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15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) tarafından ilki 1980 yılında gerçekleştirilen ve giderek ülkenin en 
önemli sosyal bilimler buluşmasına dönüşmüş olan Ulusal Sosyal Bilimler kongrelerinin bu yıl 15’incisini 
gerçekleştiriyor olmaktan gurur duymaktayız. Derneğimizin 2017’de kuruluşunun 50. yılını kutluyor 
olması da bizim için ayrı bir kıvanç vesilesidir. iki yılda bir yapılan Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin bilimsel 
kongreleri bugün yalnızca Türkiye’deki en kapsamlı sosyal bilimler kongreleri olma iddiasını değil, aynı 
zamanda ülkemizin farklı gelişmişlik düzeyindeki üniversitelerinin araştırmacılarını oDTü gibi merkezi bir 
üniversitemiz bünyesinde buluşturmak ve tartıştırmak gibi bir işlevi de sürdürmektedir.

Türkiye’nin sosyal bilimcileri 29-30 kasım ile 1 aralık 2017 tarihlerinde oDTü kültür ve kongre merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan 15. Ulusal Sosyal Bilimler kongresi’ne her zaman olduğu gibi yoğun ilgi 
göstermişlerdir. TSBD Düzenleme kurulu’nun, kendi dışına da taşan mesleki dayanışmalarla titiz bir biçimde 
belirlediği kongre Programında yer alan 98 oturumda1  394 bildirinin 454 bildiri sahibi tarafından sunulacak 
ve tartışılacak olması bunun bir göstergesidir. Bu sayılara ayrıca bildiri sunmayan oturum başkanları 
eklendiğinde aktif katılımcıların sayısı 520 civarına çıkmaktadır. 

Bu kitapta bildiri özetleri oturumlara göre gruplandırılarak sunulmaktadır.2  15. kongre, böyle bir “bildiri 
özetleri kitabının” sunulduğu belki de son kongre olabilecektir. akP rejimi altında kongreye mali destek 
veren resmi ve özel kuruluşların birbir geri çekilmesi bunun ilk nedenidir. Gerçi 2017’deki 15. Ulusal 
Sosyal Bilimler kongresi ile bir ilke imza atılarak kongreye (üyelerimiz ve üniversitelerinden uzaklaştırılan 
akdemisyenler hariç olmak üzere) katkı payı verilmesi uygulaması başlatılmıştır ama, bunun kongre’nin 
diğer giderlerini ancak karşılayabilecek düzeyde olacağı, bu arada eğer gelir fazlası olursa bunun da 
meslektaşlarımızla dayanışmamıza yönlendirilebileceği değerlendirilmektedir. Öte yandan kitap baskı 
maliyetlerinin yükselmesi gibi nedenler yanında, bildiri özetleri için artık dijital ortama başvurulmasının 
daha baskın duruma gelmesi de böyle bir değişimi zorlamaktadır. aynı durum seçilmiş bildirilerinin kongre 
sonrasındaki süreçte birkaç kitapta toplanması bakımından da geçerli olabilecektir; bundan böyle internet 
dergisi yayıncılığı yoluyla kongrenin seçilmiş bildirilerine “yayınlanma” olanağı sağlanmaya çalışılacaktır. 
internet yayıncılığının olumlu bir tarafı ise, kitap seçkilerinde yer verilenden daha fazla bildirinin kongre 
ertesinde yayına sunulması olabilecektir. 

Temel hak ve özgürlükler alanında sürekli daralmalarla karşı karşıya olduğumuz, özellikle üniversitelerimizde 
koyu baskılar, sindirmeler ve dışlama operasyonlarının yapıldığı bir zaman diliminde, mesleki dayanışmalara, 

1    açılış ve kapanış oturumları dahil; ayrıca, çift zaman dilimi kullanan üç oturum da ayrı ayrı sayılarak.
2   istisnaen bir-iki çok uzun bildiriyi kısaltmak dışında bildiri özetlerine müdahale edilmemiştir. aynı şey, akademik ünvanlar için de 
geçerlidir: eğer bildiri sahipleri özetlerinde ünvanlarını belirtmemişlerse, bu kitaptaki oturum dosyalarında da belirtilmemiştir. an-
cak matbaa aşamasının sonuna yetiştirilebilecek şekilde kitap sonunda bir alfabetik dizin yapılarak bu boşlukların tamamlanmasına 
ve daha türdeş bir sunuma ulaşılmasına çalışılmıştır. Bundan sonraki kongre çağrılarında daha ayrıntılı bir formatın hazırlanması 
gerektiği de anlaşılmaktadır. 
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gücünü bilimsel araştırmalardan alan çalışmalara ve bu bağlamda yapılacak nitelikli tartışmalara her 
zamankinden daha çok gereksinimiz var. Bu bağlamda 15. kongre, kanun Hükmünde kararnamelerle 
üniversiteleri 12 eylül rejimi’nden daha koyu bir karanlığa mahkum etmeye, özgür tartışma ortamını yok 
etmeye çalışan baskıcı zihniyete direnen bir karşı duruşu da ifade etmektedir. kongremizin, Türkiye’de ve 
dünyada yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği ve geleceğe yönelik dönüştürücü demokratik açılımların 
ele alındığı canlı bir tartışma ortamı sağlayacağı umuduyla, tüm katılımcılara gösterdikleri ilgiden ötürü 
teşekkür ediyoruz. 

Ulusal Sosyal Bilimler kongrelerinin artık gelenekleri arasına giren bir mesleki dayanışma duyarlılığıyla, 
geçen kongremizden bu yana aramızdan ayrılan değerli bilim insanlarımızdan, soyadı sırasına göre, Şinasi 
aksoy, ilter ertuğrul, a. Gürhan Fişek, aykut Göker, Selim ilkin, Halil inalcık, Çiğdem kâğıtçıbaşı,  Şerif 
mardin, erdoğan Soral, Şirin Tekeli, eren Deniz Tol, mehmet Fatih Traş’ı saygıyla anmakta ve katkılarını taze 
tutmak için anılarına oturumlar düzenlemekteyiz. 

üç gün boyunca aynı zaman diliminde dokuz veya on paralel oturum biçiminde gerçekleştirilen bu geleneksel 
bilimsel etkinliğimiz ancak oDTü kültür ve kongre merkezi’nin sunduğu mekânsal olanaklarla mümkün 
olabilmektedir. Bu bağlamda kongrelerimize desteğini esirgemeyen oDTü rektörlüğü’ne, 15. kongre’nin 
basılı malzemelerinin üretilmesine katkı yapan Çankaya Belediyesi Başkanlığı’na ve düzenlemede emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, 15. Ulusal Sosyal Bilimler kongresi’ne ve katılımcılarına başarılar diliyoruz.

Türk Sosyal Bilimler Derneği 
yönetim kurulu
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15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİçARşAMBA

KASIM

29
Oturum 1 13.30 – 15.15
 Kemal Kurdaş Salonu

Hukuk ve İnsan Hakları

Oturum Başkanı:  Güneş Okuyucu Ergün

• Burçak Bal Yalçın Bilgi Edinme Hakkı Karşısında Devlet Sırrı   
  Kavramı
• Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası Hukuk:  
 Serdar Gülener Ampirik Bir Analiz
• Ece Öztan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve   
 Berivan Gökçenay Azınlıklar
• Seçil Toros Aldatıcı Reklam Hukukunun İletişim
  Perspektifinden Değerlendirilmesi
• Deniz Dölek-Sever Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı   
  Hükümetinin Suç Algısı ve Cezalandırma   
  Pratikleri

Oturum 2 13.30 – 15.15
A Salonu

A. Gürhan Fişek Anısına
Emek Oturumu 

Oturum Başkanı:  Mesut Gülmez

• Ahmet Makal Sosyal Haklar, Sosyal Mücadeleler ve Müzik
• Aziz Çelik DİSK’in Kuruluş ve Varoluş Yılları (1967-  
  1970)
• Can Şafak DİSK: Devrimci Sendikacılıktan Sınıf ve 
  Kitle Sendikacılığına (1967-1980)

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ çARşAMBA

KASIM

29

AçILIş VE KAYIT 09.30
 Kültür ve Kongre Merkezi

KONGRE AçILIş OTURUMU 10.00– 12.30
  KKM Kemal Kurdaş Salonu

Açılış Konuşmaları 10.00  - 10.30
   Prof. Dr. Meliha Altunışık Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
 Rektör Yardımcısı
   Oğuz Oyan Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanı

Açılış Bildirisi 10.45  - 12.00
   Galip Yalman ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi   
 Bölümü

GENç SOSYAL BİLİMcİLER 12.00  - 12.30
ÖdüL TÖRENİ
   Behice Boran Özel Ödülü  
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15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİçARşAMBA

KASIM

29
Oturum 4 13.30 – 15.15
 c Salonu

Selim İlkin Anısına
Kente Bakmak

Oturum Başkanı:  Melih Ersoy
• Havva Ezgi Dogru Neoliberal Otoriter Devlet Formunu
  Konut Sektörü Üzerinden Okumak: TOKİ
• Helga Rittersberger-Tılıç Ankara’da “Rezidans”larda Yaşayan Orta-  
 F. Şebnem Sözer Üst Sınıfın Yaratılmış  Talep Olarak Kent   
  Mekanı Kullanımı ve Algısı

• Hayal Yetkin Şale Taktik Şehircilik Akımı ve De Certeau'nun   
  Gündelik Hayat  Kuramında "Taktik"   
  Kavramı
• Meriç Kırmızı Yer Markalaştırmasından Paylaşımlı   
  Komşuluğa (Neighbourhood Commons):   
  Osaka'nın Bir Mahallesinin Yüksek   
  Ekonomik Büyüme Dönemi Sonrasındaki   
  Değişimi
• Talha Turhan Ortaçağ Avrupa Kentlerinin Kentsel   
  Dönüşümü ve Komünlerin Ortaya Çıkışı

Oturum 5 13.30 – 15.15
 F Salonu

Üniversiteye Sermaye Saldırısı: KHK ve Torba 
Yasalar Kıskacında Bilim Emekçileri

Oturum Başkanı:  Serdal Bahçe
• Ali Rıza Kazak Türkiye’de Üniversitelerin Dönüşümü İki   
  Moment:  “Kamusal Hizmet”e Karşı “Meta”
• Emek Önder Ünlü Saldırılar Keskinleşirken: Devlet, Sermaye   
  ve Bilim Emekçileri
• Hande Malgaç Bilim Metalaşırken: Bilim Emekçilerinin 
  ve Üretim Süreçlerinin Durumu

2. BÖLüM
Oturum 2 15.30 - 17.15
 A Salonu

Türkiye’de Emeğin Güncel Sorunları 

Oturum Başkanı:  Seyhan Erdoğdu

• Kuvvet Lordoğlu Türkiye’de Göçmen Çocuk İşçi Olmak
• Mustafa Aslan 
• Ahmet Selamoğlu Sosyal Avrupa’dan Uzaklaşan Avrupa   
  İzleğinde Çalışma İlişkileri  ve Türkiye   
  Üzerine Notlar
• Gaye Burcu Yıldız İş Hukukunun Etkinliği ve 
  Amacı Üzerine Yeniden Düşünmek
• Murat Özveri Türkiye’de Meslek Hastalıkları Alanında   
  Yaşanan Hukuki Açmazlar
• Taner Akpınar Türkiye’de İşsizliğe Resmi Çözüm Önerileri   
  Bağlamında Beşeri Sermaye Teorisine   
  İlişkin Bir Yeniden Değerlendirme

Oturum 3 13.30 – 15.15
 B Salonu

Ekim Devrimi ve Dünya Tarihindeki Yeri

Oturum Başkanı:  Onur Karahanoğulları
• Sungur Savran Bir Dünya Devrimi Olarak Ekim Devrimi
• Metin Özuğurlu Ekim Devriminin Sosyolojisinden Devrimin   
  Güncelliğine
• Candan Badem Ekim Devrimi, Rusya’da İç Savaş ve   
  Bolşeviklerin Zaferi
• Gözde Somel Dış Politikada İlk Yıllar ve Devrimci   
  Diplomasi

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ çARşAMBA

KASIM

29
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15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Oturum 8 13.30 – 15.15
 Sergi Salonu

Göç, Göçmenler ve Gündelik Hayat

Oturum Başkanı:  Sibel Kalaycıoğlu 
•	 Kerem Özbey Göç Sonrası Çalışma Hayatında Yerli ve   
  Kayıtdışı Kadın İşgücünün    
  Karşılaşılaştırılması: Hopa Örneği
•	Hakan Topateş Denizli Kentinde Yaşayan İranlı Sığınmacı 
 Nursel Durmaz ve Mülteci Topluluğunun Sınıfsal Yapısı
 Aslıcan Kalfa Topateş 
•	 Filiz Kutluer Uyum ve Dışlanmışlık Arasındaki Eylem ve   
  Başetme Stratejileri:   Almanya´daki Türkiye  
  Kökenli İkinci Kuşak Göçmenler Üzerine   
  Empirik Bir Alan Çalışması
•	 Albeniz T. Ezme Toplumsal Bellek Üzerinden Bir Kentin Göç   
 A. Serap Tunçer Tarihi: Kırşehir Örneği 

Oturum 9 15.30 – 17.15
 Kemal Kurdaş Salonu

Mehmet Fatih Traş Anısına
Akademi: Şimdi ve Sonra 

Oturum Başkanı:  Aylin Topal
•	Nuray Türkmen Kurumsal Akademinin İğneyle Kuyusunu   
 Esra Dabağcı Kazmak: Ankara Dayanışma Akademisi   
  Deneyimi 
•	Ulaş Bayraktar Akademinin Kamuya İhracı: Kültürhane
•	 Aynur Özuğurlu Üniversitelerin Krizi ve Akademinin   
  Yeniden İnşası

çARşAMBA

KASIM

29
15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ çARşAMBA

KASIM

29
Oturum 6 13.30 – 15.15
 G Salonu

Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’de Emek
Piyasasına Dahil Olma Süreçleri ve Etkileri: 

İstanbul Tekstil Sektörü Örneği

Oturum Başkanı:  Ertan Erol
•	 Kıvanç Yiğit Mısırlı “Aslında Çoktular ama Hiç Yoktular”:   
  Enformel Tekstil Sektöründe Suriyeli   
  Göçmenler
•	 Pedriye Mutlu Sınır, Kent, Atölye: Suriyeli Sığınmacıların   
 Ertan Erol Göç Yolları 
•	 İpek Gümüşcan Misafirlikten İkinci Sınıf İşçiliğe: Türkiyeli ve  
 Mustafa Kahveci Suriyeli İşçiler  Arasında Ücret Ayrımcılığı 
•	 Cemal Salman Tekstilde Suriyeli İstihdamının Etkisi:   
 Ezgi Akyol Karşılıklı Deneyim ve Algılar 

Oturum 7 13.30 – 15.15
 H Salonu

Kimlik, Bellek ve Tarih

Oturum Başkanı:  Suavi Aydın 
•	 Semra Özlem Dişli "Çingenelik"i Anlamak: Bigalı Romanların   
  Kendilerine İlişkin  Temsilleri Mimesis'i   
  Üzerine Notlar
•	Hasan Münüsoğlu İsim, Bellek, Kimlik: İmroz’dan Gökçeada’ya
•	 EylemAkdeniz Göker Erken Cumhuriyet Döneminde Demografik   
  Mühendislik ve Devlet  İnşa Pratikleri:   
  Gönen Manyas Çerkes Sürgünü
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15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Oturum 13 15.30 – 17.15
 G Salonu

şinasi Aksoy Anısına
Kamu Yönetimi

Oturum Başkanı:  Koray Karasu
•	 İmren Pınar Dülgar İdare(nin) Tarihi: Yönetim Bilimsel Bir   
 Meryem Çakır Kantarcıoğlu Yaklaşım 
•	 Sibel Doğanay Güvencesizleştirme Aracı Olarak İŞKUR
•	 Yeşim Akın Yalçın Kapatma Pratiği Çerçevesinde Yönetimi   
  Yeniden Düşünmek: Muzaffer Sarısülük   
  Örneği

Oturum 14 15.30 – 17.15
 H Salonu

Şinasi Aksoy Anısına
Kimlik, Etnisite ve Siyaset

Oturum Başkanı:  Mustafa şen
•	Mehmet Ertan Türkiye’nin Eksik Sekülarizmi: Türkiye’de   
  Din-Devlet İlişkisini Alevi  Hareketinin   
  Temel Talepleri Üzerinden Okumak
•	 Ercan Geçgin Alevi Gençliğinin Kimlik İnşası ve   
  Politikleşme Süreçleri
•	 Gözde Orhan Kürt Hareketinin Alevi Siyaseti: Kırılmalar, 
  Söylemler ve Tarihyazımı
•	Deniz Ali Uyan Milliyetçiliği Yeniden Okumak: "Arap" ve   
  "Kürt"lerin Birinci Dünya   
  Savaşı'ndaki Farklı Stratejileri

