin; HBO gönüllülerinin kendi 
durumlarını ve kendilerini çevreleyen ortamı anlamlandırmak üzere ve özellikle bir 
sürekliliğe işaret ederek nasıl kullandıkları tartışılacak, gelenek icat süreçlerinin birbirleriyle 
çelişen yanlarına da kulak kabartılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Gelenek İcadı, Vazgeçmemek, Alternatif Kurumsallaşma, Dayanışma 
Akademileri, Simgesel Siyaset. 
 

 
 
 
Meslekten, Dayanışmadan ve Mücadeleden Vazgeçmemek 
 
Ceylan Akgün | Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi 
 
Güvencesiz ve esnek çalışma saatleri, usulsüz işten çıkarmalar ya da iş güvenliği önlemlerine 
aldırış etmeksizin oluşturulan çalışma koşulları diğer tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık 
alanında da kendini gösterdi. İnsan sağlığını verimlilik, karlılık, maliyet, performans 
ücretlendirmesi gibi iktisadi kavramlarla ele alan sağlık sistemindeki aksaklıklar Covid-19 
pandemisinin yarattığı çok boyutlu krizle birlikte iyice ayyuka çıktı. Özellikle özel hastane ve 
klinikler, “kâr etmediği”ni öne sürerek, sıkıntıya katlanma külfetini tamamen biz sağlık 
çalışanlarının üstüne yükledi. Pandemi sürecinde, halen özel bir sağlık kuruluşunda 
çalışmakta iken usulsüz bir şekilde beş meslektaş işten çıkarıldık. Bu olayın ardından 
örgütsüz ve plansız bir şekilde başladığımız hak arayışı bir süre sonra arkasına STK’ları ve 
meslek örgütlerini alan, meslektaşların da birbiriyle dayanışmasını içeren bir sivil 
mücadeleye dönüştü. Birkaç failin icrasıyla başlayıp süregiden örgütsüz direniş deneyimi 
Lilja ve Vinthagen tarafından “dağınık direniş” olarak, tarif edilmektedir (2018: 212)2. Scott 
ise informal ve örgütlü olmayan direniş biçimlerini alt politika olarak 
kavramsallatırmaktadır.3 Kişinin baskı karşıtı veya üretici direniş pratiklerini içeren dağınık 
direniş deneyimleri yapı/özne, iktidar/tahakküm ilişkisi ve hegemonya gibi sosyopolitik 
kavramlarla ilişkili olduğu kadar direnme pratiğine giren, girmeyen ya da bu pratiği 
müzakere eden faillerin benlik değeri, savunma mekanizmaları ve kendilik algısı gibi psişik 
dinamikleriyle de ilgilidir. Makro yapılar bir hakikat yaratarak gündelik hayatı kurabilir ama 
diğer yandan iktidardan kaçabilen, ona karşı gelebilen direnme alanları da vardır. Özne 
tamamıyla yapıya tabi, pasif ve denetlenebilir şey değildir. Herbirimiz direniş odakları 
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yaratabilecek mikropolitikalar oluşturabilme kapasitesine sahibiz. İktidarın yarattığı 
kuşatmadan sıyrılabilmek, kaçış ya da direniş odakları yaratabilmek için üretilen taktiklerin 
her birini mikropolitikalar olarak ele alabiliriz. Dağınık direniş, alt politika veya sivil direnişler 
olarak kavramsallaştırılan mikropolitikalar çoklu ve dinamik bir süreç olarak ele alınabilir ve 
hatta direnme biçimlerinin her zaman güç ile ilişkili ve çoğul olduğunu da söyleyebiliriz. Bu 
noktadan yola çıkarak “sebat etmenin” ya da “vazgeçmemenin” farklı direnme 
deneyimlerini politik bir eyleme dönüştüren bir unsur olarak tartışılabileceği söylenebilir. Bu 
tartışmadaki temel sorulardan biri de içeride (kurumlarda, akademide, devlet dairelerinde 
vb) kalanlarla ilgilidir. İçerideyken muhalefet eden, muhalefet etmeye tereddüt eden veya 
tamamen içerisi ile özdeşleşen faillerin varlığı, “Neden bazı insanlar konforlarından ve 
huzurlarından vazgeçmeme eğilimindeyken bazıları tümünden kolayca feragat 
edebilmektedir?” sorusuna yöneltmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Özdeşleşme, Sosyal Uyum, İtaat, Direniş, Güç.  
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OTURUM 6  
Mahpus, Sürgün ve Göçmen 

 
Vazgeçmemek: Sürgünde Memleket Tahayyülleri 
 
Şükrü Aslan | MSGSÜ Sosyoloji Bölümü 
 
Modern zamanlarda göç hareketlerinin bir bölümünü ‘sürgünlük’ halleri oluşturur. Sürgün 
edilmek, bireysel veya kitlesel biçimde memleketinin dışında bir yerde, devlet iradesiyle 
ikamete mecbur edilmek anlamına gelir. ‘Memleketin dışı’, bazı durumlarda devletin 
hükmettiği sınırların ötesini yani başka ülkeleri kapsasa da esas olarak ulus devletin sınırları 
içini vurgulamak için kullanılmıştır. Zira sürgünlük, esas olarak ülke içinde cereyan eden bir 
hadisedir. Dolayısıyla ‘memleket’ sürgün edilenin kökenlerinin bulunduğu yeri (köy, kasaba, 
il vb.) vurgulamak için kullanılmıştır. Sürgün edilmek hemen tüm devletlerin yasalarla 
düzenlediği bir edim olduğu için modern zamanlarda adeta olağan bir göç hareketidir. Ancak 
devlet zoruyla memleketinden edilmek, sürgünlerin belleklerinde daima çok güçlü bir 
‘memleket’ tahayyülünün gelişmesine yol açmış; memlekete dönüş hayali sürgünde yaşama 
mecburiyetine karşı en güçlü tutunma aracı işlevi görmüştür. Bu bildiride Türkiye’nin 
modernleşme sürecinde, 1934 yılında çıkarılan 2510 sayılı İskan Kanunu ile 
memleketlerinden çıkarılan ve ülkenin batısının köylerinde, serpiştirme suretiyle yaşamak 
zorunda bırakılan Dersimli sürgünlerin memleket tahayyülleri, sözlü tarih çalışmalarından 
yararlanarak ve derinlemesine görüşme yöntemiyle elde edilerek sunulacak; kimlik ve 
memleket imgeleri modern zaman olguları olarak tartışılacaktır. Dersim sürgünlerinin 
‘memleket tahayyülleri’nin gücü, etkisi ve yansımaları analiz edilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Kimlik, Sürgün, Memleket, Dersim. 
 