çARşAMBA

KASIM

29
Oturum 10 15.30 – 17.15
 B Salonu

Ekim Devrimi, Devlet ve Hukuk

Oturum Başkanı:  Metin Özuğurlu
•	 Cem Eroğul Ekim Devrimi ve Devlet Sorunu
•	 Onur Karahanoğulları Ekim Devrimi ve Hukuksal Kuruluş  
•	 Ali Murat Özdemir Egemenlikteki Dönüşüm ve Sovyet İhtilali

Oturum 11 15.30 – 17.15
 c Salonu

Kentsel Mekanlarda Dönüşüm

Oturum Başkanı:  Tarık şengül
•	 Gökçe Uzgören Airbnb'nin Soylulaşma Sürecine Etkisi:   
 Asuman Türkün Kadıköy Rasimpaşa  Mahallesi Örneği 
•	 Leyla Bektaş-Ata Ev, Mahalle ve Komşuluğa Dair: Kentsel   
 Ali Murat Vural Dönüşüm Sürecinde Tarlabaşı Örneği 
•	 Gazanfer Kaya Kentsel Rantla Dönüşmekte Olan Metropol  
 Emine Dündar Çeperindeki Eski Bir  Gecekondu Mahallesi   
  (İzmir-Buca Kuruçeşme Örneği) 
•	 Sezen Çilengir Kentsel Mekâna Anti-Seküler Bir Hamle   
  Olarak Proje Camiler ve  Çamlıca Cami   
  Üzerine Bir Değerlendirme

Oturum 12 15.30 – 17.15
 F Salonu

Din, Devlet, Laiklik

Oturum Başkanı:  Zülküf Aydın
•	 Agah Hazır Devlet İnşası ve Dini Kurumlar: Erken 20.   
  Yüzyılda Türkiye ve  İran’da Dinin Tanzimi
•	 İlkim Özdikmenli Türkiye’de Hakim Laiklik Yazını ve 
  Yeni Bir Kavram Setinin Olanakları
•	 Emrah Konuralp Modern Türkiye’de İslam’ın Kamusal Yüzü

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ çARşAMBA

KASIM

29
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15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Oturum 17 17.30 – 19.00
 A Salonu

Sosyal Güvenlik Tartışmaları

Oturum Başkanı:  Gülbiye Yenimahalleli Yaşar
•	 Ferhat Akyüz 1960’ların Tasarruf Bonolarının   
  Anatomisini Bireysel Emeklilik  Sisteminden  
  Yola Çıkarak Anlamak
•	 Cansu Tekin Liberal Adalet Mümkün mü? Rawls’un   
  Penceresinden Türkiye  Sosyal Güvenlik   
  Sistemi
•	 Fatma Şenden Zırhlı Sosyal Politikada Yapısal Dönüşümün Bir   
  Ayağı Olarak Sosyal  Güvenlik Sistemi   
  İçerisinde Emeklilik Sistemindeki Dönüşüm

Oturum 18 17.30 – 19.00
 B Salonu

Ekim Devrimi ve Kültürel Hayat

Oturum Başkanı:  Oktar Türel
•	 Ahmet Say Sovyetler Birliği Coğrafyasında Müzik   
  Sanatı
•	 Yeşim Dinçer Ekim Devrimi ve Sinema 
•	 Turgay Fişekçi Ekim Devrimi ve Edebiyat
•	 Ali Berktay Devrim, Tiyatro ve Meyerhold
•	 Kaya Tokmakçıoğlu Ekim  Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Kültür ve   
 Çağrı Kınıkoğlu Sanata Bakarken

çARşAMBA

KASIM

29
Oturum 15 15.30 – 17.15
 Sergi Salonu

Türkiye'de Mülteci Olmak

Oturum Başkanı:  Helga Ritterdberger-Tılıç
•	 Aslı Yılmaz Uçar Sığınmacı Sorununun Belediyeciliğe   
 Gülçin Balamir Çoşkun Etkileri:  İstanbul İlçe Belediyeleri Üzerine   
  Karşılaştırmalı Analiz 
•	Uğur Avcı İstanbul Kartal İlçesi Geçici Koruma   
 Hüdayi Sayın Altındaki Suriyeliler: Sosyal  Profil, Uyum ve  
  Beklentiler Üzerine Bir Alan Araştırması 
•	 Ejder Yelken Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar ve “Acil   
  Durumlarda Eğitim”
•	Mustafa Doğanoğlu Gaziantep’te ‘Ötekiliğin’ Kılcallığının İfadesi  
  Olarak  ‘Suriyeli’ Araba Plakası

Oturum 16 17.30 – 19.00
 Kemal Kurdaş Salonu

şerif Mardin Anısına
Popülizm: Kavramsal ve 

Düşünsel Bir Değerlendirme

Oturum Başkanı:  Aybars Yanık 
•	 Tanıl Bora Milliyetçi Muhafazakar Popülizm   
  Bağlamında “Yerellik Söylemi”
•	 Kazım Ateş Popülizm Demokrasinin Karşıtı Değildir
•	 Aybars Yanık Sağ Popülizm, Adalet ve Düzen: “Süper   
  Kahraman”  İdeolojisi ve Popülist İmkan

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ çARşAMBA

KASIM

29



15. UlUSal SoSyal Bilimler konGreSi | 29 kaSIm - 1 aralIk 2017 | orTa DoğU Teknik üniVerSiTeSi külTür Ve konGre merkeZi | 13 

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİçARşAMBA

KASIM

29
Oturum 21 17.30 – 19.00
 G Salonu

Olağanüstü Devlet Biçimleri

Oturum Başkanı:  Pınar Bedirhanoğlu 
•	 Yunus Yücel Olağan Devlet Biçiminden Olağanüstü   
  Devlet Biçimine:  Faşizm Sorunu?
•	 Fuat Özdinç Olağanüstünün Olağanlaşması: 
  Devlet Biçimlerinde Tek Biçim
•	 Adil Usturalı Demokratik Olan ve Olmayan Ülkelerde   
 Yasin Kütük Seçim Dışı Siyasal  Katılıma Kurumsal   
  Güvenin Etkisi Üzerine Bir Uygulama 

Oturum 22 17.30 – 19.00
 H Salonu

Türk Sağı

Oturum Başkanı:  Berrin Koyuncu-Lorsdağı
•	 Veysel Ergüç Türk Sağının Entelektüele Bakışı
•	Oğuz Bilge Güngördü Soğuk Savaş Dönemi Türk Sağında ‘Yahudi   
  Komplosu’  Düşüncesi ve Kaynakları: 
  “Yine O, Hep O, Yalnız O, Daima O...”
•	 Bayram Koca 1945-1980 Yılları Arası Türk Sağının Anti-  
  Komünizm Politikaları:  “Allahsız, Vatansız,   
  Namussuz”
•	 Anıl Varel Türk Sağı ve Modernleşme

Oturum 19 17.30 – 19.00
 c Salonu

Şirin Tekeli Anısına
Eril Otorite ve Patriyarka

Oturum Başkanı:  Feride Acar
•	Mehmet Fatih Güloğlu Baba Otoritesinin Yeniden Üretimi
•	 Elif Berfin Yağbasan Patriyarkanın Söylem Üzerinden İnşası: 
  Türk Dil Kurumu Örneği
•	 Gökten Doğangün Biyopolitika ve Siyasi İktidarın Yeniden   
  Tesisi: Putin Döneminde Rusya Örneği
•	Umut Belek Erşen Eril Otoritenin Kontrol Aracı Olarak Delilik
•	Nazife Kosukoğlu Eril Tahakkümün Yeniden İnşası: Dönüşen   
  Osmanlı Hukuksallığı ve Namus Cinayetleri

Oturum 20 17.30 – 19.00
 F Salonu

Gündelik Hayat Tartışmalarını 
Yeniden Düşünmek

Oturum Başkanı:  Örsan Akbulut
•	 Çağrı Kaderoğlu Bulut Felsefeden Kültürel Çalışmalara Gündelik   
  Hayat: Toplumsal Olanaklar ve Gelecek   
  Ufku Ekseninde Bir Tartışma
•	 Şafak Etike Gündelik Hayatın Diyalektiği: Gündelik   
  Olanın Tarihsel ve  Toplumsal Sorgulanması
•	 Emre Canpolat Görüngüdeki Öz, Gündelik Olandaki   
  Yabancı
•	 Ezgi Kaya Hayatsever Gündelik Hayat Analizini İşçiliği
  Öğrenmek Işığında Tartışmak

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ çARşAMBA

KASIM

29
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Oturum 24 09.00 – 10.30
 Kemal Kurdaş Salonu

Halil İnalcık Anısına
Osmanlı’da Sağlık ve Sosyal Güvenlik

Oturum Başkanı:  Recep Boztemur
•	 Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu Hayırseverlik, Sağlık ve Kent: Filles De   
  La Charité’nin  2.  Abdülhamit Döneminde   
  İstanbul’da Verdikleri Sağlık  Hizmetleri
•	Oya Gözel Durmaz Osmanlı’da Kamusal Sağlığın Korunması ve  
  Tıbbiye
•	Nurşen Gürboğa Geç Osmanlı Döneminde Emekli   
  Sandıklarının  Şekillenişinde İşçi   
  Mücadeleleri: Ahmet Kaptan Şirket-İ    
  Hayriye’ye Karşı
•	 Fatma Torun Bilgiç Topyekûn Harp, Seferberlik ve Kamusal   
  Alanı Dönüşümü:  Birinci Dünya Savaşı’nda  
  (1914-18) Osmanlı Hilal-İ Ahmer Cemiyeti

Oturum 25 09.00 – 10.30
 A Salonu

Sosyal Politika, Yeni Muhafazakarlık
ve Sosyal Yatırımlar

Oturum Başkanı:  İpek Eren 
•	 Aslı Güleç Taşdemir Yeni-Muhafazakarlığın Sosyal Koruma   
  Anlayışı Olarak  Çalıştırmacı Politikalar
•	Damlanur Tat Türkiye’de Sosyal Politika Alanında Yeni Bir   
  Yaklaşım  Olarak: Sosyal Yatırım Perspektifi
•	 Gülşah Başkavak “Beni Robot Ameliyat Etsin İstiyorum”:    
  Sağlıkta  Dönüşüm: Cerrah, Hasta ve   
  Teknoloji
•	 Elifcan Çelebi Türkiye’nin Yerel Refah Sistemi:   
  İstanbul’daki Belediye Bakım Hizmetleri   
  Örneği

Oturum 23 17.30 – 19.00
 Sergi Salonu

Emek Piyasasında Suriyeli Mülteciler

Oturum Başkanı:  Murat Erdoğan
•	Oğuz Esen Suriyeli Mültecilerin Bölgesel İşgücü   
 Ayla Oğuş Binatlı Piyasalarına Etkisi 
•	 Çağla Ünlütürk Ulutaş  Küresel Fabrika Kentinin Görünmeyen   
 Sezgi Akbaş İşçileri: Denizli’de Suriyelilerin İşgücü   
  Piyasasına Katılımı 
•	 Ahmet Gire Savaş ve İlkel Birikim İlişkisi: Suriyeli   
  Göçmenler
•	 Ruhdan Uzun “Maaş Alan Suriyeliler”: Ekonomiye   
  Olumsuz Etkisi Olan Suriyeli Algısının Okur   
  Yorumlarıyla Analizi

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ çARşAMBA

KASIM

29
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Oturum 28 09.00 – 10.30
 d Salonu

Türkiye’den İşçi Sınıfı Deneyimleri

Oturum Başkanı:  Hayriye Erbaş
•	Hayriye Erbaş Neden Sınıf? Sınıf Yeniden: Sınıfın Geri   
  Dönüşü ya da Hatırlanması
•	Nursel Arslan Sanayi İşçileri ve Rıza: Ankara Organize   
  Sanayi İşçileri
•	 Evrim Yılmaz Kömürden Sonra Madenciler: Zonguldak   
  Kömür  Havzası Örneği
•	 Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman ve Girişimcilerin Sınıfsal Konumları   
  ve Deneyimleme Biçimleri: Altın Yakalılar

Oturum 29 09.00 – 10.30
 F Salonu

Dijital Çağda Gazetecilik Alanının Dönüşümü

Oturum Başkanı:  Haluk Geray
•	 Sevtap Demir Türkiye’de Geleneksel Medya   
  Sermayesinden Bağımsız  Haber Sitelerinin  
  Ekonomi-Politiği
•	 Çağdaş Gemici Geleneksel  Gazetecilikten Dijital   
  Gazeteciliğe: Haber  Üretiminde Zaman ve   
  Mekan Dönüşümü
•	Hüseyin Hayatsever Türkiye’de İnternet Gazeteciliğinin   
  Anaakım Medyadan  “Bağımsızlığı”: Haber   
  Gündemi Üzerine Bir İnceleme
•	Özden Dinç İnternet Yayıncılığı ve Kamu Hizmetinin   
  Sınırları:  İngiltere Seçimleri ve BBC Örneği

PERşEMBE

KASIM

30
15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PERşEMBE

KASIM

30
Oturum 26 09.00 – 10.30
 B Salonu

Ekim Devrimi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin
Kuruluşundaki Rolü ve Türkiye Solu Üzerindeki 

Etkileri

Oturum Başkanı:  Burak Sönmezer 
•	 Emine Zeynep Suda Büyük Savaş ve Toplumsal Hafıza: Yerel,   
  Ulusal, Küresel
•	 Emel Akal Anadolu ve Türkiye Büyük Millet   
  Meclisi’nde Esen Ekim  Devrimi Rüzgârları
•	 Gökhan Atılgan Ekim ve Devrim Kuramları: Türkiye’deki   
  İzdüşümler

Oturum 27 09.00 – 10.30
 c Salonu

Erkeklik Halleri

Oturum Başkanı:  Güzin Yamaner 
•	 Esra Gedik Traktörden Tır Lastiğine Erkek Bedeninin   
  Sergilenişi
•	Duygu Altınoluk “Kaslıyım O Halde Varım!”: Dönüşen Erkek   
  İmajında Gücü  Yeniden Elde Etme
•	 Fatma Oya Aktaş Modernleşme Projelerinde Erkeklikler ve   
  Siyaset: Geç  Osmanlı-Erken Cumhuriyet   
  Döneminde Sakal-Bıyık  Düzenlemeleri ve   
  Pratikleri
•	 Adem Sağır Genelev Temalı Türk Filmlerinde Erkeklik   
 Zeynep Aktaş Tipolojilerini  İçerden ve Dışardan Eleştirel   
  Bir Okuma: Tersine Dünya Ve  14 Numara 
•	 Ezgi Sarıtaş Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet   
  Dönemlerinde Erkek  Homoerotizmine Dair  
  Üç Anlatı
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Oturum 32 09.00 – 10.30
 Sergi Salonu

Medya, Siyaset, Şiddet

Oturum Başkanı:  çiler dursun
•	 Çağatay Topal Soma’da Madencilerin Risk   
 Fatma Umut Beşpınar Anlamlandırmaları: Kurumsal  ve Yerel Bilgi  
 Çağrı Topal Kullanımı 
•	Uğur Sümbül Kazara Görülen: Ermenek ve Şirvan Maden   
  Facialarının  Medya Temsilleri Üzerinden   
  Alt Sınıflar ve Görünürlük  İlişkisini   
  Tartışmak
•	Nurlana Zakir Bahramlı Uluslararası Medyada Şiddet
 
Oturum 33 10.45 – 12.30
 A Salonu

Siyasi Tarih

Oturum Başkanı:  Attila Aytekin
•	 Sinan Yıldırmaz Savaş için Akademisyenler
•	 Bihter Çarhoğlu Alman Ulus-Devletleşme Sürecinin Özgün   
  Yolu
•	D. Ali Millioğulları 20. Yüzyıl Reel Sosyalizm ve Sosyal   
  Demokrasi
  Deneyimlerinin Konsey Komünizmi   
  Perspektifinden  Değerlendirilmesi ve   
  Bunun 21. Yüzyıl ve Geleceğin   
  Sosyalizmi için Dersleri

Oturum 30 09.00 – 10.30
 G Salonu

Siyaset Felsefesi

Oturum Başkanı:  Aslı çırakman
•	 Efe Baştürk Politik Bağın Psişesi ya da Psikanaliz   
  Politika Bilimi için Ne Vaat Ediyor?
•	 Ceren Tuğlu Olpak Carl Schmitt Öğretisinde Norm ve İstisna   
  Hali
•	 Vedat Koçal Yeni Liberalizmin Muhafazakâr Eğitim-  
  Bilim Politikaları Bağlamında Yaradılışçılık   
  ve Evrim Tartışmaları: Dünyada  ve   
  Türkiye’de Skolastiğe Dönüşün Ekonomi   
  Politik  Temelleri
•	 Gökhan Demir Neoliberalizmin Erken Biçimi:   
  Ordoliberalizm
•	 Ezgi Gül Ceyhan Politika Analizinde Duygu-Politika   
  İlişkisinin  Kavramlaştırılması

Oturum 31 09.00 – 10.30
 H Salonu

Yerel Yönetimler

Oturum Başkanı:  can Hamamcı
•	 Cihan Kaymaz Yerel Yönetimler ile Kent ve Çevre   
 Gürdal Tut Politikaları İlişkisi  Üzerine Bir   
  Değerlendirme 
•	Handan Yıldırım Türkiye’de Büyük Ölçekli Kentsel Dönüşüm   
  Projelerinde  Yerel Yönetimlerin Rolü
•	Merve Kaya Bir Ankara Köyünde İdari ve Toplumsal   
 Evrim Yılmaz Dönüşüm 
•	 Gül Gün Bursa’da Kent ve Siyaset İlişkisinin   
 Ramazan Günlü Analizinde Dinamik   
  Elit Yaklaşımı 

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PERşEMBE

KASIM

30
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Oturum 36 10.45 – 12.30
 d Salonu

Kültürel ve Toplumsal Yönleriyle Türkiye’de
Sinemaya Gitmek: Anlatılar ve Deneyimler

Oturum Başkanı: Hasan Akbulut
•	Hasan Akbulut Sahada Seyirciyle Çalışmak: Etnografik   
  Deneyimler ve Hikâyeler
•	 S. Ruken Öztürk Kadınların Ve Erkeklerin Film İzleme   
  Deneyimi: Ankara’da  Yaşayan Seyirciler   
  Üzerine Bir İnceleme
•	 Emine Uçar İlbuğa 1960-1970’li Yıllarda Antalya’da Sinema   
  İzleme  Deneyimleri
•	Mert Gürer Kent-Sanayi-Sinema Çerçevesinde   
  Kocaeli'deki Seyirci  Deneyimleri Üzerine Bir  
  İnceleme
•	 Arda Kaya Kentin ve Taşranın Ortak Belleği: 1960’lı   
  ve  70’li Yıllardaki  Sinema Salonlarının   
  Seyircilerin Hafızasındaki Yeri

Oturum 37 10.45 – 12.30
 F Salonu

Çağdaş Gazeteciler Derneği 40 Yaşında
Türkiye’de Gazetecilik ve Gazetecilik Mücadelesi

Oturum Başkanı:  Tevfik Kızgınkaya
•	Mustafa Sönmez Kültür Endüstrisi, Medya Sahipliği ve   
  Gazeteciliğe Etkisi
•	 L. Doğan Tılıç Yeni İletişim Teknolojileri: Tehdit mi Fırsat   
  mı?
•	 Gökhan Bulut Günümüzde Gazetecilik ve Toplumsal   
  Mücadeleler İlişkisi Üzerine Bir   
  Kavramsallaştırma Denemesi: “Medya   
  Hakkı”

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PERşEMBE

KASIM

30
Oturum 34 10.45 – 12.30
 B Salonu

Ekim Devrimi ve Toplumsal Yaşam

Oturum Başkanı:  Ali Rıza Aydın
•	 Serpil Güvenç Ekim Devrimi Kadınlara Ne Getirdi?
•	 Aydemir Güler Sovyetler Birliğinde Halklar Sorunu
•	Nevzat Evrim Önal Sovyetler Birliği’nde Tarımın   
  Kolektivizasyonunun  Mantığı
•	 Erhan Nalçacı Ekim Devrimi’nin 100. Yılında Ekim   
  Devrimi’ne Genel Bir  Bakış
•	 Ali Somel Sosyalizme Geçiş Sürecinde Yönetim   
  Tartışması

Oturum 35 10.45 – 12.30
 c Salonu

Kadın, Evlilik, Annelik

Oturum Başkanı:  Fatma Umut Beşpınar
•	 Canan Aydın Erken Cumhuriyet Türkiye'sinde Annelik   
  Pratiklerinin  Nüfus Meselesi Bağlamında   
  Düzenlenişi
•	Ülkü Baturoğlu Yoğunlaştırılmış Anneliğin Annelik   
 Nur Çöllü Bloglarında İdealize  Edilerek Yeniden   
  Üretilmesi: Türkiye’deki Blogger Anneler 
•	 Yasemin Gezer Tuğrul Erken Yaşta Evlendirilen Kadınların Evlilik   
  Süreçleri,  Deneyimleri ve Sonraki Yaşamları  
  Üzerine Nitel Bir  Çalışma
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Oturum 40 10.45 – 12.30
 Sergi Salonu

Seçimler ve Medya

Oturum Başkanı:  Ruhdan Uzun
•	 Sinem Ayanoğlu Türkiye’de Medyanın Oy Verme Davranışı   
  Üzerine Etkisi:  12 Eylül 2010 Referandumu  
  Örneği Üzerinden Bir Analiz
•	 Burcu Eğri Referandum Sürecinde Partilerin Twitter   
  Hesaplarındaki  Haberlere İlişkin Bir Çerçeve  
  Analizi  (15 Mart – 15 Nisan 2017)
•	 Fatma Gürses Türk Basınında 2016 ABD Başkanlık   
  Seçimleri

Oturum 41 13.30 – 15.15
 Kemal Kurdaş Salonu

Aykut Göker Anısına
Bilim ve Teknoloji Politikaları

Oturum Başkanı:  Teoman Pamukçu
•	Metin Durgut İnovasyon Sisteminin Kompleksitesi
•	 Erkan Erdil 1980 Sonrası Türkiye’de Teknoloji, Sanayi ve  
  Yenilik  Politikalarının Evrimi
•	 Erol Taymaz Bir Öğrenme Süreci Olarak Yenilik ve Yenilik  
  Politikaları
•	 Ergun Türkcan Bir Evrim Süreci Olarak İcatlar ve Yenilikler

PERşEMBE

KASIM

30
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Oturum 38 10.45 – 12.30
 G Salonu

Avrupa, Sağ, Popülizm

Oturum Başkanı:  İlhan Uzgel
•	 Cihan Uzunçayır Batı Avrupa'da Aşırı Sağ Partiler Neden   
  Yükseliyor?
•	Halil İbrahim Kılıç Milliyetçilik ve Popülizm Dalgası Altında   
  Avrupa'daki  Ayrılıkçı Hareketlerin Avrupa   
  Birliği'ne İlişkin Tutumları
•	Nurdan Selay Bedir Siyasi Taleplerin Sandık Aracılığıyla   
  Dönüşümü: Los Indignados’tan Podemos’a   
  İspanya Örneği
•	Mahir Kalaylıoğlu İktidarda Popülizmi Kavramsallaştırmak   
  veya 2002-2010  AKP Döneminin Siyasal   
  Yapıtaşları

Oturum 39 10.45 – 12.30
 H Salonu

Tarihsellik İçinde Kitle İletişim Araştırmaları

Oturum Başkanı:  Oya Tokgöz
•	H. Hasan Saf Yeni Kamusal Müzakere Platformlarında   
  Gözetim:  Müzakereden Hapishaneye Kısa   
  Bir Yol Hikayesi
•	U. Ceren Ünlü Ütopya ve Bellek: 1960’ların ve 1970’lerin   
  “İletişim  Patlamasını” Unutmak ve   
  Hatırlamak
•	 Çağdaş E. Çağlıyan Sinemada Entelektüel Körleşme Üzerine
•	 Aytül Tamer Torun Soğuk Savaş Döneminde ABD’nin   
 Birgül Koçak Oksev Üniversite/Sosyal  Bilimler Politikaları   
  Bağlamında Türkiye’de Yürütülen  Kitle   
  İletişim Araştırmaları
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Oturum 44 13.30 – 15.15
 c Salonu

Kadın ve Siyaset

Oturum Başkanı:  Ayşe Ayata
•	 Senem Ertan 2002’den Günümüze Türkiye’de Kadın   
 Hümeyra Rojda Dikme Milletvekili  Profilinin İncelenmesi
•	 Burcu Demirdöven Kadın Siyasal Liderliği: Türkiye ve İskoçya   
 Nigar Değirmenci Karşılaştırmalı  Bir Değerlendirme 
•	 Elif Çevik Cumartesi Anneleri mi? Cumartesi İnsanları  
  mı? Bir Sivil  İtaatsizlik Eyleminin   
  Dönüşümü
•	 Elif Burcu Özkan Kadınlar Cumhuriyet’ten Ne İster? Erken   
  Cumhuriyet  Dönemi Modernleşme   
  Sürecinde Kadın Hareketini Türk   
  Kadın Yolu Dergisi Üzerinden Okumak

Oturum 45 13.30 – 15.15
 d Salonu

Erdoğan Soral Anısına
Türkiye Ekonomisi

Oturum Başkanı:  Korkut Boratav
•	 Aziz Konukman Türkiye Ekonomisinde Krizi Savuşturmada   
  Kamu Maliyesi  Tedbirleri ve   
  Sürdürülebilirliği
•	Mustafa Sönmez Krizi “Yönetmek”, Ne Pahasına? Türkiye   
  Ekonomisine  Panaramik Bakış
•	 Aslı Aydın Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi ve   
  Yatırım Sorunu 

Oturum 42 13.30 – 15.15
 A Salonu

Türkiye’de Siyaset

Oturum Başkanı:  Sina Akşin
•	 İlyas Söğütlü Türk Modernleşmesini Yeniden Düşünmek:  
  Bülent  Ecevit’in Kemalizm Yorumu Üzerine  
  Düşünceler
•	Nezih Onur Kuru Türkiye’de Sosyal Muhafazakarlık ve Oy   
 Emre Toros Verme Davranışı:  AKP ve CHP Seçmenleri   
  Üzerinde Karşılaştırmalı Çalışma 
•	 Aynur Demirli Toplumsal Sınıfların Laiklikle İmtihanı:   
  Demokrat Parti Söylemi Örneği

Oturum 43 13.30 – 15.15
 B Salonu

Ekim Devrimi, Demokrasi ve Siyasal Katılım

Oturum Başkanı:  Filiz Zabçı
•	Melih Pekdemir Ekim Devrimi ve Birleşik Halk Muhalefeti
•	Metin Çulhaoğlu Ekim Devrimi ve Sovyet Demokrasisi
•	 Erkin Özalp Sosyalizmin Vazgeçilmezleri: Toplumsal   
  Devrim ve Halk  Katılımı
•	 Gamze Yücesan-Özdemir Ekim Devrimi, İşçiler ve Sosyalist Emek   
  Süreci: Yarına Kalan

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PERşEMBE

KASIM

30
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Oturum 48 13.30 – 15.15
 H Salonu

Ütopya/Distopyalarda Yönetimin Biyopolitik 
Kuruluşu

Oturum Başkanı:  Selime Güzelsarı
•	 Cengiz Ekiz Ütopyadan Distopyaya Güvenlik Devletinin  
  Biyopolitiği
•	Mehmet Arı Amaç-Araç Karşıtlığında İnsan Yaşamı:   
  Adem Şenol Ütopyaları
•	Nur Şahin Bir Mekan Olarak Bedenin Kontrolü:   
  İkeria’ya Yolculuk
•	 Emre Mete Olmayan Yerde Bir Arayış: Rüyada Terakki

Oturum 49 13.30 – 15.15
 Sergi Salonu

Sinema, Zaman ve Mekan

Oturum Başkanı:  Özgür Avcı
•	 Sezen Gürüf Başekim Türkiye’de Emperyalizm Yok, ‘Mahalle’ Var! :  
  Popüler Türk  Sinemasına Marksist   
  Çerçeveden Bir Bakış
•	 Rahşan İnal  Halit Refiğ Filmografisindeki Müstesna:   
  Şehirdeki Yabancı
•	 Şeyma Balcı 2000'ler Türk Sinemasında Kentsel   
  Dönüşüm
•	 Ersan Ocak Deneme Film: İçinde Yaşadığımız Zamanı   
  Kavramaya  Yönelen Film Türü

PERşEMBE

KASIM

30
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Oturum 46 13.30 – 15.15
 F Salonu

19. Yüzyılda Balkanlarda Toprak Rejimi
ve Emekçiler

Oturum Başkanı:  Oğuz Oyan
•	 Alp Yücel Kaya Osmanlı Toprak ve Emek Rejimini Yeniden   
  Düşünmek: 19.  Yüzyılda Balkanlarda   
  Kapitalist Tarım ve Toprakbent  Köylüler
•	Dilek Akyalçın Kaya 19. Yüzyılda Selanik Ardülkesindeki   
  Çiftliklerde Ortakçı İşgücü ve Emek   
  Örgütlenmesi
•	 Yücel Terzibaşoğlu 19. Yüzyılda Balkanlarda Toprak Rejimi,   
  Toprak  Reformları ve Kapitalizm

Oturum 47 13.30 – 15.15
 G Salonu

Direniş ve Karşı - Hegemonya

Oturum Başkanı: Necmi Erdoğan
•	 Cihan Kaymaz Yerel-Ekolojik Karakterli Sinop-Gerze   
  Direnişi’nin Karşı- Hegemonya Potansiyeli   
  Üzerine Tartışma
•	 Ali Yalçın Göymen Yabancılaşma Müşterekleşme Karşıtlığı   
  Üzerinden  Devrimi Düşünmek
•	Duygu Türk Devrim: Hiç’e Sayılanların Her Şey Olma   
  İddiası
•	Ömür Birler Alain Badiou ve Devrim Fikri



15. UlUSal SoSyal Bilimler konGreSi | 29 kaSIm - 1 aralIk 2017 | orTa DoğU Teknik üniVerSiTeSi külTür Ve konGre merkeZi | 21 

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Oturum 52 15.30 – 17.15
 c Salonu

Toplumsal Cinsiyet, Eşitsizlik ve Siyaset

Oturum Başkanı:  Gülay Toksöz
•	Ülkü Baturoğlu Marx’dan Feminist Duruş Kuramına: Bilgi   
  ve Politikanın Epistemolojik Sorgusu
•	 Elif Karaçimen Finansallaşmayla Derinleşen Cinsiyet   
  Eşitsizliği
•	Hatice Hilal Karul Bir Emek Biçimi Olarak Seks İşçiliğini   
  Feminist Kuramlar  Üzerinden   
  Değerlendirmek
•	Merve Yılmazbilek Transfobi ve Nefret Suçları: Transların Seks   
  İşçiliğine  Mecbur Bırakılmaları ve Tecavüz   
  Deneyimleri

Oturum 53 15.30 – 17.15
 d Salonu

Düzenleyici Devlet 

Oturum Başkanı:  Oğuz Türkyılmaz
•	Özgün Akduran Devletin Sınıf Karakterindeki Yozlaşmayı   
  Türkiye Enerji  Piyasası Özelleştirmesi ve   
  EPDK Örneği Üzerinden  Okumak
•	 Sırrı Emrah Üçer Altyapı Kalkınması Yeniden:   
  Telekomünikasyon Politikası  Literatürünün  
  Eleştirel Okuması
•	 Burcu Gökçe Yılmaz Akın Düzenleyici Devlet Ne Kadar Düzenleyici:   
  Kamu İhale  Kanunu ve Kamu İhale Kurumu

PERşEMBE

KASIM

30
Oturum 50 15.30 – 17.15
 A Salonu

21. Yüzyılda Türkiye’de Sınıf Mücadelelerini 
Yeniden Düşünmek

Oturum Başkanı:  Ali Rıza Güngen
•	 Sümercan Bozkurt Güngen 2001 Krizleri Sonrası Arjantin ve Türkiye’de   
  Emek  Politikaları: Karşılaştırmalı Bir   
  Değerlendirme
•	 Galip Yalman  “Özelleştirme Mağduruyuz”: 4-C’li TEKEL   
 Aylin Topal İşçilerinin  Mücadeleleri 
•	 Coşku Çelik “Madenlerde İstihdam Olanağı” ya da   
  “Madenlere  Mahkumiyet”?: Soma   
  Havzasında Sınıf İlişkilerinin  Dönüşümü

Oturum 51 15.30 – 17.15
 B Salonu

Ekim Devrimi: Kazanımlar, Dersler ve Sosyalizm 
Perspektifleri

Oturum Başkanı:  Gökhan Atılgan
•	 Korkut Boratav Ekim Devrimi: Kazanımlar, Dersler ve   
  Sosyalizm  Perspektifleri
•	Haluk Yurtsever Ekim Devrimi Dünyayı Nasıl Değiştirdi?
•	 Levent Dölek Bugünün Sınıf Mücadelelerinde Ekim   
  Devrimi’nin  Yolunda Yürümek

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PERşEMBE

KASIM

30



22 | 15. UlUSal SoSyal Bilimler konGreSi | 29 kaSIm - 1 aralIk 2017 | orTa DoğU Teknik üniVerSiTeSi külTür Ve konGre merkeZi

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Oturum 56 15.30 – 17.15
 H Salonu

Küresel Kapitalizm ve Çalışma Yaşamı

Oturum Başkanı:  Asuman Göksel
•	 Evrim Yörük Türkiye'de Televizyon Draması Yazarlarının   
  Yaratıcı Emek Süreçleri
•	 Batuhan Ersöz Emek Hareketliliğini Meşrulaştırmak:   
  Kültürel Değişim  Programlarının İkili Yapısı  
  Üzerine Bir Değerlendirme
•	 Erhan Acar Direniş Öğretir: Alpagut Özyönetim   
  Deneyimi'nden Diren  Kazova   
  Kooperatifine İşçi Sınıfının Kendi Kaderini   
  Tayin Hakkı
•	 Serkan Çelik Küresel Kapitalizmin Yemek Kültürü ve   
  Standartlaşan  Gıdalara Karşı Bir Sosyal   
  Hareket ve Politik Tutum Olarak Slow Food
•	 Boran Mercan Türkiye’de Mesleki Suçluluk