 
 
 
 
Kapalı Alanda Psikiyatri: Cezaevinde Mental Sağlık ve İntihar 
 
Cansu Parlak | Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü  
 
Mahkûmların mental durumlarını etkileyen cezaevi koşulları ülkeden ülkeye farklılık 
göstermektedir. Fakat psikolojik durumları etkileyebilecek yaygın faktörler arasında (bazen 
niasin veya B12 vitamini eksikliği durumunda demansla sonuçlanabilecek) beslenme 
bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel bozukluklar, hijyen koşulları veya cezaevi personeli 
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tarafından kötü muamele sayılabilir. Ulusal komisyonlar, hükümetler ve uluslararası 
toplumun hapishanelerde daha iyi bir yaşam için sayısız vaatlerine ragmen mahkûm 
intiharlarının önüne geçilememiştir. Birçok yerde intihar, cezaevinde önde gelen ölüm 
nedenidir. Uluslararası intihar araştırmasının sonuçlarına dayanarak, ceza infaz 
kurumlarındaki intihar oranının genel nüfusa göre birkaç kat daha yüksek olduğu konusunda 
konsensüs bulunmaktadır. Son yıllarda, cezaevi intiharlarında küçük ama umut verici bir 
azalma gözlenmiştir. Cezaevi intiharları üzerine yapılan ulusal çalışmalar, cezaevi şartlarının 
iyileştirilmesi ve intihar davaları ile ilgili araştırmaları içeren gelişmiş eğitim müfredatı 
sayesinde konuyla ilgili artan farkındalık, intihar oranlarındaki genel azalmayı etkileyen 
faktörler arasında yer almaktadır. Bu tür gelişmeler önemli olmakla birlikte, kalıcı değildir. 
İntihar riskini azaltmayı sürdürmek ve ilerletmek için hem hekimlerin hem de cezaevi 
idarecilerinin sürekli ve tutarlı çabaları gerekmektedir. 
 
Cezaevi intiharlarında diğer belirleyici tecrittir. Uzun süre uyaran yoksunluğu sonucunda, 
bireylerde, uyarana karşı hipervijilans, algı bozuklukları, illüzyon, halüsinasyon, panik atak, 
düşünme, hafıza ve konsantrasyon bozuklukları, primitif, agresif ruminasyon, paranoya, 
öfke kontrolünde zorluk ve delirium gibi psikiyatrik semptomlar görülmektedir. İzlemesi ve 
risk değerlendirmesi zor olan tecrit edilmiş mahkûmlarda, intihar girişimleri, müdahalesi zor 
ve daha ölümcül olmaktadır. 
 
Mahkûm intiharlarına karşı, hekimlerin ve ceza infaz memurlarının bilinçlendirilmesi ve 
onlara eğitim sağlanması ile kamuoyu yaratma çabaları çok değerli olmakla birlikte, bu 
konuda gözle görülür bir aşama kaydetmek için düzeltici bir ceza tekniği olarak kapatmanın 
işlevselliği sorgulanmalı ve daha yapısal dönüşümlere yönelinmelidir. 
 
Anahtar Sözcükler: Cezaevi, Psikiyatri, Sağlık, Uyaran Yoksunluğu. 
 
 
 
 
 

12 Mart Hapishanelerinde Vazgeçmemek 
 
Özge İpek Esen | Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi 
 
Darbeler tarihi içerisinde oldukça az çalışılmış olan 12 Mart 1971 darbesi, ne baskılar 
açısından 12 Eylül kadar konuşulmuş ne de 27 Mayıs kadar devrimci olarak nitelendirilmiştir. 
Aslında 12 Eylül baskısına yön veren, onun öncülü olan 12 Mart’ın hapishaneleri politik 
bilincin odağı ve okulu olmuştur. Gazetecilerin, öğrencilerin, akademisyenlerin, yazarların 
uğrak yeri haline gelen hapishanelerde Foucaultgil iktidarı neredeyse elle tutulur bir biçimde 
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görmek mümkündür. Hapishanelerde fiziksel ve psikolojik işkencelerle, söylem gibi çeşitli 
iktidar teknikleri ile bireyi dönüştüren ve biçimlendiren bir iktidar mevcuttur. Foucaultgil 
iktidar kuramı açısından iktidar her yerdedir. Ancak iktidarın her yerdeliği direnişin de her 
yerde olduğu anlamına gelmektedir. Nitekim bu çalışma kapsamında ilk olarak, yayınlanmış 
anılar üzerinden 12 Mart hapishanelerinde iktidara karşı direniş biçimleri ve iktidarın sınırları, 
bireyin, iktidarın öznel deneyime nüfuzuna verdiği tepkiler ve ölümden vazgeçmek- 
yaşamdan vazgeçmemek konuları ele alınacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise hatıratın 
iktidarın mikrofiziğini anlamamızdaki etkisinden bahsedilip siyasi tarih açısından önemi 
vurgulanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: 12 Mart, Yaşama İnadı, Direniş, Hatırat, Darbe.  
 
 
 
 
 
Kendinden "Vazgeçmek": Mülteci Kadınların İntiharları 
 
Ayşe Bayram | Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bölümü  
 
İradeye karşı bir protesto niteliği taşıyan intihar olgusu sosyal bilimlerin temel 
meselelerinden biri olarak, son yıllarda artan oranları ve değişen profiliyle çok boyutlu bir 
olgu olarak gündemde yerini almıştır. Bu olgu sosyologlar tarafından ekonomi, savaş, göç ve 
hızlı kentleşme gibi bağlamlarda ele alınmakta iken, savaşın en çok etkilenenler listesinin 
başını çeken kadınlar da, savaşın sonuçlarından biri olan göçün getirdiği olumsuzluklardan 
en fazla etkilenen ve intihar davranışıyla yeryüzündeki yerini nihai olarak değiştiren bireyler 
olarak "yeryüzünün posalarını" oluşturmaktadırlar. Savaş gibi öldürme eyleminin erkeğin 
tasarrufunda olduğu; yaşatmanın ise barış gibi doğal barışsever olarak kabul edilen 
kadınların tekelinde olduğu söylemleri ise, göçmenliğin getirdiği zorluklar karşısında kadın 
mültecilerin dünya genelinde erkeklerden daha fazla intihar girişiminde bulunmaları 
gerçekliği karşısında kendi negatif diyalektiğini göstermektedir. 
 