Oturum 57 15.30 – 17.15
 Sergi Salonu

Sosyal ve Dijital Medya

Oturum Başkanı:  Nilgün Gürkan Pazarcı
•	Nehir Durna Köylünün Sosyal Medya ile  Sosyalleşmesi”:  
 Tezcan Durna Batı  Akdeniz’den Üç Köy Örneği 
•	 Züleyha Özbaş Anbarlı Dijital Uzamda Yaşamak: Twitter’da   
  Gündelik Hayat
•	 Tuğba Ergüven Sanallaşan Kimlik
 Merve Erdim 
•	 Betül Yeniçeri Masaüstü Sömürgecilik: E-Uygulamalar ve   
  Yazılımlar
•	 Esra Bostan Görsel Grafiklerde Kitsch Uygulamalarının   
  İncelenmesi

PERşEMBE

KASIM

30
Oturum 54 15.30 – 17.15
 F Salonu

 Eren Deniz Tol Anısına
Uluslararası İlişkiler, Hegemonya ve Güç

Oturum Başkanı:  Zana çıtak
•	 İbrahim Saylan Etkileşen Popülizmler Bağlamında Çatışan   
  Türkiye ve  Avrupa İmgeleri
•	Hünkar Özgü Alıcı Normatif Bir Güç Olarak Avrupa Birliği’nin   
 Ayşe Ömür Atmaca İsrail-Filistin Çatışma Çözüm Sürecine Dahil  
  Olmasına Eleştirel Bir  Bakış 
•	 Yeliz Sarıöz Gökten XXI. Yüzyıl Hegemonyası Üzerine:
  Çin’in Meydan Okuması  (mı?)
•	 Radiye Funda Karadeniz Suriye İç Savaşı’nda Türkiye ve Devlet-Dışı   
  Aktörler: Suriye  Türkmenleri ile Dönüşen   
  İlişkinin Eleştirel Bir Analizi

Oturum 55 15.30 – 17.15
 G Salonu

Eğitim, Toplum ve Yurttaşlık

Oturum Başkanı:  Fevziye Sayılan
•	 Eda Çetinkaya Dönüşen Bilimsel Habituslar: Sosyal   
  Bilimler Alanında  Çalışan   
  Akademisyenlerin Akademi ve   
  Akademisyenliğe  Yönelik Alımlamaları
•	 Servet Akyol Akademik Teşvik: Performans, Etik ve   
  Başarı Üzerine Bir Değerlendirme
•	M. Hazal Çakmak İlköğretim Ders Kitaplarında "Makul   
 Batu Gündoğan Vatandaş" Portresi Bağlamında Pedagojik   
  Bir İnceleme 
•	Hülya Akkaş Afrika Kökenli Türklerin Eğitime Erişim   
  Durumları
•	 Besim Can Zırh Bir Yurt Dışına Kaçış Aracı Olarak Erasmus   
 Eren Çalışkan Programı:  Türkiye’de Üniversite   
  Öğrencilerinin Erasmus Değişim   
  Programına Başvurma Etkenlerinin ODTÜ   
  Örneğinde  İncelenmesi 

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PERşEMBE

KASIM

30
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Oturum 60 17.30 – 19.00
 c Salonu

Kadının Statüsü ve Yerellikler

Oturum Başkanı:  Ayşe Saktanber
•	 Fethiye Beşir Kaide Atma (Atışma) Geleneği Üzerinden   
  Karadeniz Kadınının Kendini Tanımlaması   
  ve Değerlemesi
•	 Ayşe Gündüz Hoşgör Kırsal Kadın ve Sosyal Medya: Dikmen-  
 Miki Suzuki Him Sinop Örneği 
•	 Büşra Kaya Neoliberal Türkiye’nin Bir Yansıması Olarak   
 Nigar Değirmenci Recep İvedik  Filmlerinin Oluşturduğu   
  Zeitgeist Ortamında Kadının  Sosyo-Politik   
  Statüsü 

Oturum 61 17.30 – 19.00
 d Salonu

Küresel Kapitalizmin Ekonomi Politiği

Oturum Başkanı:  Hakan Mıhçı
•	 Berkay Ayhan Türkiye'de Finansal Okuryazarlık Eğitiminin  
  Kültürel  Ekonomi Politiği
•	Merve Kayaduvar Küresel Kapitalizme Sosyal Yüz   
 İlteriş Ergun Kazandırma: Birleşmiş Milletler 2015   
  Sonrası Kalkınma Gündemi Örneği 
•	 Güven Savul Tekno-Kapitalizmin Yeni Koçbaşı Olarak   
  Sanayi 4.0
•	 Pınar Kahya Dünya Ticaretinin Mega Bölgesel Ticaret   
  Anlaşmaları  İle İmtihanı: TPP, TTIP ve TISA   
  Anlaşmaları ve Küresel  Kapitalizmde   
  Anlaşmazlık Dinamikleri

PERşEMBE

KASIM

30
Oturum 58 17.30 – 19.00
 A Salonu

Aşkın Halleri

Oturum Başkanı:  Tezcan durna
•	 Anıl Al-Rebholz Aşk ve Modernite: Bir Kürt ve Faslı Çiftin   
  Göç Bağlamında  Evlilik Hikayeleri
•	Nevin Yıldız Tahincioğlu Aşkın Tekinsizliği Üzerine: Üçüncü Sayfa   
  Haberlerinde Aşk ve Şiddet
•	Nehir Durna İslami Kadın Dergisi Turuncu’da Aşk, Eş ve   
  Kadınlık Halleri
•	 Şule Karataş Özaydın Aşık Olunacak “Hallyu Yıldızları”:   
 Mutlu Binark Türkiye’deki “Hallyu”  Fanları ve Fanların   
  “Dişilleştirilmiş Beden İmgelerini”   
  Yeniden Üretmeleri 
•	 S. Evren Yüksel 1990 Sonrası Türkiye Sinemasında Aşk
•	 Burak Özçetin Aşkın e-Hali
 Gökçe Çelik 

Oturum 59 17.30 – 19.00
 B Salonu

Sınıf, Kültür, Bilinç

Oturum Başkanı: Yüksel Akkaya
•	 Zerrin Arslan Orta Sınıf, Yaşam Tarzı ve Beğeni: Ev   
 Helga Rittersberger-Tılıç Döşemesi Aracılığıyla Ayrım
 Sencer Ayata 
•	 Ayça Yılmaz Deniz Yabancılaşma ve Özgürlük Ekseninde   
  Mills’in Beyaz Yaka Çözümlemesi
•	Mustafa Kemal Coşkun Sınıf Bilinci, Sınıfın Bilgisi: Özne, Kavram,   
 Hüseyin Kırmızı Deneyim 
•	 Ahmet Kerim Gültekin Bêdar’ın Barajla İmtihanı
•	Mine Gözübüyük Tamer Trabzonlu Ressamlar Üzerine Sosyolojik Bir  
  Araştırma

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PERşEMBE

KASIM

30
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Oturum 64 17.30 – 19.00
 H Salonu

Emek ve Zaman

Oturum Başkanı:  Oğuz Esen
•	 Esra Doğan Emeğin Zaman Problemi
•	 Bülent Yücel İnsan-İktidar İlişkileri Bağlamında Modern   
  Bir Özne  Olarak Personel: Çalışmanın   
  Dönüşümü
•	 Adem Yeşilyurt Çalışma ve “Boş/Serbest Zaman” İlişkisi   
  Üzerine Sorular
•	 Emir Kurmuş Günümüz Kapitalizminde Zaman Baskısı ve  
 Çağatay Topal Uykunun Çelişkili Konumu 
•	 Emine Sevim Zamansallığın Dönüşümü Bağlamında   
  1940’tan  Günümüze Türkiye’de Yaz Saati   
  Uygulaması

Oturum 65 17.30 – 19.00
 Sergi Salonu

Tarımda Uluslararası Düzenlemeler

Oturum Başkanı:  Mehmet Ecevit
•	 Bermal Küçük Doğal Gıda Üretiminde Kadın Emeği,   
  Bilgisi, Söylemsel Stratejiler
•	 Zülküf Aydın Tarımda Devletin Yeni Neoliberal Rolü
•	 Aylin Çiğdem Köne Türkiye’de Eko-Verimlilik
 Tayfun Büke 
•	 Atakan Büke Tarım-Köylü Sorunu Tartışmalarında Post-  
  Kalkınmacı  Dönüş: Eleştirel Tarım-Gıda   
  Çalışmalarının Yükselişi ve   
  Sınırları

PERşEMBE

KASIM

30
Oturum 62 17.30 – 19.00
 F Salonu

Türkiye’nin İltica Rejimi: Güncel Politikalar, 
Kavramlar ve Aktörler

Oturum Başkanı: Nazlı şenses
•	 Akın Bakioğlu Mülteci ve Göçmen Kavramları   
  Çerçevesinde Türkiye’deki  Suriyeliler
•	 Eda Sevinin “Göç(men) Krizi” Tartışmalarına Türkiye’den  
  Bir Bakış
•	 Cemile Gizem Dinçer Türkiye’nin İltica Rejimini Yeniden   
 Elif Sarı Düşünmek 

Oturum 63 17.30 – 19.00
 G Salonu

Eğitim, Tarih, Yeni Nesil

Oturum Başkanı:  Alanur çavlin
•	 F. Zeynep Saylık Suçluluk ve Utanç Duygularının Ebeveyn   
 Meral Gezici Yalçın Yaklaşımları ve  Bağlanma ile İlişkisi 
•	 Gülcan Palo Yeni Nesil Bilgi Arama Davranışları ve Bilgi   
  Erişim  Sistemleri: Bilgi Erişim Sürecinde   
  Kütüphaneler
•	Nurettin Özgen Hegemonik Bir Aygıt Olarak Beşeri   
  Coğrafya Disiplini ve  Türkiye’deki   
  Uygulamaları
•	Nazlı Güzin Özdil Milletleri Kurtaranlar: Erken Cumhuriyet   
  Öğretmenine Eleştirel Bir Bakış

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PERşEMBE

KASIM

30
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ARALIK

01
Oturum 68 09.00 – 10.30
 B Salonu

Türkiye’de Düşünce Tarihi I

Oturum Başkanı:  Ömür Sezgin
•	 Kurtuluş Kayalı Düşünceleri Kendi Şahsi Damgalarını Taşıyan   
  Entelek tüellerin Türk Düşünce Dünyasındaki   
  Kritik Yerleri
•	Mert Daban Dünyada Türkiye'de Tarihsel Sosyoloji: Şerif   
  Mardin Örneği
•	Hayriye Gürbüz Cumhuriyet Aydınının Cumhuriyet Tarihini Ele   
  Alışı:  Şevket Süreyya Aydemir Örneği
•	Ulaş Taştekin Ekonomik Kaderciliğe Maddeci Bir Karşı Çıkış:   
  Bloch ve Kıvılcımlı

Oturum 69 09.00 – 10.30
 c Salonu

Sendikalar ve Sendikacılık

Oturum Başkanı:  Ercüment çelik
•	 Yüksel Akkaya Sendikal “Kriz”: Zorunlu Üyelik Bir Çıkış Olabilir  
  mi?
•	 Süreyya Algül Türkiye Sendikal Hareketinin Krizini Anlamada  
  Geçmişe  Bakmak: DİSK (1975-1980)
•	 Aydın Kaya Sendikal Hakların Sınırlanma Gerekçesi Olarak   
  “Güçlü  Sendikacılık İlkesi” ve Meşruiyeti
•	Dilek Keleş Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Bağlamında   
  Türkiye’de  Sendika Kadın İlişkisi: Sendikacı   
  Kadınların Bakış  Açılarına İlişkin Bir   
  Değerlendirme
•	 Ebru Yeşim Sargıcı 2000’li Yıllarda Ertelen Grevlerin Toplu İş   
  Sözleşmelerine  ve Sendikal Örgütlenmeye   
  Etkileri

Oturum 66 09.00 – 10.30
 Kemal Kurdaş Salonu

2017 Anayasa Değişiklikleri

Oturum Başkanı: Metin Günday
•	 Ayhan Tekinsoy 2017 Anayasa Değişikliklerinde Yargının   
  Örgütlenişi ve Yargısal Denetim
•	 Artuk Ardıçoğlu 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Öngörülen   
  Yürütme Organı ve Yasama ile İlişkileri
•	Mustafa Bayram Mısır 2017 Anayasa Değişiklikleri Işığında Devlet   
  Biçim Tartışmaları

Oturum 67 09.00 – 10.30
 A Salonu

Çalışma Yaşamı, Tarih, Hukuk

Oturum Başkanı:  Yener şişman
•	Orkun Saip Durmaz İş Hukuku ve Sınıflar Mücadelesi Üzerine:   
 Ömer Furkan Özdemir 4857’ye Ekonomi-Politiğin Penceresinden   
  Bakmak 
•	 Erinç Yıldırım Mükellefiyetin Ardından: Zonguldak Kömür   
  Havzası’nda Çalışma İlişkileri
•	M. Hakan Koçak Türkiye’de Çalışma İlişkilerinin Kurumsallaştığı  
  Kesitte Kurucuların Zihniyet Dünyası
•	 Elif Tuğba Şimşek Gaziantep Tekstil Sektöründe Üretimin   
  Mekânsal  Dönüşümü, İşçileşme ve Direniş   
  Dinamikleri

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ cUMA

ARALIK

01
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ARALIK

01
Oturum 71 10.45 – 12.30
 E Salonu

Heterodoks Maliye Çalışmaları

Oturum Başkanı:  Meltem Kayıran
•	 Hatice Gül Ertuğrul Kanacı Veblen’in İktisadi ve Sosyolojik Düşünceleri:   
  Yeni Mali  Sosyolojiye Kurumsal İktisadi Bir   
  Katkı
•	 Kadriye Gül Sermayeyi Teşvik Edici Bir Araç Olarak Vergi   
  Harcamaları
•	 Canberk Gürer Türkiye Sinemasına Neoliberal Bir Müdahale:   
  Sinema Filmlerinin Desteklenmesi
•	 Erkan Müniroğlu Türkiye’de Kalkınma Yazını ve Kalkınmada   
  Devlete Biçilen Rol

Oturum 72 09.00 – 10.30
 F Salonu

Türkiye’de Sınıf, Yoksulluk, Sosyal Yardımlar ve
İktidar: 2000’li Yıllarda Toplumsal Sınıf

Gözlemleri

Oturum Başkanı:  Serdal Bahçe
•	 Serdal Bahçe Türkiye’de Yoksulların Sınıfsal Kimliği ve Yaşam  
  Dinamikleri: Nitel ve Nicel Gözlemler
•	Utku Balaban Türkiye’de Sosyal Aktarımların Bölgesel   
  Dağılımı ve Oy Verme Davranışı İlişkisi
•	Denizcan Kutlu Göç, Geçim, Kültür: Türkiye’de Yedek İşgücü   
  Ordusu İçi Hareketlilikte Sosyal Yardımların   
  Rolü

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ cUMA

ARALIK

01
Oturum 70 09.00 – 10.30
 d Salonu

Türkiye’de Mülksüzleştirme, Borçlandırma
ve İnşaat

Oturum Başkanı:  Aziz Konukman
•	 Ali Rıza Güngen Devlet Borç Yapılandırması Çerçevesi:    
  Finansallaşma  Sürecinde Tartışma ve   
  Alternatifler?
•	Özlem Albayrak Türkiye’de Hanehalkı Tüketimi, Borçlanması ve   
  Eşitsizlikler: Mikroekonometrik Bir İnceleme
•	Nilgün Erdem Finansal Çevrim ve Büyüme: Türkiye Deneyimi
•	Özgür Öztürk Neoliberal Mülksüzleştirme Yöntemi Olarak   
 Elife Kart Borçlan(dır)ma ve Borçluluğun Kırsaldaki   
  Görünümleri 
•	Melih Yeşilbağ Hegemonyanın Harcı: AKP Döneminde İnşaata  
  Dayalı  Birikim

Oturum 71 09.00 – 10.30
 E Salonu

Heterodoks Maliye Çalışmaları

Oturum Başkanı:  Meltem Kayıran
•	 Zeynep Ağdemir Sınıf Kavgası ve Vergiler: 1789 Fransız Burjuva   
  Devrimi
•	 Seda Canpolat Bıçakçı Türkiye'de Devlet Harcamalarına İlişkin Bir   
  Analiz (2006- 2015): Devletin Mali Krizi   
  Kuramı
•	 Aslı Ceren Saral Neoliberal Dönemde Bölüşüm ve Devletin   
  Değişen Rolü
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ARALIK

01
Oturum 75 09.00 – 10.30
 Sergi Salonu

Demokrat Parti ve Basın

Oturum Başkanı:  Gül Karagöz Kızılca
•	Mehmet Pelivan Sahte Balayının Sonu: Demokrat Parti’nin Ulus
  Gazetesinin Matbaa ve Binasına El Koyması ve   
  Basının Tepkisi
•	 Ferda İdil Lostar Muhafazakar Basının Bilim ve Teknolojiye   
  Yaklaşımı:  Büyük Doğu Örneği (1949-1959)
•	 Ahmet Kürşat Alıcı Basında 1954 Petrol Kanunu: Zafer ve Yeni Ulus
  Gazeteleri Üzerine Bir Değerlendirme
•	 Egemen Aldoğan 1957 Genel Seçimi Öncesinde Demokrat Parti   
  Politikalarının Akis Dergisi Üzerinden Bir   
  Okuması

Oturum 76 10.45 – 12.30
 Kemal Kurdaş Salonu

İlter Ertuğrul Anısına
Erken Cumhuriyet Dönemi: Siyaset, İktisat

Oturum Başkanı:  Bilsay Kuruç
•	 Serdar Şahinkaya Başvekil İsmet Paşa’nın 30 Ağustos 1930’da   
  Sivas  Demiryollarının Açılış Konuşmasındaki   
  Kritik Ögeler  Üzerine Değinmeler
•	Murat Yümlü 1929 Ekonomik Krizi ve Dış Borç Politikası   
 Perihan Ünlü Soylu Bağlamında  Türkiye’den Yunanistan ve İran’a   
  Senkronik Bir Bakış
•	 Bahar Arslan  II. Meşrutiyet’ten Ulusal Kurtuluş Savaşı’na   
 Oktay Gökdemir Türkiye’de  Milli Marş Arayışları  
•	 Bahar Arslan Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde   
  İzmir’de İttihatçılık

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ cUMA

ARALIK

01
Oturum 73 09.00 – 10.30
 G Salonu

Gürhan Fişek’in İzinde: Yaşama Verilen Değerin 
Bileşik Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği

Oturum Başkanı:  Taner Akpınar
•	Umur Aşkın Yaşama Verilen Değerin Bileşik Göstergesinin   
 E. Özlem Aşkın Gelir Düzeyi ve Toplumsal Güvence Öğeleri   
  Açısından Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 
•	Nail Dertli İnşaat Sektöründe İşverenin İşçileri   
  Bilgilendirme  Yükümlülüğü: Güvencesiz ve   
  Sağlıksız İşyerleri,  Bilgilendirilmemiş İşçiler
•	 Sebiha Kablay Yaşama Verilen Değerin Bileşik Göstergesi   
  Çerçevesinde Çalışma Hakkı
•	 Emirali Karadoğan Yaşama Verilen Değer Bileşkesi Bağlamında   
  Hak Arama ve Örgütlenme Özgürlüğünün İşçi   
  Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi
•	 Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Yaşama Verilen Değerin Bileşik Göstergesi   
 Jebağı Canberk Aydın Bağlamında Sağlık 

Oturum 74 09.00 – 10.30
 H Salonu

Devlet ve Postmodern Okumalar

Oturum Başkanı:  Burak Özçetin
•	Deniz Tansel İlic Yeni Savaş Çalışmalarını Pierre Bourdieu   
 Kıvılcım Romya Bilgin Üzerinden  Okumak 
•	Hasan Pekdemir Pierre Bourdieu'de Devletin Oluşumu
•	 Emre Özcan Deleuze ve Guattari’de Bir İçsellik Biçimi Olarak  
  Temsilin  ve Düşüncenin Devlet Modelinin   
  Eleştirisi
•	 Gökhan Çelen Etienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme
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15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİcUMA

ARALIK

01
Oturum 79 10.45 – 12.30
 c Salonu

İşçiler, Sendikalar, Direniş

Oturum Başkanı:  Banu Uçkan
•	 Cansu Alaçam Kamiloğlu Sınıf, Direniş ve İletişim: SEKA, TEKEL ve   
  Metal Direnişi Örnekleri
•	Mine Dilan Kıran Grev ve Direnişlerde Kadın Deneyimlerini   
  TEKEL Direnişi  Örneğinde İncelemek
•	Meliha Kaplan DİSK’in Kuruluşundan 15- 16 Haziran’a Fabrika  
  İşgalleri
•	Özgür Balkılıç İşçilerin 1968’i: Metal Sektöründe   
  Sendikalaşma Mücadelesi, 1968-1970
•	 Çağatay Edgücan Şahin Lojistik ve Ulaştırma Alanında Sendikal   
 Pekin Bengisu Tepe Mücadeleler:  Olanak ve Sınırlılıklar Üzerine Bir  
  Analiz 

Oturum 80 10.45 – 12.30
 d Salonu

TÜİK Yeni Milli Gelir Serisi ve Büyümeyi Ölçme 
Sorunları

Oturum Başkanı:  Fikret şenses
•	 Alper Duman Türkiye'de GSYH ve İnşaat İlişkisi: Tuhaf mı   
  Tuhaf
•	Osman Aydoğuş Türkiye’de Milli Gelir Revizyonunun Sonuçları:   
  OECD ve  AB ile Bir Karşılaştırma
•	 Yavuz Ege Yeni Ulusal Gelir Serisi Üzerine Bazı Gözlemler
•	 Koray Yılmaz Türkiye Ekonomisinde Hükümetler Ve   
 Hasan Koçbıyık Makroekonomik  Başarım 1923-2015 

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ cUMA

ARALIK

01
Oturum 77 10.45 – 12.30
 A Salonu
Şimdilerde Türkiye’de Üniversiteler: Akademi 4.0

Oturum Başkanı:  Aydın Gelmez
•	 Erkin Başer Türkiye’de Akademinin Metalaşma Süreci
•	 Aydın Arı YÖK’ün 15 yıllık “Misyon” ve “Vizyon”u
•	 Ayşen Uysal Akademisyenler ve Devlet Baskısının Çoklu   
  Yüzü: Barış İçin Akademisyenler Örneği
•	 Cenk Yiğiter 12 Eylül'den 28 Şubat’a, 28 Şubat’tan OHAL’e:   
  O Halde  Üniversite, Akademik Özgürlük ve   
  Eğitim Öğretim Hakkı

Oturum 78 10.45 – 12.30
 B Salonu

Türkiye’de Düşünce Tarihi II

Oturum Başkanı:  Kurtuluş Kayalı
•	 Elif Türkislamoğlu Niyazi Berkes'in Düşünce Dünyasında Batı   
  Sorunu
•	 Pınar Aydoğan “Medeniyet Ailesi Kervanına Katılmak” ya da   
  “Garb’ın Hatalı Cidallerinden Uzak Durmak”:   
  Yunus Nadi’nin Düşüncesinde Batı İmgesi
•	Onur Özgür Tanzimat’tan Erken Dönem Cumhuriyet'e Batı   
  Endişesi
•	 Göktuğ İpek Çok Partili Hayata Geçişten Sonra Kurulan   
  Sosyalist Bir  Parti: Türkiye Sosyalist Emekçi ve   
  Köylü Partisi
•	  Beycan Mura Erken Cumhuriyette Pozitivizmin İzlerini   
  Aramak
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15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİcUMA

ARALIK

01
Oturum 83 10.45 – 12.30
 H Salonu

Orta Doğu ve Türkiye’de Devlet Biçimleri, 
Güvenlik ve Yolsuzluk

Oturum Başkanı:  Ali Murat Özdemir
•	 Göksu Uğurlu “Çevresel” Toplumsal Formasyonlarda Otoriter   
  Devlet: 2003 Öncesi Irak Örneği
•	 Emre Soran Neoliberalizm, Güvenlik ve Türkiye
•	 Engin Sune Emperyalizm ve Yolsuzluk: Türkiye ve İran   
  İktisadi İlişkileri

Oturum 83 13.30 – 15.15
 H Salonu

Türkiye’de Otoriter Devletçilik, Hukukun Krizi
ve Varlık Fonu

Oturum Başkanı:  Ali Murat Özdemir
•	 Ebubekir Aykut Türkiye’de Otoriter Devlet Biçimi ve “Hukukun   
  Krizi”
•	 Kansu Yıldırım “Anayasal Diktatörlük”ün Uğrakları: İki   
  Referandum  Arasında İktidar Bloğu ve   
  Sermaye Fraksiyonları
•	 Ezgi Nur Türkoğlu Türkiye Varlık Fonuna İlişkin Bir İnceleme
•	 Aziz Konukman Küresel Ekonomide Ulusal Varlık Fonları ve   
 Orhan Şimşek Türkiye Varlık Fonu Üzerine Bir Değerlendirme 

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ cUMA

ARALIK

01
Oturum 81 10.45 – 12.30
 F Salonu

Emekçileri İzlemek – Sinemamızda Sınıf, Kültür, 
Bilinç ve Direniş

Oturum Başkanı:  Mustafa Kemal coşkun
•	Özlem Göze Okur Sinemada İşçi Sınıfı Temsiline Lirik Bir Yorum:   
  Bitmeyen Yol
•	 Başak Turan Deneyimin Getirdikleri: "Maden" Filmi ve Sınıf  
  Bilinci
•	Hüseyin Kırmızı "Toz Bezi" Filminde Kimlik, Sınıf ve Dayanışma
•	 Güneş Gümüş Göçü Farklı Sınıfsal Konumlarda   
  Deneyimlemek: Gelin-Düğün-Diyet
•	Hasan Kürşat Akcan "Başka Dilde Aşk" Filmini Başka Bir Dilde   
  Okumak

Oturum 82 10.45 – 12.30
 G Salonu

Kadın Emeği

Oturum Başkanı:  Yıldız Ecevit
•	 Sidar Çınar Akrabalık İlişkilerinin Kadınların Çalışma   
  Yaşamlarına Etkileri
•	Damla Nur Macit Özel Bakım Merkezlerinin Kadın Çalışanlar   
  Üzerine Etkisi: Samsun İli Örneği
•	 Gazanfer Kaya Azgelişmiş Bölge Tekstilinde Kadın Emeği:   
  “Üretiyoruz Palamut Gibi, Alıyoruz Hamsi   
  Kadar” (Adıyaman Örneği)
•	 Zuhal Esra Bilir Eğretileşen Hizmet Sektörünün   
  Feminizasyonu: Alışveriş Merkezlerinde   
  Çalışan Kadın Satış Görevlileri Örneği
•	 Çiler Dursun Türkiye’de Televizyon Kanallarında Kadın   
  Habercilerin Çalışma Koşulları ve Mesleki   
  Kimliklenmeleri
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15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİcUMA

ARALIK

01
Oturum 86 13.30 – 15.15
 A Salonu

Grundrisse’den Kapital’e Marx’ın Yolu

Oturum Başkanı:  Sinan Sönmez
•	Melda Yaman Aristoteles’ten Marx’a Eşdeğer Biçim ve   
  Değerin Özü
•	Özgür Öztürk Marx’ın Yöntemleri
•	Özgür Narin “Dijital Çağ”a Makineler ve İnsan: Kapital’den   
  Sonra Grundrisse

Oturum 87 13.30 – 15.15
 B Salonu

DİSK’in 50. Yılı
DİSK/Genel İş Oturumu

Kamuda Dönüşüm, Kamu İstihdamında Dönüşüm

Oturum Başkanı:  Remzi çalışkan
•	 Ahmet Alpay Dikmen Emeğin Yeniden Üretim Süreci Olarak Kamu   
  Hizmeti
•	 Serhat Salihoğlu Yerel Yönetimlerde Dönüşüm ve İstihdam
 Özgün Millioğulları Kaya 
•	 Gamze Yücesan Özdemir Kamuda Dönüşümün Taşrası: İşçi   
 Çağrı Kaderoğlu Bulut Sendikacılığı Deneyimleri

Oturum 88 13.30 – 15.15
 c Salonu

Doğu Karadeniz’de Kadınlık Halleri

Oturum Başkanı:  Alev Özkazanç
•	 Emek Yıldırım Doğu Karadeniz’in Uzak Köşesi Hopa’da Sınır ve  
  Kadınlar
•	 İlhan Zeynep Karakılıç Karadeniz’in Mübadil Kadınları
•	Özlem Şendeniz Temsiliyetler ve Teslimiyetler Sarkacında   
  Salınan Kadın:  Rize Örneği
•	Öznur Yılmaz Toplumsal Mücadelenin Toplumsal Cinsiyeti   
  Görünümleri: Cerattepe’nin Kadınları

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ cUMA

ARALIK

01
Oturum 84 10.45 – 12.30
 Sergi Salonu

Çalışma İlişkileri ve Güvencesizlik

Oturum Başkanı:  deniz Kağnıcıoğlu
•	Hatice Aztimur Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Yabancı   
  Yatırımlar ve  Güvencesiz Çalışmanın Yeni   
  Coğrafyası
•	 Fevzi Engin Türkiye’de Yeni İstihdam Biçimi Olarak Taşeron   
 Mehmet Arı Uygulaması (2000-2016) 
•	 Aykut Günel Özel İstihdam Büroları ve Türkiye İşgücü   
  Piyasalarına  Olası Etkileri
•	 Elif Hacısalihoğlu Güvencesizleşme Tartışmalarında Kör Nokta   
  Kır-Kent  Kökenlilik ve Kuşaklararasılık
•	 Şükrü Anıl Toygar Maden İşyerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği   
  Politikalarının Politika Haritalama Yöntemiyle   
  Analiz  Edilmesi

Oturum 85 13.30 – 15.15
 Kemal Kurdaş Salonu

Çiğdem Kağıtçıbaşı Anısına
Çiğdem Kağıtçıbaşı Araştırmaları: Aile, Benlik, 

Çocuk, Ergen, Kadın ve Toplum

Oturum Başkanı:  Bahattin Akşit
•	 Bahattin Akşit Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın Bilimsel Araştırma   
  Programı  Üzerine Bazı Gözlemler
•	Hale Bolak Boratav Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın Çalışmalarında   
  "Kadının  Yükselmesi"
•	 Bilge Ataca Çocuğun Değeri ve Aile Değişimi: Türkiye'den   
  Otuz Yıllık  Bir Portre
•	Nazlı Baydar Bir Teorisyen ve Uygulamacı Olarak Çiğdem   
  Kağıtçıbaşı'nın Erken Çocukluk Alanına   
  Katkıları
•	 Zeynep Cemalcılar Pozitif Ergen Gelişimi Projesi: Çiğdem   
  Kağıtçıbaşı'nın  Alanımıza En Son Katkısı
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15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİcUMA

ARALIK

01
Oturum 91 13.30 – 15.15
 F Salonu

Orhan Koloğlu Anısına
Ulus-Devletin Çocukları: Toplumsal Cinsiyet 

Bağlamında Çocuk Dergileri

Oturum Başkanı:  Mehmet Özden
•	 Esra İlkay İşler “Cumhuriyet Çocuğu" Bilişinin Yaratılması:   
  Türkiye'de  Çocuk Politikaları (1923-1950)
•	 Aytül Tamer Torun Cesur-Zeki Oğlanlar ve Uslu-Akıllı Kızlar:   
  Cumhuriyet’in  Kuruluş Yıllarında Çocuk   
  Dergilerinde Toplumsal Cinsiyet  Rolleri
•	 Ayşe Mirza Modern Türkiye’nin Kuruluş Aşamasında Genç   
  Nesillere  Aşılanmak İstenen Toplumsal   
  Cinsiyet Rolleri: Modernlik  mi, Geleneğin   
  Devamı mı?
•	 Esra Serdar Tekeli Genç Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri:   
  Ulus-Devlet İnşa Sürecinde Çocuk Dergileri   
  Üzerinden Bir  Değerlendirme
•	 Şeyda Koçak Kurt Devlet Demokrasisinden Aile Demokrasisine:   
  Çok Partili  Yıllarda Türk Ailesinin Çocuk   
  Dergileri Üzerinden  İncelenmesi

Oturum 92 13.30 – 15.15
 G Salonu

Felsefe Sorgulamaları

Oturum Başkanı:  cem deveci
•	 Selbin Yılmaz Kantçı Ahlak ve Kamusallık
•	 Çağatay Şahin Hans Kelsen’in Saf Hukuk Teorisinde Kant ve   
  Yeni  Kantçılık Etkisi
•	 Bahtiyar Uygun Aristoteles’te Pratik Alanın Kurucu İlkesi Olarak  
  Phronesis
•	 Eray Yağanak Adalet’in Olanaksızlığı Üzerine
•	Metin Sarfati 21. Yüzyılda Bir Ütopya
 Hüseyin Özel 

15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ cUMA

ARALIK

01
Oturum 89 13.30 – 15.15
 d Salonu

Edebiyat ve Erkeklik

Oturum Başkanı:  Gürsel Korat
•	 Çimen Günay-Erkol Erkekliğin Kitabını Yazmak: Teoride ve   
  Edebiyatta Erkeklik
•	 Fatma Damak "Beyaz Mantolu Adam" ya da Kılık Değiştiren   
  Cinsiyetler
•	 Egem Atik Adadaki Adamlar: Körburun Romanında   
  Çatışan Erkeklik Temsilleri
•	 Sevcan Tiftik Sonsuzluğa Nokta’da Ana Akım Normlara Bağlı  
  Kalmayan Erkeklik Örneği: “Uyumsuz” Bedran