Maddi alanla sınırlı olmayan bir yer değiştirme süreci olarak göç, özellikle yerinden edilme 
şeklinde gerçekleştiğinde mülteci bireyler, göç öncesi, sırası ve sonrasındaki yerleşme 
sürecinde pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Kadınlar için ise göçün bu olumsuzlukları sadece 
göçün demografik, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanda yarattığı pek çok değişiklikte 
hem etkilenen hem de etkileyen özneler konumunda yer almamakta; cinsel baskı ve 
zulümlerin olduğu kaçınılmaz sonlar yaşanmaktadır. 
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Göçmen kadınlar sınıfsal, ırksal ve cinsel ideolojiler kıskacında sığınma amaçlı geldikleri 
başka bir ülkede yaşamlarını sürdürmektedir. Yabancı ve kadın olmanın verdiği 
kesişimselliğin getirisi olan çoklu iktidar mekanizmalarının tahakkümüne maruz kalan 
kadınlar toplumda ezilen bir grup olarak hayata bakış açılarının, deneyimlerinin ve maddi 
koşullarının eşitsizliklerle inşa edildiği gerçeğini daha da derinden yaşamaktadırlar. Ev sahibi 
yurttaşlar tarafından mültecilere bütün kötülüklerin yapılabileceği varsayılırken; kadın 
göçmenler de başta erkekler olmak üzere ev sahibi yurttaşlar tarafından cinsel ve ekonomik 
şiddet gibi pek çok ayrımcılık ve nefret söylemine maruz kalmaktadır. Kadın ve göçmen 
olarak kavranma düzlemleri çıplak biyolojik bir nesne olmaktan öteye gidemeyen kadınların 
göç ettikleri ülkede bedenleri, emekleri ve hayatları üzerindeki egemenlik ve iktidar kurma 
pratiklerine karşı mücadelelerinde çaresizlik ve içe kapanma ile gelen intiharlarını, kadın 
cinayetleri gibi politik bir cinayet olarak okuyabileceğimiz gibi; eril tahakküme dişil itaatten 
vazgeçiş veya baskılara direnişin dayanılmaz vazgeçilmezliğinin dönüştürücü bilinçliliği 
şeklinde de görebiliriz. 
 
Bu çerçevede sunuşumun temel savını bir insan hakları sorunsalı ve trajedisi olarak kadın 
mültecilerin intiharları oluşturmaktadır. Ek olarak savaş, göç travmaları ve devamında gelen 
yurtsuzluk, sürgünlük, ötekileştirilme, uyum sağlayamama, yoksulluk, ırkçılık ve ekonomik 
sömürü gibi mültecilerin intihar vakalarını açıklayıcı unsurların eşitsiz, cinsiyetçi normlar ve 
koşullar altında iken kadınlar için daha da tetikleyici olduğuna dair varsayımlar da bu 
sunuşumun temel problem alanlarını oluşturmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de kadın mülteci 
intiharlarının psikopatolojik gerekçelerin ötesinde nedenlere sahip olması dinamiklerinin 
daha iyi kavranması gerekliliğinin önemini artırmaktadır. Uluslararası göç ve kadın 
çalışmalarında kişilerin gündelik yaşam ve deneyimlerine daha çok odaklanması ile elde 
edilen verilerle yapılan araştırmalar da mülteci kadınların intiharının arka planındaki sosyo 
ekonomik ve cinsel sömürü düzlemine bizleri ulaştırabilmektedir. Çağımızın göç 
eğilimlerinden biri olan göçün kadınlaşması eğilimi ile paralel giden, akademideki son 
yıllarda yaygın bir çalışma konusu olan göç çalışmalarının toplumsal cinsiyet alanıyla 
ilişkisinde, mülteci kadın intiharları da özgül bir konu olarak karşımızda durmaktadır. 
Böylece toplumsal ve siyasal bir bağlamın ürünü olarak toplumsal cinsiyet ilişkileri ve 
tahakkümü çerçevesinde bir bakış yöneltilerek konu tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İntihar, Kadın, Mülteci, Sosyal Uyum, Cinsel Sömürü. 
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OTURUM 7  
Egemenlik, Kırılganlık, Vazgeçmeme 

 

Vazgeçmenin İmkanları Üzerine 
 
İlkay Özkürkalpli | İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
 
Bu acıya bırakmalıyız kendimizi. Kederi hissetmeliyiz. Yas tutmalıyız. Kaybettiğimiz işimizin, 
paramızın, hayatlarımızın yasını…Yaslanın kedere. Bırakın kendinizi. Bırakın. 
 
Yukarıdaki satırlar, özelinde pandemi döneminde dijital platformlarda kendine “yeni 
normal” arayan tiyatrocular için yazıldıysa da normali kendine dert edinen herkese bir 
şekilde dokundu sanıyorum. Normal, normun belirlediğidir; olan(lar)dan ziyade hâkim 
akılsallığın olması gerekenidir. Hiçbirimiz mutlak anlamda normal olmasak da normun 
belirlediği yaşam koşullarında var olma mücadelesi veririz; bazen daha uyumlu bazen daha 
uyumsuz. Bu anlamda, finansal neoliberalizmin normal insanı girişim ve rekabetle 
lanetlenmiştir; neoliberal politikalarla hakları gasp edilmiş, esnekleştirme kisvesi altında 
giderek güvencesizleştirilmiş ve finansallaşmayla borçlandırılmış olsa da kendisinden hep 
daha fazlasını yaratmak için çalışır. Finansal neoliberal akılsallığın alamet-i farikası olan insan 
sermaye kavramı, yaşamın tüm veçhelerinin bir yatırım olarak değerlendirilmesini ve tüm 
yaşam zamanına yayılan çalışmanın kendini gerçekleştirmenin bir aracı haline getirilmesini 
salık verir. Kendi eyleminin riskini de sorumluluğunu da tek başına alacak eylem odaklı, asla 
pasif olmayan, başarısından ve başarısızlığından sadece kendisi sorumlu olan özerk ve aktif 
bir özne… İnsan sermayesini büyütüp değer kazanmak için yeni yaşam stratejileri 
geliştirememesinden, yalnızca öznenin kendisi sorumlu olduğunda, dünyayı değiştirmek 
gereksizdir. Neoliberal normal, sıkıntının kaynağına yönelmektense, sıkıntıyla ilişkilenme 
biçiminin, verilen tepkinin ve hislerin değişiminden bahseder. Zira tüm kaynakları kendi 
içinde var olduğu iddia edilen bir öznenin, başarısı sıkıntıyı sorgulaması ya da reddetmesiyle 
değil, kendiyle olan ilişkisini norma daha fazla uydurmasından geçer. Peki “ne b*ka yaradı 
normal olmak?”  
 
Mutluluğun baskıyı haklı çıkarmak için kullanıldığını farklı şekillerde gösteren feminist, siyah 
ve queer çalışmaların izinden neoliberal öznenin normali üzerine düşüneceğim. Bu düşünme 
çabası, “Just do it!” mantrasının içerdiği “Sen şahanesin!” varsayımından yola çıkarak sınırsız 
ve sadece pozitif imkânlarla süslenmiş insan sermayesini ifşa edebilmekle, imkânın kendisini 
“imkânda her şeyin eşit derecede mümkün olduğu gerçeğiyle” birlikte düşünebilmekle ilgili. 
Zira kendi potansiyel-sizliğine yabancılaşmak oldukça yoksullaştırıcı ve özgürlük 
kısıtlayıcıdır: “Yapabileceği şeyden ayrılmış olanlar yine de direnebilir, yine de yapmayabilir. 
Oysa kendi potansiyel-sizliğinden ayrılan kişi, her şeyden önce, direnme becerisini 
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kaybeder.” Bu yüzden, neoliberal öznenin özgürleşme imkânını, “olumluluğun şiddetine” 
karşı “dünyada var olmanın çok daha yaratıcı, müşterek ve şaşırtıcı yollarını sunabileceğine” 
inandığım vazgeçmek, kaybetmek, bilmemek, tereddüt etmek, başa çıkamamak gibi 
“olumsuz” eylemler arasında soruşturmayı planlıyorum. Kendi kırılganlığına yanaşan bir 
vazgeçme, her türlü vazgeçilenle ortak bir zeminde müşterek değerler yaratabilmenin bir 
yolu olabilir mi? 
 
Anahtar Kelimeler: Neoliberal Özne, Insan Sermaye, Normal, Potansiyel-Sizlik, 
Vazgeçmek. 
 
 
 
 
 
Değer mi? 
 
Onur Eylül Kara | Bağımsız Araştırmacı 
 
Vazgeçilmez olan bir şey var mıdır? Eğer varsa, neyin vazgeçilmez olduğunu tayin eden 
kimdir, nedir, bunu nasıl yapar? Bir insanın ya da topluluğun yaşamında vazgeçilmezlerin 
oluşumu nasıl gerçekleşir? Aşkın bir dolayımla bir kurgu, giydirme, ahlaki bir dayatma 
şeklinde mi, yoksa içkin bir deneyimle, yaşamın içinden, etik bir kendiliğindenlikle mi? Bu iki 
farklı durumda vazgeçilmezin işlevi, anlamı, değeri nasıl, neden değişir? Vazgeçilmez olan, 
uğruna nelerin feda edilmesini ister, nereye kadar vazgeçilmezdir? Yeri geldiğinde 
vazgeçmek, bir güçsüzlük yahut zayıflık değil de, bir erdem olabilir mi? Eğer yoksa, bu ne 
demektir? Hiçbir şeyin vazgeçilmez olmaması nasıl bir şeydir? Her şeyin vazgeçilebilir olduğu 
bir yaşam mümkün müdür? Böyle bir yaşamın getirdiği açıklıklar, olanaklar, hafiflikler 
olabilir mi? Bunlar, o halin yarattığı zorluklardan, sınırlılıklardan, ağırlıklardan nasıl daha 
fazla olabilir, nasıl çoğaltılabilir, tercih edilebilir? 
 
Mesele hiç vazgeçmemek mi, yoksa yeri geldiğinde vazgeçmek mi? Eğer ilkiyse, 
vazgeçmemenin, bırakmamanın, dönmemenin, her engeli aşıp yola devam etmenin, 
direnmenin imkânları nerededir? Burada politik soru bizi bir kudrete mi (potentia) yoksa 
iktidara (potestas) mı gönderir? Eğer ikincisiyse, vazgeçiş de bazen başka bir gücün, başka 
bir olanağın sayesinde gerçekleşmez mi? Bir uyumsuzluğu, kötüleşen, giderek şiddete 
dönen bir hali terk edebilmek, bir değişimin çağrıştırdığı belirsizliklerden korkmadan yeni, 
başka bir yaşamın olanağını aramak, asgari bir kudreti önden gerektirmez mi? Bu durumda 
yeri geldiğinde vazgeçiş de bir eyleme, hatta kendinde bir degree dönüşebilir mi? Ama 
vazgeçmeme gibi vazgeçişin de bir sınırı var mıdır; ne kadar sürer, nereye kadar götürülebilir, 
neyden ne kadar vazgeçilebilir, nereye kadar kaçılabilir?  
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Değerini ve anlamını oluşumuna, yaşanılışına yahut sonuçlarına göre kazanan vazgeçme ya 
da vazgeçmemeyi bu ve benzeri sorularla düşünmek ve böylece, bugüne has görüngülerin 
yakıcılığına istinaden onları tanıma, tanımlama ve tartışma zeminin oluşmasına katkı 
sağlamak mümkün müdür? 
 
Anahtar Kelimeler: Değer, Değerler, Spinoza, Etik, Ahlak. 
 