Oturum 90 13.30 – 15.15
 E Salonu

Çalışma Yaşamı, Sosyal Politika, Toplumsal 
Cinsiyet

Oturum Başkanı:  Emel Memiş
•	 Selcen Öztürk Kayıtdışı Ekonomide Kadınlar
•	Hatice Karaçay Kadının Üretici ve Yeniden Üretici Rolüne   
 Derya Güler Aydın İlişkin Algı  Oluşumunda/Değişiminde Eğitimin  
 Özge Sanem Özateş Gelmez Rolü
•	 Ayşe Ömür Atmaca Kürtaj Yasağını Uluslararası Belgelerle   
  Düşünmek
•	 Burcu Hatiboğlu Sosyal Hizmetlerin Sunumunda Yaşanan Etik   
 Çağıl Öngen Sorunlar:  Sosyal Hizmet Uzmanlarının Alan   
 Özge Sanem Özateş Gelmez Deneyimi Anlatıları
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15. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ cUMA

ARALIK

01
Oturum 93 13.30 – 15.15
 Sergi Salonu

Güvencesizlik ve Geleceksizlik

Oturum Başkanı:  İlkay Savcı
•	 Başak Bozkurt Her An Her Yerde Çalışabilenler: İstanbul’da   
  Bilişim  Sektöründe Esneklik Üzerine Bir   
  Değerlendirme
•	Merve Akdemir Belediye ve Atık Kağıt İşçilerinin Çöp Savaşı:   
  Rant Kapısı  ya da Ekmek Parası
•	 Gülçin Taşkıran Güvencesizliğe Rıza: Çalışma Hakkı   
  Bağlamında Nitel Bir  Araştırma
•	 Çağdaş Ceyhan Güvencesiz İşçiler ve Siyaset: “Karanlıkta   
 Berkay Aydın Yürüyenlerin”  Siyaset Algısı
 

KAPANIş OTURUMU 15.30 – 17.15
 Kemal Kurdaş Salonu

TSBD'nin ve Sosyal Bilimlerin 50 Yılı
Bugünü ve Geleceği

Oturum Başkanı:  Seyhan Erdoğdu
  Korkut Boratav
                                              Bozkurt Güvenç 
  Oğuz Oyan
                                              Ergun Türkcan
  Galip Yalman
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HUKUK VE İNSAN HAKLARI

Bilgi Edinme Hakkı Karşısında Devlet Sırrı Kavramı
Arş. Gör. Burçak Bal Yalçın, Altınbaş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Bilim Dalı  

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun amaç maddesi, bireylerin bilgi edinme hakkını, 
demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine 
uygun olarak kullanmalarına işaret etmektedir. Aynı kanunun 15 ila 28’inci maddeleri 
arasında bilgi edinme hakkının geniş bir çerçevede düzenlenen istisnaları, bu hakkın 
sınırlarını teşkil etmektedir. Bunlardan biri de açıkça tanımlanmayan ve kanunun 
16’ıncı maddesinde düzenlenen “devlet sırrı” kavramıdır. Madde hükmü gereğince, 
“açıklanması halinde, devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli 
güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibariyle devlet sırrı olan gizlilik dereceli 
bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.”

Devlet sırrı kavramı, niteliği ve yorumlanmasından kaynaklanan farklılıklar 
nedeniyle çerçevesi net olarak çizilemeyen bir kavramdır. Açık bir tanımının olmaması, 
bu kavramın geniş yorumlanmasına ve uygulamada ucu açık bir hareket serbestliğine 
yol açabilmektedir. Bu durumu engellemek için uzun süredir mevcut olan kanun 
hazırlığı ise henüz sonuçlanmamıştır. Başbakanlık tarafından 22.04.2008 tarihinde 
TBMM Başkanlığı’na sunulan “Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı”, 21.10.2011’de yenilenerek 
tekrar gündeme gelmiş; bu tasarı hakkında Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Adalet 
Komisyonu raporlarını vermiştir. Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen metinde 
yer alan hükümlere ilişkin çok sayıda temel hak ve özgürlükle ilgisi çerçevesinde 
getirilebilecek eleştiriler yanında; 2017 Anayasa değişikliği ile yürütme organının 
kuruluşu, görev ve yetkilerine yönelik yeni düzenlemeler, bu metnin de değiştirilmesini 
gerektirecektir.

Bilgi edinme hakkını sınırlayan bir kavram olarak devlet sırrı, bu çalışmada idare 
hukuku boyutuyla ve idari yargıda hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı ile 
ilgisi dolayısıyla incelenecektir. Zira idare, tek taraflı işlemleriyle bireylerin hukuki 
durumlarında değişiklik meydana getirmekte ve bu yapılan işlemler hukuka uygunluk 
karinesinden yararlanmaktadır. Kamu gücü kullanma yetkisini haiz idarenin karar alma 
mekanizması ve süreci, belli bir usul yasasına da bağlanmamıştır.

1. OTURUM
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Yasal düzenlemelerde yer alan genel ifadeler, devlet sırrı kavramının niteliği ve 
yorumlanmasından kaynaklanan farklılıklar nedeniyle çerçevesi net olarak çizilemeyen 
bu kavram, uygulamada idare tarafından bilgi edinme başvuruları karşısında bir kaçış 
noktası haline gelebilmektedir. Bununla birlikte İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 
20’nci maddesi, idari yargı yerlerinin önlerindeki uyuşmazlıklara ilişkin her türlü 
bilgi ve belgeye erişimini, davanın tarafları ve ilgililer için zorunlu kılmaktadır. Ancak 
mahkemelerin gerekli gördükleri bilgi ve belgelere erişimi, yine aynı maddede, bu bilgi 
ve belgelerin devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle ve bunlarla birlikte yabancı 
devletlere ilişkin olması halinde sınırlanmıştır.

Eşitlik ilkesinin yargı düzlemindeki uygulaması silahların eşitliği ilkesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yargılama süresince silahların eşitliği, davada her iki tarafın 
usulen eşit konumda olmaları ve kendilerine eşit muamelede bulunulmasını 
gerektirmektedir. Oysa ki, idari yargıda görülen bir davada, uyuşmazlık konusunu 
aydınlatacak bilgi ve belgeler çoğunlukla idarenin elindedir. Bu bağlamda hukuka aykırı 
bir işlem ya da eyleme ilişkin bilginin sır olarak kabul edilmesi halinde bireyin etkili bir 
iddiada bulunması mümkün olmayacağından, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma 
hakkının ihlali sonucu doğabilecektir.

Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası Hukuk: Ampirik Bir Analiz
Prof. Dr. Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi

Doç. Dr. Serdar Gülener, Sakarya Üniversitesi

Anayasa yargısıyla ilgili akademik araştırmalarda geleneksel olarak başat konumda 
bulunan doktriner normatif incelemelerin yanında ampirik hukuk çalışmaları olarak 
bilinen bir yaklaşım da son yıllarda kendisini küresel ölçekte hisettirmeye başlamıştır. 
Adından da anlaşılacağı üzere ampirik hukuk araştırmaları veriye ve test edilebilir 
önermelere dayalı bilimsel bilgi üreterek hukukun fiiliyatta nasıl çalıştığını analiz 
etmeyi amaçlamaktadır (Galligan, 2010: 979; Garoupa, 2010: 26-54;). Bu yaklaşımın 
özünü veri toplanması ve analizine dayanan sosyal bilim yöntemlerinin yargısal karar 
alma süreçlerine uygulanması oluşturmaktadır. Anayasa mahkemeleri de dâhil olmak 
üzere yüksek mahkemelerin karar alma süreçleri ve yargıçların oy kullanma tutum 
ve davranışları hakkında ağırlıklı olarak nicel tekniklere dayalı önemli çalışmalar bu 
yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirilmiştir (Epstein, 2016: 2022).

Türkiye’de mahkemelerin ve yargıçların karar alma süreçleri ile ilgili ampirik temeli 
olan ve veriye dayanan, özellikle de nicel yöntemler kullanan çalışmalar son derece azdır. 
Ampirik hukuk çalışmaları ne hukukçuların ne siyaset bilimcilerin ne de başka sosyal 
bilim alanlarındaki araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi 
(AYM) ile ilgili yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmı geleneksel normatif hukuk bilimi 
çalışmalarıdır (Atılgan, 2015: 77). Araştırmamız bu çerçevenin dışına çıkarak ampirik 
veriye dayalı olarak, Anayasa Mahkemesi kararlarında uluslararası ve karşılaştırmalı 
hukukun nasıl kullanıldığını incelemeyi amaçlamaktadır. Anayasa veya Yüksek 
Mahkemelerin kararlarındaki uluslararası hukuk atıflarıyla ilgili bir geniş bir yazının 
varlığına rağmen* ülkemizde AYM kararlarındaki atıfları konu edinen çalışmaların sayısı 
oldukça azdır. Bu konudaki en önemli çalışmalardan biri olan Gerek ve Aydın’ın (2004) 
araştırması ampirik bir temele dayanmada yalnızca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
yapılan atıfları konu edinmiştir.
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Araştırmamız iptal/itiraz davaları ile siyasi parti kapatma kararlarındaki uluslararası 
atıflarla sınırlı olup, bireysel başvuruyu kapsamamaktadır. Bunun en önemli nedeni 
neredeyse tüm bireysel başvuru kararlarında Mahkemenin yaygın şekilde Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıf yapmasıdır. 
Çalışmada, AYM’nin belli başlı uluslararası sözleşmeler, uluslararası ve ulusüstü 
mahkemelerin kararları ile yabancı ulusal anayasa veya yüksek mahkeme kararlarına 
yaptığı atıflar mahkeme resmi internet sitesindeki karar arama motoru üzerinden tespit 
edilecektir. Burada sadece çoğunluk kararları değil, karşıoy, ek gerekçe, farklı gerekçe 
gibi üyelerin tek başlarına veya birlikte yazdıkları görüşlerdeki uluslararası alıntılar da 
incelenecektir. Yanıt arayacağımız temel soru, AYM’nin uluslararası atıf tutumunun 
hangi etmenlerce belirlendiği ve Mahkemenin neden buna ihtiyaç duyduğudur. Bu 
bağlamda, ulusüstü sözleşmelere, ulusal/ulusüstü mahkeme kararlarına atıf yapılıp 
yapılmaması bağımlı değişken olarak tanımlanırken,“davanın konusu”, “davayı getiren 
organ-kişi”, “Mahkeme yargıçlarının kökenleri”, “Mahkemenin verdiği kararın yönü”, 
“kararın oybirliği/oyçokluğu ile alınıp alınmadığı”, “karar tarihi”, “kararın sonucunun 
iptal/red olup olmadığı” bağımsız değişkenler olarak tanımlanacaktır. Bu değişkenlerin 
atıf yapma/yapmama üzerindeki etkisi istatistiksel analizler yoluyla değerlendirilecektir. 
Yapılan atıflar da kendi aralarında hukuki argümantasyona katkı, meşruiyet ve prestij 
sağlayıcı ve süsleyici olarak sınıflandırılacaktır. Üzerinde özellikle duracağımız bir husus 
da 2004 yılında Anayasa’nın 90. maddesi’nde gerçekleşen değişiklik ve 2010 yılında 
bireysel başvurunun kabul edilmesiyle ortaya çıkan durumun AYM’nin uluslararası 
atıflarla ilgili tutumunda bir değişikliğe neden olup, olmadığının tespit edilmesidir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Azınlıklar
Ece Öztan

Berivan Gökçenay

İnsan hakları ile azınlıklarla ilgili sorunlar arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. 
Etnik, dilsel ya da dinsel kimlik farklılıkları nedeniyle yaşanan gerilimler, en temel 
insan haklarının sistematik ve kitlesel olarak ihlaline yol açabilmektedir. Özellikle son 
yıllarda tanık olduğumuz ulusal ve uluslararası, etnik/dinsel gerilimler, bu trajedinin 
ulaşabileceği boyutları açıkça gözler önüne sermektedir. Bütün bu yaşananlar, 
uluslararası insan hakları hukuku içinde azınlık hakları sorununun giderek önem 
kazanmasına yol açmıştır. Azınlık grupları bulundukları ülkelerde, azınlık kimliklerinin 
reddedilerek asimilasyona zorlandıkları uygulamalardan kültürel, dinsel, dilsel 
kimliklerinin tanınıp güvence altına alındığı çeşitli birlikte yaşama modellerine kadar, 
çok farklı konumlar içinde yer alabilmektedir. Devletlerin bu konudaki farklı yaklaşım ve 
uygulamaları, uluslararası insan hakları hukukunda da azınlıkların ve azınlık haklarının 
tanımlanmasında ve güvence altına alınmasında güçlüklere yol açmaktadır.

Azınlık haklarının korunmasına yönelik gerek evrensel gerekse bölgesel düzeyde 
pek çok belge bulunmakla birlikte, bu belgelerin büyük bir kısmı Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ninki gibi bir denetim mekanizmasından yoksundur. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde ise azınlık hakları ile ilgili doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. 
Ancak Sözleşme ve ek protokollerde güvence altına alınan bazı hak ve özgürlükler, 
azınlık gruplarının ve azınlık gruplarına ait bireylerin haklarının korunması bakımından 
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da önem taşımaktadır. Sözleşme ve protokollerde tanınan haklarının ihlal edildiğini 
öne süren her kişi, kişi grubu ve hükümet-dışı kuruluşa açık olması azınlık gruplarına 
yönelik ihlallerde, bu ihlalden zarar gören - ilgili devletin vatandaşı olsun ya da olmasın 
- azınlık grubuna mensup kişi ve kişilere, azınlık grubunun örgütlenmelerine AİHM 
önünde iddiada bulunma hakkı vermektedir. Nitekim, Strasbourg organlarının önüne, 
dilsel azınlıklara mensup bireylerin, dinsel grupların, azınlık grubu örgütlenmelerinin 
başvurusu ile azınlık hakları ile örtüşen kimi alanlarda pek çok dava gelmektedir. 
Sözleşme spesifik olarak azınlık haklarına ilişkin hükümler içermese bile, ayrımcılık 
yasağı ve diğer temel hak ve özgürlüklerle bağlantılı olarak yapılan başvurularda, azınlık 
haklarına ilişkin pek çok konu Mahkeme önünde tartışılmaktadır. Bu açıdan özellikle, 14. 
maddede düzenlenen ayrımcılık yasağının, azınlık iddialarının değerlendirilmesindeki 
rolünün belirlenmesi konumuz açısından önem taşımaktadır.

Azınlık haklarının azınlıklara özel bazı hak kategorileri ve pozitif ayrımcılık hukuku 
yoluyla korunması yaklaşımının ağırlık kazandığı günümüzde, sözleşmenin içerdiği 
mekanizmanın azınlık haklarının korunması karşısındaki etkinliği, bildirinin konusunu 
oluşturmaktadır. Bu konuda AİHM’nin içtihadı ne yönde gelişmiştir ve gelinen noktada, 
AİHS mekanizması içinde azınlık haklarını korumaya elverişli bir “azınlık hakları hukuku” 
oluşmuş mudur? Bu çalışmada AİHM’nin azınlık haklarına ilişkin olarak verdiği bazı 
önemli kararlar değerlendirilerek yukarıdaki sorulara yanıt aranmaya çalışılacaktır.

Aldatıcı Reklam Hukukunun İletişim Perspektifinden 
Değerlendirilmesi

Öğr. Gör. Dr. Seçil Toros, Atılım Üniversitesi

Aldatıcı reklam konusu tüketici sorunlarının merkezindeki meselelerden birisi 
olmasına rağmen iletişim araştırmaları içinde ancak 1970’lerden sonra ilgi görmeye 
başlamıştır. Bu araştırmalar, aldatıcı reklamlar konusundaki mevzuatın ve hukuki 
uygulamaların yetersiz ve etkisiz kalması sorunu üzerine filizlenmiştir. Günümüzde, 
hala, reklamlarda aldatıcı taktiklerin kullanıldığı dikkate alındığında bu konunun daha 
fazla ve farklı yönleri ile incelenmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bu amaçla, bu 
çalışmada öncelikle aldatıcı reklam konusundaki mevcut literatür incelenmiş ve bu 
bağlamda Türkiye’deki hukuki sorunlar ele alınmıştır. Çalışmada, mevcut siyasaların 
ve geçerli reklam mevzuatının aldatıcı taktik kullanımını önlemede yetersiz ve etkisiz 
kaldığı ortaya konmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Hükümetinin Suç Algısı ve 
Cezalandırma Pratikleri

Yrd. Doç. Dr. Deniz Dölek Sever, Bülent Ecevit Üniversitesi, Tarih Bölümü

Birinci Dünya Savaşı ya da savaşın yaşandığı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda 
kullanılan terminolojiyle Harb-i Umumi, o döneme kadar meydana gelen tüm 
savaşlardan farklı özellikler taşımaktaydı. Her ne kadar savaşa katılan bütün devletler 
tarafından çatışmanın kısa süreceği tahmin edilmiş olsa da, Temmuz 1914’te başlayan 
savaş, tahminlerin aksine dört yıl gibi uzun bir zamana yayıldı. Üstelik teknolojik 
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gelişmeler bir taraftan yıkımın derecesini arttırırken diğer taraftan çok uzak bölgelerden 
Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya askeri güç akımını sağladı. Halklar bu farklı savaşı, cephede 
yaşamlarıyla, cephe gerisinde ise tüm gündelik hayat pratikleriyle deneyimlerken 
devletler de savaş gereksinimlerinden yola çıkarak politikalar üretmek mecburiyetinde 
kaldılar.