 
 
 
 
Georges Bataille’da Kapitalist Oluş Biçimlerinden Vazgeçme Olarak 
Egemenlik 
 
Zeliha Dişçi | Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
 
Bu çalışma, Georges Bataille’ın kapitalist toplum eleştirisi bağlamında vazgeçme ve 
egemenlik arasındaki bağlantının anlamını araştırır. Bataille’ın nasıl düşündüğünü 
belirlemek için öncelikle düşünürün kapitalist toplum kavrayışına değinir. Buradaki 
pratiklerin kapitalist üretim ve yarar ile sınırlı yapısına dikkat çeker. Bu sınır insanların 
yabancılaşmasına ve köleleşmesine neden olur. Ardından kapitalist toplumun sınırlı, 
homojen yapısı karşısında Bataille’da varoluşun heterojen yapısını ele alır. Varoluşun 
heterojen yapısının özgürleşmenin ve egemenliğin öncelikli olanak koşulu olduğuna dikkat 
çeker. Ardından egemenliğin kapsamını belirleyerek vazgeçmeyle ilişkisini açıklığa 
kavuşturur. Üretici etkinliklerle var olan homojen toplum karşısında egemenlik, üretici 
olmayan etkinliklerle görünür olur. Saf üretici etkinlikler en önemli köleleştiren, egemenliği 
iptal eden etkinliklerdir. Bataille’a göre ilginin geleceğe, üretime boyun eğdiği hayatta 
egemenlik ölür. Sınırlardan kurtulma, özgürlük deneyimi olarak egemenliği yakalamanın 
yolu üretici olmaktan vazgeçen eylemlerdir. Kapitalist toplumda egemenlik, üretici 
eylemlilikten kurtulmadır. Bu nedenle birikimden ziyade harcama nosyonuyla tanımlanır. 
Harcamak, sahip olmaktan, biriktirmekten vazgeçmektir. Kapitalist toplumun talep ettiği 
oluş biçimlerini geride bırakmak, onlardan feragat etmektir. Harcama ve vazgeçme 
egemenlikte çakışan iki eylemliliktir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Yabancılaşma, Birikim, Harcama, Egemenlik. 
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OTURUM 8  
Sanat ve Vazgeçmeme 

 
Dar Zamanlar Üçlemesi’nde Bireyselleşme ve Özgürleşme Mücadelesinde 
Vazgeç(mey)işler 
 
Geran Özdeş Çelik | Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi  
 
Hem pozitifini hem negatifini barındıran olgu ve edimler riski, kazanırken kaybetmeyi ama 
bunlarla bağlantılı ve asıl önemli olan seçimi, yani karar verme edimini barındırır. Vazgeçmek 
ve vazgeçmemek de bu sava dahil edilecek, birbirinin olumsuzunda yer alan ama birbirine 
içkin iki kavramdır. Vazgeçmek, çoğunlukla pes etmeyi, nihai hedefe ulaşamamayı, 
güçsüzlüğü çağrıştırırken; vazgeçmemek yılmamak, kararlı ve mücadeleci olmak ve nihai 
olarak hedefe ulaşmış güçlü özne, kendini gerçekleştirmiş ben ile birlikte düşünülür. Ancak, 
hedefe ulaşmak sadece doğru zamanlarda rasyonel kararlar doğrultusunda söylemek ve 
eylemek şeklinde doğrusal bir ilerleme anlamına gelmemektir. Seçimler, ulaşmak için 
mücadele edilen o biricik kendinde amaç uğrunda vazgeçişleri, kaybedişleri, yalnız kalmayı, 
arada kalmanın krizlerini, engelleri aşmayı ve tüm bunlara katlanabilme gücünün yanı sıra, 
bu zorluklar nedeniyle yılmış hissetmeyi de barındırır. Bu durumda, vazgeçmemek uğrunda 
vazgeçilenler, ya uğruna feda edilenler ya da söz konusu mücadelede aşılması gereken ve 
zaten hiçbir zaman “o” öznenin arzu nesnesi olmamış “engeller”dir. 
 
Söz konusu engeller, sosyalizasyon süreçleriyle her bir özneye cinsiyetleri, içine doğdukları 
toplum ve o toplumun tarihsel ve kültürel değerleri doğrultusunda “doğuştanlık” atfedilerek 
başka seçim şansı bırakılmayan kimliklerden kurtulma, öz-beni keşfedip, onu bireysel 
kararlar doğrultusunda kurarken aşılması gereken “vazgeçişler” olabilmektedir. Bu engeller 
veya vazgeçişler, patriyarkal düzende heteronormatif kurallarla yeniden üretim sisteminde 
kurulan kimliği, toplumsal her kurumda ifa etmesi beklenen kadınlar için eril egemen 
sistemin dayattıklarıdır. Kadınların bireyselleşme ve özgürleşme mücadelesi verirken, kendi 
öznel ve biricik değerlerinden vazgeçmemek, bu uğurda öznel hayatın bazı kısımlarından 
vazgeçişleri gerektirdiği gibi birçok engeli aşmayı zorunlu kılar. Bu noktada, II. Dalga 
Feminist Hareket, odağını haneye çevirerek, patriyarkal otoritenin sadece kamusaldaki değil 
özel alanda, kadınların bedenlerindeki baskı ve sosyalizasyon süreciyle kendi devamlılığını 
sağladığını ortaya koymuştur. II. Dalga Feminist Hareket’in özellikle cinsellik, aile ve ev 
temaları altında kategorilendirilebilecek savunu ve eleştirileri, kadınların bu üç tema 
bağlamındaki baskılardan azade olmalarının gerekliliğini vurgular. Kadınlar, ancak, 
cinsellikleri üzerindeki baskıları, aile ve ev içinde kendilerine atfedilen roller ve görevler 
bağlamında kamusal alandan dışlanmaları durumunu aştıkları ve aşındırdıkları bir mücadele 
içinde olduklarında, bireyselleşmeleri ve özgürleşmeleri mümkün olacaktır.  
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Bu bağlamda, 1970’ler Soğuk Savaş Türkiyesi’nin siyasi kutuplu yapısında toplumsallık 
savunuların geçerliliği içinde bireysel herhangi bir söylem ve tutuma yer ayrılmayan bir 
dönemde yazan Adalet Ağaoğlu, dönemi yansıttığı Dar Zamanlar Üçlemesi serisiyle, 
bireysel var oluş mücadeleleri ve krizlerini, vazgeçmemek için vazgeçişleri ve aşılan engelleri 
de işlemiştir. Bu üçlemedeki mücadelede, çocukluğundan yaşlılığına kadar, bireyselleşme ve 
özgürleşme mücadelesine tanık olunan Aysel karakteri, gülümsemenin kederden daha fazla 
cesaret gerektirdiği savunusu ve hayatın hep bir arayış olduğu yaklaşımıyla, patriyarkal 
normların hem dışında hem onlara karşı hayat mücadelesinde bireyselleşme ve özgürleşme 
mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmez. Bu çalışmada, Aysel karakterinin, toplumsal 
savunuların içinde yeşertmekten korkmadığı ve vazgeçtikleri ile aşılamaz görünen engellerin 
büyüklüğüne rağmen bireyselleşme ve özgürleşme mücadelesini, cinsellik, aile ve ev 
temaları bağlamında ortaya koymak amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Vazgeçmemek, Vazgeçmek, Kadınların Bireyselleşme ve Özgürleşmesi, 
Adalet Ağaoğlu. 
 
 
 
 
 
 
Vazgeçmek ya da Vazgeçmemek İşte Bütün Mesele Bu 
 
Fevzi Can Gürüz | Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi  
 
Binlerce yıldır akmaya devam eden, önüne çıkan yahut çıkarılan sayısız engeli yıkıp geçen 
inatla ve de ısrarla her zamankinden daha kuvvetli bir şekilde akmaya devam eden bir nehir 
misali tiyatro sanatı var olduğu andan itibaren her daim insana ve de onun yaşamına eşlik 
etmiştir. Bu güzide sanat dalı ve onu icra edenler insanlık tarihi boyunca sayısız krize de 
tanıklık etmiş çeşitli zorluklar ve engellemeler ile mücadele etmiştir. Savaş hallerinden 
ekonomik krizlere, otoriter baskıcı rejimlerden, salgın hastalıklara insanı sosyal 
yaşantısından ve de kamusal alandan alıkoyan her türlü olumsuz cereyan ve durumlar 
kuşkusuz tiyatroya da darbe vurmaktadır. Bu darbelerin altında yatan ana etmen ise bir 
anlamda devlet aygıtı ve sanat arasındaki köken itibari ile var olan bir karşıtlık ilişkisi üzerine 
konumlanmadır. Özellikle otoriter ve baskıcı rejimlerin sanata ve sanatçıya karşı olan 
tavırlarından yola çıkılarak bir kontrol mekanizmasını elinde bulunduran devlet aygıtı dönem 
dönem toplumları olumsuz etkileyen her türlü olay ve durumu bir anlamda manipüle ederek 
sanatın ve sanatçının üzerinde kurmuş olduğu baskıyı daha da şiddetli hale getirmektedir. 
Bunun sonucu olarak tiyatro da bir anlamda kamusal alanda var olma savaşı vermekte ve 
kendisini sürekli bir alternatif yaratma faaliyeti içerisinde bulmaktadır. Bu çalışmada 
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tiyatronun maruz kaldığı dışlanmanın ve dışarıda bırakılmanın biçimlerine, gerekçelerine 
değinilecek, sonrasında ise bu durum karşısında bir çözüm ve vazgeçmeme pratiği olarak 
gündeme gelenler ele alınacaktır. Çözüm ve vazgeçmeme pratiklerine dair farklı ülkelerden 
örneklemeler sunulacaktır. Örneklemeler üzerinden tiyatro dünyasının ve tiyatro 
emekçilerinin karşılaştığı dışlanmaya ve kamusal alanın dışına itilme durumuna karşı 
vazgeçmeme imkânı ve tecrübelerinin etkinliği tartışılacaktır. Bu imkân ve tecrübeler hem 
tiyatroda yeni eylem biçimlerinin tercih edilmesinden hem de mekânsal olarak yeni 
alternatif sahne mekânlarının yaratılmasından oluşmaktadır. Bu bağlamda tiyatro sahneleri 
üzerinden mekânı da konu alan çalışma alternative bir kamusal alan tartışmasını 
barındırmaktadır. Kuşkusuz diğer sanat dalları gibi tiyatro da içinde barındırdığı ruh ve sahip 
olduğu duruş itibari ile karşılaştığı birçok kriz karşısında hiçbir zaman mücadele etmekten 
vazgeçmemiş umudunu yitirmemiştir. Tiyatro sanatının ve onu icra edenlerin bu 
vazgeçmeme ve mücadele durumu özünde insanın bizzat kendisine ait olan bir durumdur. 
 
Anahtar Kelimeler: Tiyatro, Kamusal Alan, Kriz, Mücadele, Alternatif Kamusallık, 
Vazgeçmemek. 
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OTURUM 9  
Nostalji ve Vazgeçmeyen Bellek 