Cephe gerisinde asayişin sağlanması ve statükonun korunması neredeyse savaşa 
katılan tüm devletlerin öncelikli hedefiydi. Bu açıdan bakıldığında devletlerin suç algısı ve 
cezalandırma yöntemleri de savaşla birlikte yeniden şekillenmişti. Bu bildiride, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda savaş boyunca iktidar partisi olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin (İTC) 
1914-1918 yılları arasındaki suç algısının ve cezalandırma pratiklerinin nasıl değiştiği, 
Dahiliye Nezareti’ne bağlı Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti ve Hapishane Müdüriyeti 
belgeleri, kanun metinleri ve Polis Mecmuasının savaş yıllarında yayınlanan sayılarında 
bulunan suç cetvelleri çerçevesinde analiz edilecektir. Bildirinin temel argümanı, İTC’nin 
savaş boyunca kendi bekasına tehdit olarak gördüğü suçlara karşı gittikçe sertleşen 
bir cezalandırma politikası izlerken, istatiksel olarak savaş boyunca artış gösteren adi 
suçlara karşı hukuki ve cezai yaptırımlarının son derece yetersiz olduğudur.   

Bu argüman çerçevesinde hangi suçların kamusal olarak görünür kılındığı 
istatistiksel verilerin değerlendirilmesiyle ortaya koyulurken; hangi suçlara ne tür cezalar 
verildiği de özellikle hapishane defterlerinden ve 1858 tarihli Ceza Kanununda yapılan 
değişiklikler üzerinden analiz edilecektir. Ayrıca savaş boyunca çıkarılan aflar da bu 
bildirinin kapsamına girmektedir. Savaşın ilk yılından itibaren ilan edilen ve o döneme 
kadar Osmanlı Devleti tarafından çıkarılan aflardan farklı özellikler taşıyan savaş dönemi 
afları, tutuklu ve hükümlülerin savaş koşullarında nasıl kullanıldığını göstermekte 
ve dolayısıyla da İTC hükümetinin savaş dönemi cezalandırma politikalarının temel 
özellikleri açısından oldukça önemli ipuçları vermektedir. 

Her ne kadar çıkarılan kanunlar ve aflar tüm Osmanlı ülkesini kapsamaktaysa da 
bunların uygulama alanı olarak mekânsal bir daraltmaya gidilmesi gerekmektedir 
çünkü şüphesiz ki imparatorluğun her vilayetinde ve bölgesinde asayiş öncelikleri aynı 
değildir. Ayrıca kanun uygulayıcılarının alınan tedbirlere ve bunların icrasına dair tavırları 
da farklılık göstermektedir.  Bu nedenlerle, bu bildiride yapılacak olan değerlendirmeler 
büyük ölçüde Osmanlı başkentindeki uygulamaları kapsamaktadır. 
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A. Gürhan Fişek Anısına

EMEK OTURUMU
1. Bölüm: Türkiye Emek Tarihinden 

Kesitler

Sosyal Haklar, Sosyal Mücadeleler ve Müzik
Prof. Dr. Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri Bölümü

İnsan yaşamının içerisinde doğan ve onu değişik veçheleri itibariyle içeren sanat 
eserleri, bu yaşamın sosyal boyutlarını da yansıtır. Ancak bunlar bire bir yansımalar değil, 
sanatçının düşünsel-duygusal prizmasından geçerek oluşan ve sanat eserinin kurgusu 
içerisinde yeniden biçimlenmiş/biçimlendirilmiş yansımalardır. Başlangıçtan bu yana 
toplumsal değişme üzerinde önemli bir rol oynayan sanat, bir yönüyle toplumsal 
yaşamı ve sorunlarını yansıtırken, diğer yönüyle de bir toplumsal farkındalık yaratma 
işlevine sahiptir. O halde, sanatın edebiyattan müziğe, sinemadan resme, değişik dalları 
itibariyle ikili bir işlevi olduğunu söyleyebiliriz: Yansıtıcılık ve farkındalık yaratma. Sanat, 
bir taraftan bu alanda geçmişte yaşananlar ile sorunları, sanatçının prizmasından 
saptayıp günümüze ve geleceğe yansıtırken, diğer taraftan da taşıdığı estetik değerlerle 
ve insan varlığının duygusal yönüne hitap etme potansiyeliyle, bu alana yönelik bir 
bilinç ve farkındalık yaratma, kamuoyunu ve kitleleri bu doğrultuda etkileme işlevine 
sahip. Bu değerlendirmelerimiz, sosyal mücadeleler ve sosyal haklarla müziğin ilişkisi 
açısından da geçerlidir. Folk ve pop müzikten klâsik müziğe ve diğerlerine, değişik müzik 
türleri; sosyal yaşamın bir veçhesi olarak savaş karşıtı mücadelelerden medeni haklar 
mücadelelerine, sınıf mücadelelerine kadar sosyal mücadeleleri değişik boyutlarıyla 
yansıtıyorlar. Diğer yönüyle de, yansıtma dışında, müzik eserleri bu mücadelelerin bir 
aracı olarak da işlev üstleniyor. Geçmiş yüzyıllarda olduğu kadar, 20. yüzyıl boyunca 
da ırkçılığa, savaşa ve toplumsal eşitsizliklere karşı tepkiler blues, pop ve rock müziği 
ile bunların türevlerinde yoğun biçimde yer bulmuştur. 1950’li ve 1960’lı yıllarda 
yoğunlaşan medeni haklar hareketi ise diğer veçheleri yanında, müzikle bağlantıları 
açısından özellikle dikkat çekici ve önemlidir. Müzik, bu hareketin kendini ifade etmesi 

2. OTURUM
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yanında, bizatihi mücadelenin kendisi üzerinde de birinci derecede etkili olmuştur. 
Klâsik müzikte ise barış savunusu, savaş karşıtlığı gibi temalar üzerine bestelenmiş 
çok önemli eserler bulunmakla birlikte, bunların sayıca az olduğu söylenmelidir. 
Klâsik müzikte sosyal haklar / mücadeleler temalı eserler ise daha da azdır. Bu temaları 
daha çok, sosyalist ülkelerde yaşayan sanatçılar ile batı ülkelerinde yaşayan sosyalist 
gerçekçilik akımını benimsemiş sanatçıların eserlerinde gözlüyoruz. Çalışmamızda, 
müzikle sosyal haklar ve sosyal mücadeleler arasındaki bu karşılıklı etkileşimi, tarihsel 
bir perspektiften değişik boyutlarıyla ve örnekleriyle irdeliyoruz. 

DİSK’in Kuruluş ve Varoluş Yılları (1967-1970)
Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

1967 yılında kurulan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 50 yılını 
tamamladı. DİSK, Türkiye işçi sınıfının müstesna yılları olan 1960’ların ikinci yarısında 
kuruldu. DİSK’in kuruluşu, Türkiye’nin tarım toplumundan sanayi kapitalizmine, kırdan 
kente büyük bir toplumsal dönüşüm sürecinde, 1961 Anayasası’nın demokratik hukuk 
devleti olanakları içinde ve büyük siyasal gerilimlerin ortasında gerçekleşti. DİSK, kamu 
işletmelerinden örgütlenen Türk-İş’ten farklı olarak yükselen sanayi kapitalizminin 
sonucu olarak da görülebilir.  DİSK 50 yıllık tarihinde çok sayıda engelleme, müdahale 
ve badire ile yüz yüze kaldı. Bu 50 yıl boyunca pek çok mücadele deneyimi DİSK 
sayesinde emek tarihine yazıldı. DİSK tarihinin kilometre taşları olan 15-16 Haziran, 
Genel Yas Eylemi, 1 Mayıslar emek tarihinde daha yaygın bilinirken DİSK’in kuruluş 
ve emekleme yılları olan 1967-1970 dönemi daha az irdelenmiştir.  Oysa bu dönem 
DİSK’in var olma mücadelesinde önemli bir rol oynamış ve DİSK’in pek çok benzer 
deneyimden farklı olarak silinip gitmeden tutunabilmesini sağlamıştır. DİSK’in kuruluş 
gerekçeleri ve motifleri kuruluş sonrasındaki birkaç yıl içinde ete kemiğe bürünmüştür. 
DİSK kuruluşunun hemen ardından sermayenin, ana akım siyasetin ve ana akım 
sendikacılığın taarruzuna uğramıştır. DİSK’in kuruluşunun ardından, onu doğmadan 
yok etmeye dönük girişimler eksik olmamıştır. Ancak DİSK’in kuruluş sonrasındaki birkaç 
yıl içinde kalıcı olduğu anlaşılmıştır. Gerek özel sektör işçilerinin DİSK üyesi sendikalara 
yönelimi, gerekse DİSK üyesi sendikaların işçiye güven veren tutumu -dönemin işçilerin 
ifadesi ile- “DİKS”in tutunmasını sağlamıştır. DİSK üye hacminin sınırlılığına rağmen, 
kuruluşunun ardından sendikal hareket içinde kalıcı bir yer edinmeyi başarmış ve 
Türkiye’de sınıf sendikacılığının uzun soluklu örneği olabilmiştir. DİSK’in kalıcı olduğunun 
anlaşılması üzerine bu kez topyekûn bir “çözüm” olarak 1317 sayılı yasa gündeme 
gelmiş, işçilerin buna yanıtı ise 15-16 Haziran direnişi olmuştur. DİSK’in kuruluş sonrası 
ilk yılları Türkiye’nin ve Dünya’nın siyasal ve sosyal açıdan gerilimli bir dönemine denk 
gelmiştir. DİSK’i kuran sendikacıların ezici çoğunluğu TİP’in de kurucusudur. Ancak DİSK 
kurulduktan kısa süre sonra TİP’in yükselişi yerini gerilemeye bırakmıştır. Tarihin cilvesi 
o ki, DİSK emeklemeye ve tutunmaya çalışırken TİP güç kaybedip geriliyordu. DİSK 
sadece ülke siyasetinin değil yakın ilişki içinde olduğu TİP’in de sorunlarının ağırlığını 
hissetti. Bu çalışmada DİSK’in ilk yılları -kuruluş sürecinden 15-16 Haziran’a- bir bölümü 
ilk kez kullanılacak kaynaklara dayanılarak ele alınmaya çalışılacak ve DİSK’in az bilinen 
kuruluş ve varoluş yıllarının geleceğine etkisi tartışılacaktır.
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DİSK: Devrimci Sendikacılıktan Sınıf ve Kitle Sendikacılığına (1967-
1980)

Can Şafak, DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı

1967 Şubatı’nda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (DİSK) kuran, 
‘60’ların “devrimci sendikaları”dır. DİSK, kurulduğu andan başlayarak kendi sendikacılık 
anlayışını, bir diğer ifadeyle farkını da formüle etmeye başlar. Öteden beri kullanılan bir 
kavram olarak “devrimci sendikacılık” tanımlanır, geliştirilir ve bir sendikal anlayış, bir 
mücadele perspektifi olarak ortaya konur. Bu perspektif, güçlü bir Anayasa vurgusuna, 
işçinin direnme hakkına ve tabana dayalı sendikacılığa dayanmakta, sosyalizmi bir 
siyasi hedef olarak işçi sınıfının önüne koymaktadır. Devrimci sendikacılık, henüz küçük 
bir konfederasyon olan DİSK’e üye mücadeleci sendikalar arasında sıkı bir dayanışma 
ve birlikte mücadele, yardımlaşma anlayışı içinde bir büyük yükseliş dönemine girer. 
İşkolu ve sendika ayrımı yapılmaksızın DİSK’in idealist kadroları, DİSK bütünlüğü 
içinde sendika hareketinin asıl dinamiğidir artık. 1969, 1970 yıllarındaki işyeri işgalleri, 
direnişler, grevler bu bütünlük içinde kotarılır. Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük 
çıkışlarından/eşiklerinden biri olan 15-16 Haziran direnişiyle DİSK işçi sınıfının gücünü 
dosta düşmana gösterir. 1975 yılından 1980 Eylülü’ne kadar olan dönemde DİSK, 
“devrimci” hüviyetini yeni bir sendikal anlayış çerçevesinde yeniden tanımlamaya 
başlar. Bu yeni sendikal anlayış ya da yönelim, “demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı” 
olarak işçi hareketi ve sol siyaset içinde önemli destek bulur. Fransa Komünist Partisi 
ve Fransız Genel İş Federasyonu (Confédération Générale du Travail - CGT)  orijinli bu 
yeni yönelim, Türkiye’de sendika hareketine, sendika-üye, sendika-siyaset ve sendika-
Parti eksenlerinde yeni fikirler, açılımlar getirir. Sınıf ve kitle sendikacılığı, sömürüyü 
sınırlama ve sömürüyü kaldırma mücadelesini bir bütün olarak görmekte; sendikanın 
kitle örgütü olma özelliğini sömürüyü sınırlama; sınıf olma niteliğini de sömürüyü 
kaldırma mücadelesiyle ilişkilendirmektedir. Kuruluşundan başlayarak siyasetin içinde 
olan ve sosyalizmi işçi sınıfının önüne siyasi bir hedef olarak koyan DİSK, demokratik 
sınıf ve kitle sendikacılığının pratiği içinde yeni bir yükseliş yakalar. 1974 yılında kurulan 
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’ne (TSİP) ve 2. TİP’e mesafelidir. 1973 Atılımı’nın ardından, 
özellikle 1975 yılından sonra DİSK’in politikalarında sözü çok geçen, etkili bir güç haline 
gelen Türkiye Komünist Partisi (TKP) demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının pratiğini 
büyük ölçüde şekillendirir. Bu pratik, DİSK’e hareket getirir, etkili mitinglerin ve önemli 
grevlerin örgütlenmesinde, “güç ve eylem birliği” gibi yeni ve etkili politikaların ortaya 
çıkmasında etken olur. Ne var ki, sınıf ve kitle sendikacılığının pratiğini, vazedilenle 
ilişkilendirmek zordur. Grupçu eğilim ve uygulamalar kısa sürede konfederasyonun 
kendi içine bükülmesine neden olacak ve iç hesaplaşmalar 1977 yılının sonlarında 
köklü bir yönetim değişikliğiyle, tasfiyelerle ve geçici ihraçlarla sonuçlanacaktır. 
Sınıf ve kitle sendikacılığı, yönetim değişikliğine rağmen 1978-1980 döneminde de 
DİSK’in tartışmasız temel ilkesi olmaya devam eder. DİSK’in 1980 Eylülü’ne kadar olan 
mücadelesini simgeler.
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2. Bölüm:
Türkiye’de Emeğin Güncel Sorunları

Türkiye’de Göçmen Çocuk İşçi Olmak
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Kocaeli Dayanışma Akademisi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan,  Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Bölümü

Bu çalışma, sadece Suriye’den gelen göçmen çocukları kapsamaktadır. Suriyeli 
göçmenlerin ve elbette çocuklarının da en çok bulunduğu iller arasında Şanlıurfa 
2. sıradadır. Bu nedenle araştırmanın başlangıcı için Şanlıurfa ili seçilmiştir. Suriyeli 
göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu diğer bir il olan Mardin ise ikinci araştırılan 
kent olmuştur. Bu iki il içinde toplam kayıtlı Suriyeli göçmenlerin yüzde 17’si ikâmet 
etmektedir. Araştırma, göçmen ve 6-14 yaş grubunda olan çocuk işçilerin bulundukları 
yörelerdeki çalışma koşullarını ve eğitimden uzak kalışlarının nedenlerini kavramaya 
çalışmaktadır. Bu itibarla çalışma, esas niteliği itibariyle saha üzerinde gözlem ve 
mülâkat yöntemi uygulanmış olması nedeniyle öncü bir incelemedir. Bu nitel araştırma 
için 6-14 yaş grubundan 40 çocukla görüşme planlanmış olmasına rağmen, bunun daha 
fazlasına, 82 çocuk ve ailelerine ulaşılmıştır. Araştırma Mart-Nisan 2017 tarihlerinde 
Şanlıurfa ve Mardin illerinde gerçekleştirilmiştir. Üç grup göçmen çocuk ile görüşme 
yapılmıştır. İlk grup okul ile hiç bir ilişkisi bulunmayan, sadece farklı alanlarda çalışan 
göçmen işçi çocuklardır. İkinci grupta yer alan çocuklar hem okula, hem de işe giden 
işçi çocuklardır. Üçüncü gruptaki göçmen çocuklar ise sadece okula devam eden 
kısmen şanslı göçmen çocuklardır. Türkiye’deki toplam Suriyeli çocukların okula kayıt 
yaptıranlarının oranı ile ele aldığımız örneklem içindeki okula devam eden çocukların 
oranı birbirlerine çok yakın olmuştur. Bu çalışmanın en temel kısıtı sınırlı sayıda çalışan 
göçmen işçi çocuğa ulaşılması, çocukların iş ortamının gözlemlenememesi ve onları 
çalıştıran işverenlerle bu çocukların tercih nedenleri konusunda görüşme yapılamamış 
olmasıdır. Burada çocukların yüksek menfaatleri düşünüldüğü için onların iş ortamları 
ve işverenleri inceleme kapsamı dışında tutulmuştur.  Suriyeli göçmen çocuk işçiler 
üzerine yapılan bu çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de çocukların çalışma 
koşulları açısından 19. yüzyıl İngiliz dokuma sanayiinde istihdam edilen çocuk işçilerle 
benzerlikler göstermesidir. Çalışma bu benzerliklere Türkiye’de bulunan göçmen işçi 
çocuklar açısından vurgu yaparak, kimi önerileri tartışmaya açmaktadır.