 
Hatırlamak, Vazgeçmeden Beklemek 
 
Evin Sevgi Baran | Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi  
 
“Kulak verdiğimiz sesler içersinde, artık susmuş olanların yankısı da yok mudur?” diyor 
Walter Benjamin (2017). Sesleri duymamaya ayak direyenler, kulaklarını tıkamış ya da tüm 
coğrafyayı ölüm sessizliği kaplamış olsa bile, barındığımız evlerden, bulunduğumuz 
mekanlardan, yattığımız yastıklardan ve bütün eşyalardan gaipten sesler duyacağızdır. Zira 
hayaletler hep geri dönmeyi bekler, bu yüzden fısıldamaktan vazgeçmez. Bize artakalan bir 
sessizlik ya da unutmak olsa da gaipten gelen sesler daima hatırlatır. Sesler kolektif belleği 
paylaşmamız için dalga dalga yayılır ve birden fazla ses belleğin çoğul olduğunu anlatır 
aslında. Bu sesler sayesinde unutturmaya karşı direnç başlar. Ancak burada hatırlama ve 
unutma karşıtlığının aşılmaya ve açılmaya ihtiyacı var. Şüphesiz ki; fizyolojik bir rahatsızlık 
haricinde hatırlama ya da unutma bir seçim; geçmişin şimdide inşa edilmesi de bu seçimin 
nedeni. Kişiler, topluluklar veya gruplar anılarını seçerek hatırlar ya da unutur. Hatırlama ya 
da unutma sonucunda ise kolektif bir bellek inşa edilir ve anıların hatırlanması şimdiki 
temsillerle gerçekleşir. Hatırlama ve unutmayı birbirine karşıt ya da birbirinden kopmuş 
süreçler olarak ele almak yerine, ikisini birbirine bağlı ve dönüşümlü süreçler olarak 
düşünmek gerekir. Böylece aralarındaki ilişki ikili zıtlıktan korunmuş ve herhangi birinin 
kadir-i mutlak kılınması engellenmiş olur. Travmatik olan anılar unutulmak istenebilir ya da 
egemen olan tarafından unutturulmaya maruz kalınabilir. O travmanın faili olan egemen, 
travmaya maruz kalanı sessizleştirerek bastırmak, görünürlüğünü ortadan kaldırmak ister ve 
madun olanı unutmaya mahkum eder. Ancak buna direnen, görünür ve duyulur olmak 
isteyen, travmaya maruz kalmış topluluk veya grup hatırlamaktan vazgeçmeden, kendi 
kolektif belleklerini diğerleriyle paylaşarak, kamusallaştırarak, müzakere alanı yaratıp, 
hesaplaşmanın önünü açabilir. Buradaki en önemli nokta, unutturmaya karşı direnerek, 
hatırlamaktan ve hatırladığını – hak mücadelesi için- duyurmaktan ve görünür kılmaktan 
vazgeçmemek. Bence hatırlama ve unutma tartışmasında üzerinde durulması gereken en 
önemli kısım unutanın ve hatırlayanın kim olduğu meselesi. Madun olan terapötik olarak ya 
da yaşamını sürdürebilmek adına unutabilir ve hatırlayabilir fakat muktedir olan – 
heteroseksizmin, erkekliğin, milliyetçiliğin, militarizmin, ırkçılığın, vb. safında yer alan ve 
onu perçinleyen kişiler, grup ya da topluluklar- unutmayı ya da hatırlamayı kendi otoritesini 
devam ettirmek ve madunu susturmak için kullanır. Ancak geçmişin hayaletleri geri 
dönmekten çoğu zaman vazgeçmez. Bu sebeple hayaletlerin inatla geri dönmesinin, 
bastırılanın geri dönüşünün, geçmişin bugüne fırlatılışının ve hatırlamanın bir vazgeçmeme 
hali olduğunu ve bu vazgeçmeme halinin içindeki duygunun da umut olduğunu 
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düşünüyorum. Bu çalışmada zorla unutturmalara karşı hatırlamada direnmenin bir hak 
mücadelesi olduğunu kolektif bellek, geçmişle yüzleşme ve geçmişin kefaretini ödeme gibi 
kavramsal araçlarla tartışacağım. Öncelikle kolektif belleğin, etkileşim ve iletişimle 
paylaşıldığını, bellek anlatısının şimdide gerçekleşerek geçmişi inşa ettiğini ve böylece ortak 
bir geçmiş anlatısının kimliği güçlendirdiğinden söz edeceğim. Ardından hatırladığını 
aktarmanın ve öznelerarası geçmiş anlatılarının, resmi ideolojinin dayattığı ilerlemeci tarih 
anlayışının karşısında belleğin çoğul olduğunun emareleri olduğuna değineceğim. Bu 
tartışmayı geçmişin bir hayalet gibi şimdiye geri gelmesi ile hatırlamanın, güçlü bir umut 
duygusu barındıran vazgeçmeden beklemekle nasıl bir ilişkisi olduğu üzerinden yapmaya 
çalışacağım. 
 
Anahtar kelimeler: Hatırlamak, Unutmak, Hayalet, Beklemek, Vazgeçmemek. 
 
 
 
 
 
12 Eylül’den Vazgeçmemek: Sonraki Kuşaklarda 12 Eylül Nostaljisi 
 
Göze Orhon | Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
12 Eylül 1980 askeri darbesi, geniş ve kapsayıcı anti-demokratik dayatmaların yanı sıra, yakın 
Türkiye tarihinin en radikal ekonomik, siyasal ve kültürel dönüşümlerinden birinin de 
miladıdır. Sosyal bilimler yazınının her alanında bir dönüşüm miladı olarak ele alınmış olan 
12 Eylül darbesi, hatırlattıkları ve unutturduklarıyla, aynı zamanda arkasında yoğun ve sarsıcı 
bir kolektif ve toplumsal bellek yükü de bırakmıştır. Bu bellek yükü, hatıra yazınına, 
sinemaya, televizyon ürünlerine ve edebiyata kimi zaman açık biçimde nüfuz etmiş, kimi 
zaman da sadece sızmıştır. Bunların yanı sıra, 12 Eylül’ün kolektif belleği çeşitli akademik 
araştırmaların da konusu da olmuştur. Gerek temsil meselesinin karmaşık 
yapısından,  gerekse de 12 Eylül geçmişiyle kamusal/siyasal düzeyde uğraşının büyük ölçüde 
konjonktürel/bağlamsal iniş ve çıkışlarla seyretmesinden ötürü, sınırları belirlenebilir, içeriği 
hakkında kesin hükümlere varılabilir bir bellek anlatısından söz etmek olanaklı olmasa da, 12 
Eylül darbesini deneyimleyen kuşakların dolaşıma soktuğu tikel ya da kolektif anlatıların 
sonraki kuşaklarda, politik ve duygulanımsal bir yankısı olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu 
kuşakların, özellikle kendini “solcu”, “devrimci”, “demokrat” olarak tanımlayan orta yaşlı ya 
da genç üyelerinin, miras aldıkları bu epik ve aynı zamanda travmatik anlatıyla nasıl bir 
politik bellek inşa ettikleri ve bu anlatıya nasıl değerler yükledikleri bugün tatmin edici 
biçimde cevaplanmış sorular değildir. 
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Bu bellek mirasına bakarken, Hirsch’in (2012), hatıralarda yer etmiş, travmatik bir toplumsal 
olayın onu deneyimlememiş olan kuşaklar tarafından nasıl hatırlandığı sorusuna yönelmiş 
post-bellek kavramı elbette en verimli kavramsal araçlardan biridir. Bu sunumdaki 
tartışmaya en geniş anlamda sınırlarını veren post-bellek kavramının vaat ettikleri olacaktır. 
Ancak, post-bellek tartışmasının betimleyici ve keşfetmeye dönük niteliği karşında, sunuma 
başlığını veren nostalji kavramı bir iddiayı ima eder. Gündelik hayatta basitçe “geçmişe 
duyulan özlem” anlamına gelmek üzere kullandığımız nostalji ifadesi, aynı anda 
muhafazakâr (Stauth ve Turner, 1988; Boym, 2009; Tokdoğan, 2018) ve ütopyacı (Tannock, 
1995; Davies, 2010; Pickering and Keightley, 2006) içerimleri olabilecek şekilde ele 
alınabilecek bir kavramdır. 2020 yılının ilk aylarında, 12 Eylül 1980 darbesini 
deneyimlememiş, 1970-1999 yılları arasında doğmuş kuşağın/kuşakların üyeleriyle yapılmış 
bir saha araştırmasının sonuçlarından destek alarak, bu sunumdaki tartışma, 12 Eylül 
mirasının, sonraki kuşakların politik üyelerince, bir kolektif duygulanım ve bunun aracılığıyla, 
bir etik çerçeve, bir politik pratik ve hem inşa edici hem kuşatıcı bir tür ütopyacı nostalji 
olarak devralındığını savlamaktadır. Bu sunumdaki tartışma, yukarıda çizilen çerçeve içinde, 
sonraki kuşakların 12 Eylül belleğiyle ne yaptığı sorusuna, olanaklı, çoğul yanıtlar içinde, bir 
yanıt önerisidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Nostalji, Bellek, Kolektif Bellek, 12 Eylül, Kuşak. 
 
 
 
 
 
Ayasofya’dan Vazgeçmemek: “Yeni” Kültürün İzleri 
 
Deniz Parlak | Avrupa Üniversitesi Viadrina Kültürel Çalışmalar 
 
Türkiye’nin erken Cumhuriyet yıllarında bir yandan Osmanlı geleneği ile mesafelenmenin, 
diğer yandan da laikleşme sürecinin inşasının mihenk taşlarından biri olmuştur, Ayasofya. 
Dokuz yüzyıl boyunca Hıristiyanlığın kutsal mabedi olan Ayasofya, 1453’te Fatih Sultan 
Mehmet’in İstanbul’u fethinin ardından ilk cuma günü camiye dönüştürülmüş ve avlusunda 
kılınan cuma namazıyla İstanbul’un bir Müslüman şehri haline geldiğini sembolize etmiştir. 
Türkiye’de yeni rejimin tesisinde laikleşmenin önemli adımlarından biri olarak 1932 Ramazan 
ayında Türkçe ibadetlerin hayata geçirilmesine görkemli biçimde tanıklık eden de yine 
Ayasofya’dır. Fakat laikliğin kurumsallaştığının daha radikal bir biçimde hem içeriye hem de 
dışarıya ilanı 1 Şubat 1935’te müzeye dönüştürülerek toplumun her kesiminin ziyaret 
edebildiği bir kültürel miras mekânı olarak açılmasıyla mümkün olmuştur.  
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1950’lerden beri Ayasofya’nın müzeye dönüştürülerek Müslüman toprağı olmaktan 
çıkarıldığı iddiası günümüze kadar Kemalist rejime karşı Türk sağının İslamcı, muhafazakâr 
ve milliyetçi muhalefetinin birleştiği ve sıkça popülist politikalarla seçim konusu haline 
getirdiği bir tartışma alanı olmuştur. Mevcut siyasi iktidarın ve Erdoğan rejiminin kültürel 
alanı yeniden inşa etme gayesinde Ayasofya’nın müze olarak kalması “sorunu” sıkça 
kamuoyuna hatırlatılmış, fakat “zamanın ruhu” beklendiği de aynı söylemlere eklenmiştir. 
Bu noktada açıkça laikleşme süreci ile hesaplaşma, yanı sıra Erdoğan’ın hegemonik iddiası 
ve bunun İslami “dava”ya hizmet için tüm dünyaya duyurulması kritik bir aşamayı haber 
vermektedir. 
 
Bu çalışma, Ayasofya’dan vazgeçmeyiş ekseninde bugünkü siyasi iktidarın kültürel alanı 
otoriter dini kodlar ve pratiklerle biçimlendirme gayesi ve oluşturulmak istenen lider kültü 
ekseninde tartışmayı amaçlamaktadır. Diğer yandan iktidarın bu vazgeçmeyişi, toplumsal 
muhalefetin otoriterleşmeye karşı geliştireceği mevzileri de konumlandırmaya olanak 
vermektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, öncelikle Ayasofya’nın Türkiye laikliğini 
kesen tarihsel seyrini ve Türk sağının temel söylemlerini yine tarihsel kırılmalarla 
irdeleyecek, bunu devlet arşivi ve dönemin gazeteleri ve siyasi figürlerinin anılarıyla ele 
alacaktır. Ardından, dinin içeriğinden uzaklaşarak İslam’ı hem bir çatışma unsuru ve devletin 
bir kimlik kategorisi olarak işleyen hem de hegemonya inşası için rıza aracı haline getiren 
bugünün AKP iktidarının Ayasofya’dan vazgeçmeyişini ve bunun toplumsal iktidar 
ilişkilerindeki kritik değerini analiz edecektir. Nihayetinde, siyasi iktidarın bu vazgeçmeyişi 
toplumsal muhalefetin “vazgeçemeyeceklerini” açıkça ortaya koyması bağlamında 
değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yeni Kültür, Laikleşme, Ayasofya. 
 
 
 
 

Kapanış Oturumu 
 
Otoriter Bir İklimde Siyaset Psikolojisi Konferansından Vazgeçmemek 
 
Yücel Demirer | Kocaeli Dayanışma Akademisi 
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