Sosyal Avrupa’dan Uzaklaşan Avrupa İzleğinde Çalışma İlişkileri ve 
Türkiye Üzerine Notlar

Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Kocaeli Üniversitesi,  İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Kapitalizmin son ekonomik krizinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 2006 yılında başlayan ‘konut finansman krizi’nin veya daha yaygın kabulü 
ile 2008 yılında Lehman Brothers’ın batışı ile başlayan ekonomik krizin en önemli yönü, 
krizin küreselleşmesi oldu. Bu bağlamda küresel ekonomik krizin 1970 sonrası ortaya 
çıkan modeller ve çalışma ilişkileri üzerindeki belirleyici etkisi yadsınamaz. Ancak 



42 | 15. UlUSal SoSyal Bilimler konGreSi | 29 kaSIm - 1 aralIk 2017 | orTa DoğU Teknik üniVerSiTeSi külTür Ve konGre merkeZi

bugün, karmaşık bir ağ içerisinde dinamiğini yaratmaya devam eden artçı etkiler ve 
savrulmalar ile politik ekonominin modeller ve çalışma ilişkilerinin değişiminde nasıl 
bir rol oynayacağını öngörmek halen çok kolay değil. Ancak küreselleşen ekonomik 
krizin, ekonomik, sosyal ve politik yansımalarıyla, eski kıta Avrupa’ya ve Avrupa 
Birliği’ne olumsuz etkisi tahminlerin ötesindedir. Hatta AB’de krizin zaman içerisinde 
ekonomik bağlamından koparak, olumsuz etkisinin, arka planda süregelen yapısal 
değişim tartışmalarını canlandırdığını, hızlandırdığını ifade etmek yanıltıcı olmaz. Bu 
değişim tartışmalarının, Avrupa Birliği’nde tarihsel kökenleri olan ekonomik ve sosyal 
politikalarda rota değişikliğini ve Avrupa Birliği düzeyinde kurumsal yapılanmada yeni 
arayışları cesaretlendirdiğini de açık etmek gerekir. Bu bağlamda Avrupa’nın “Sosyal 
Avrupa”dan uzaklaştığını vurgulamak, iddialı bir tespit olsa da, üzerinde tartışmaya 
değer bir olgudur. Bu kapsamda çalışmada birinci bölümde küresel kapitalizmin sosyal 
Avrupa’yı değişime zorlama dinamiği tartışılmakta, güçlenen otoriter liberalizm ve yeni 
ekonomik yönetişime vurgu yapılmakta ve çalışma ilişkilerindeki değişimlere işaret 
edilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise tüm bu dinamiklerin Türkiye’de çalışma 
ilişkilerini etkileme biçimi ve düzeyi değerlendirilmektedir.

İş Hukukunun Etkinliği ve Amacı Üzerine Yeniden Düşünmek
Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri Bölümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ABD

Sosyal hukuk olarak da adlandırılan iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun son 
dönemlerde alan kaybettiği, buna paralel olarak da ‘esneklik politikaları’, ‘iş hukukunun 
değişmesi’ ya da ‘iş yaratmada iş hukukunun etkin kullanılması’ gibi taleplerin ileri 
sürüldüğü görülmektedir.  İşçinin özel yaşamı ile iş yaşamı arasında denge kurmayı 
amaçlayan, özellikle Avrupa Birliği içinde ‘güvenceli esneklik’ politikaları olarak 
ifade edilen politika ve uygulamalardan farklı olarak hiçbir koruma sağlanmadan 
sadece esneklik getiren düzenlemeler makul kabul edilemezler. Küreselleşmenin işçi 
haklarında sebep olduğu gerileme, iş hukukunun etkinliğini de tartışılır hale getirmiştir. 
Bazı durumlarda işçi hakları sadece yasal düzenlemelerde kâğıt üstünde kalmakta, 
işçilerin bu hakları etkin kullanımı fiilen mümkün olamamaktadır. Güvencesiz çalışma 
koşulları, ucuz işgücü talepleri, temel hakların dahi sağlanmadığı çalışma koşulları 
‘insan onuruna yaraşır iş’ kavramından uzak istihdam biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. 
Bu durum işçileri sadece bireysel iş hukukundan kaynaklanan hakları açısından değil 
toplu iş hukukundan doğan hakları ile iş sağlığı ve güvenliği alanlarında da olumsuz 
etkilemektedir. Sendikalaşma oranlarında ulusal düzeyde yaşanan düşüş uluslararası 
alanda da endişe vericidir. İşçilerin toplu hak arama metotlarını kullanma konusunda 
yaşadıkları sıkıntılar bireysel hak arama mekanizmalarına ağırlık vermelerine neden 
olmuştur. Çalıştığı süre boyunca haklarını alamayan işçi, iş sözleşmesi sona erdikten 
sonra dava açarak haklarını elde etmeye çalışmaktadır. Bütün bu gelişmeler karşısında 
‘Neden İş Hukuku var?’ sorusu, tarihi ve amaçsal bakış açısıyla yeniden sorulmalı ve 
‘Nasıl bir İş Hukuku olmalı?’ sorusuna cevap verilmelidir. Bu kapsamda iş hukukunun 
işlevi ve iş hukukuna bakış konularında genel olarak iki ana görüş olduğu söylenebilir. 
Bunlardan ilki, iş hukukunun katı kurallardan arındırılması ve böylelikle iş yaratmada 
etkin bir araç olarak kullanılabileceğini ifade ederken diğer görüş, sosyal devlet 
ilkesine de uygun olarak, iş hukukunun ortaya çıkışındaki asıl etken olan emeğin ve işçi 
haklarının korunması noktasından sorunları ele almaktadır. 
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Türkiye’de Meslek Hastalıkları Alanında Yaşanan Hukuki Açmazlar
Av. Murat Özveri, Kocaeli Barosu, Çalışma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni 

İşçi sağlığı iş güvenliği bir sistemdir. Her sistemde olduğu gibi amacı, bu amaca 
uygun politikaları ve bu politikaları yaşama geçirecek özgün hukuk kuralları bulunur. 
İşçi sağlığı iş güvenliğini düzenleyen yasal kuralların amacı, işyerinde en deneyimsiz, en 
bilgisiz, en dikkatsiz işçinin dahi kaza yapamayacağı veya kazaya neden olamayacağı, 
çalışma ortamında meydana gelen üretim çıktılarının, işi yaparken tekrarlanmak 
zorunda olan hareketlerin çalışanın sağlığına zarar vermesini ortadan kaldıracak iş 
ortamının yaratılmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmeye dönük kuralların belirlenmesi 
işyeri organizasyonlarının yaratılmasının sağlanması işçi sağlığı iş güvenliğinin 
konusunu oluşturmaktadır. Türkiye’de işçi sağlığı iş güvenliğini sağlamaya dönük 
yasalar işçi sağlığı iş güvenliğinin amacını gerçekleştirme etkili olamamışlardır. Özellikle 
meslek hastalıklarının tespitine ilişkin hukuki süreç, teknik ve hukuki araçlardan yoksun, 
uzun, yetersiz, keyfi bir şekilde işlemektedir. Meslek hastalığının tespitinde SGK sağlık 
sunucuları sorumluluk almaktan kaçınmakta, konuyu meslek hastalıkları hastanelerine 
yollamaktadır. Meslek hastalıkları hastanesi kadro ve bilgi birikimi açısından ciddi şekilde 
erozyona uğratılmıştır. SGK Sağlık Kurulu, kurumu koruma refleksiyle davranmakta, 
meslek hastalığını meslek hastalıkları listesinde sıralanan sınırlı sayıdaki hastalığın 
dışında kabul etmemektedir. SGK Sağlık Kurulu raporlarına yargıda yapılan itirazlar Adli 
Tıp Bölge, Adli Tıp İhtisas Dairesi, Adli Tıp Genel Kurulu aşamalarını geçmek zorundadır. 
Maliyetli ve çok zaman alan bu süreç sonucunda kurum saptamasını değiştiren tespitler 
oldukça sınırlıdır. SGK verilerinde tespit edilen meslek hastalığı sayısının oldukça düşük 
çıkması dahi meslek hastalığını tespit etmemeye dayalı bir sistem olduğunu göstermeye 
yetmektedir. Bu çalışmada, somut vaka örneklerinden hareketle, özelikle meslek 
hastalığının tespiti davlarındaki raporlar ele alınarak meslek hastalığının tespitinde 
zaman zaman mantık sınırlarını zorlayan açmazların varlığı gösterilmeye çalışılacaktır.
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Türkiye’de İşsizliğe Resmi Çözüm Önerileri Bağlamında Beşeri 
Sermaye Teorisine İlişkin Bir Yeniden Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Taner Akpınar, Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Klasik liberal iktisat görüşünün piyasanın iç işleyişi içerisinde işsizliğin –doğal olarak 
kabul edilen düzeyin dışında– ortadan kalkacağı tezi neoliberal iktisat görüşü tarafından 
terk edilmiştir. Neoliberal iktisat görüşüne göre, işsizlik piyasa koşullarında kendiliğinden 
değil, bireylerin beşeri sermaye yatırımı yapmasıyla çözülecek bir sorundur. Buradan 
hareketle, neoliberal piyasa düzeninde işsizliğe karşı beşeri sermayeyi geliştirici 
politikalar uygulanmaktadır. Türkiye’de de, 1980 sonrası dönemde, neoliberal makro-
ekonomik politikaların uygulanmaya başlamasıyla birlikte, işsizlikle mücadelede beşeri 
sermaye yaklaşımı kabul görmeye başlamıştır. Beşeri sermaye yaklaşımı, biri eğitimin ve 
diğeri de işgücü piyasası politikalarının bu yaklaşım temelinde kurgulanması biçiminde 
iki düzeyde pratiğe aktarılmıştır. Günümüzde işsizlikle mücadele konusundaki 
resmi gündeme bakıldığında, uygulanan politikaların anaakım düşünce etrafında 
şekillenmeye devam ettiği görülmektedir. Elde edilen sonuçlara bakılacak olursa, 
işsizlik dramatik bir düzeyde sürmektedir. Bu bildiri, Türkiye’de uygulanan işsizlikle 
mücadele politikaları üzerinden beşeri sermaye söylemini sorgulamaktadır. Beşeri 
sermaye kuramının, esasında, işsizliği ortadan kaldıracak bilimsel çözümlemeler ve 
dolayısıyla pratik çözümler içermediği, bunun yerine işsizlik olgusunu meşrulaştıran ve 
kabullenmeyi telkin eden bir felsefi temele yaslandığı ileri sürülmektedir. 
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EKİM DEVRİMİ ve DÜNYA TARİHİNDEKİ 
YERİ

Bir Dünya Devrimi Olarak Ekim Devrimi
Sungur Savran

Ekim devrimi aslında bir dünya devrimidir. Gerçekleştiği dönemin Çarlık Rusyası 
toprakları üzerinde zafere ulaşmış, o topraklarda yeni bir devlet ve yeni bir toplum 
yaratmış olsa da esasında önüne set çekilmiş bir dünya devrimidir.

Bu önerme ile Ekim devrimini yönetenlerin, yani Bolşeviklerin ve en başta devrimin 
iki büyük önderi Lenin ve Trotskiy’in Rusya’da patlak veren devrim konusundaki hedef ve 
öngörülerini tarihsel bir sınamaya tâbi tutmuş oluyoruz. Lenin ve Trotskiy, Marksizmin 
devrim programına uygun olarak, bu devrimi Şubat’tan itibaren dünya devriminin 
girizgâhı olarak görmüşlerdir. Komintern’in kuruluşu, Bakû Kongresi ve Bolşeviklerin 
bütün uluslararası politikaları bunun uzantısı olarak biçimlendirilmiştir. Yani Rusya’da 
devrim en azından planlanışı bakımından tek ülkeye yalıtılmış bir adım değildir. Peki, 
bu program ne ölçüde gerçekleşmiştir?

Bolşeviklerin programının hayal ürünü olmadığı, başta Almanya olmak üzere 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, Ortadoğu’da ve Asya’da devrimci sarsıntıların arka arkaya 
doğmasıyla kanıtlanmıştır. Ama çok çeşitli nedenlerle devrim yayılamamış, genç Sovyet 
devletinin sınırları ötesine İkinci Dünya Savaşı’na kadar geçememiştir. Devrimin dünya 
devrimi haline gelmesi emperyalist burjuvazi tarafından durdurulmuş, ama Sovyetler 
Birliği kalesi yıkılamamıştır. Demek ki, bir ilk atılımdan sonra dünya devrimi programının 
akamete uğradığı söylenebilir.

Buna rağmen, Ekim devrimi kısıtlanmış bir anlamda dünya devrimi olmuştur. Etkileri 
dünya çapına yayılmış, yeni devrimlerin anası olmuş, 20. yüzyılda bütün dünyanın 
kaderini belirlemiştir. Konuşmamızda bu somut olarak ortaya konulacaktır.

Lenin, Trotskiy ve Bolşevikler dünya devrimi programını savunurken aynı zamanda 
bunu devrimin Rusya’da ayakta kalabilmesi için de gerekli koşul olarak görüyorlardı. 
Bu öngörü kısa vadede geçerli olmamıştır. Ama uzun vadede haklı çıkmıştır. Muzaffer 
bir dünya devrimiyle taçlandırılamadığı için Ekim devriminin ürünü Sovyet devleti 
sonunda çökmüştür. Ama Ekim devriminin temsil ettiği dünya devrimi potansiyeli 
uluslararası işçi sınıfının günbegün mücadelelerinde yaşamaktadır.

3. OTURUM
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Ekim Devriminin Sosyolojisinden Devrimin Güncelliğine 

Metin Özuğurlu

Bu çalışmada Ekim Devriminin sosyolojisi gibi iddialı bir başlık, geçen yüzyılın 
şafağında işçi sınıfı kapitalist Batı’da reforma yönelirken neden Rusya’da devrime 
yöneldi, sorusuna odaklanarak tartışılacaktır. 20. yüzyıl sosyolojisinin arka plan sorusu 
da olan bu odağı netleştirmek bakımından ise bu tartışma, Troçki’nin aynı soruya yanıtı 
mahiyetindeki iki parametreyle sınırlandırılacaktır: İşçileşme kalıpları ve sınıf kapasitesi. 

İşçileşme kalıpları, kapitalist gelişmenin toplumsal etkilerini tarihselleştiren 
kapsamıyla, toplumların siyasal doğrultularının en kritik  belirleyenlerindendir. 
İşçileşme kalıpları analiz dışı bırakıldığında Ekim Devrimini Barrington Moore’da olduğu 
gibi, “köylü devrimleri” başlığı altında sınıflandırmak anlaşılırdır. Oysa bu parametre, 
“ittifaklar sorunu” gibi, Narodnik, Menşevik ve Bolşevik devrim stratejlerini farklılaştıran, 
dolayısıyla da toplumsal devrimlerin karakterini belirleyen bir kapsama sahiptir. 
İşçileşme kalıplarının siyasal etkileri, işçilerin bir sınıf olarak sahip oldukları mücadele 
kapasitesini de biçimlendirir. Burada sınıf kapasitesi, Ekim Devriminin, Batı işçi sınıfının 
reform yönelimi ile kıyaslamalı olarak; bilinç, örgütlenme ve eylem başlıklarıyla 
çözümlenecektir.  

Bu çalışmanın son bölümünde, baştaki iki parametreye referansla, devrimin 
güncelliği üzerinde durulacaktır. İşçi sınıfı sosyalizmi akımlarının devrime ya da reforma 
yönelerek elde ettiği kazanımların hırslı bir şekilde tasfiye edildiği neoliberal evrenin 
‘olgun’ bir aşamasındaki bu tartışmada, işçi sınıfının iktidar perspektifini (yönetici sınıf 
haline gelmesini) egemen bir halk olarak mevcut olma perspektifi ile bütünleştiren bir 
devrim stratejisinin olanak ve kısıtları ortaya konacaktır. 

Ekim Devrimi, Rusya’da İç Savaş ve Bolşeviklerin Zaferi
Candan Badem

1917 Ekim’inde başkent Petrograd’da ve Moskova’da işçi ve asker sovyetlerinde 
çoğunluğu elinde tutan Bolşevikler epey kansız bir biçimde iktidarı ele geçirdiler. 
Ancak uçsuz bucaksız Rusya İmparatorluğu’nda 1917 Şubat Devrimi’nin açtığı kaotik 
ve devrimci ortamda bu durum bütün yerel devlet organlarının ve askeri birliklerin 
Bolşevik hükümete itaat ettiği anlamına gelmiyordu. Öteki devrimci partilerin ve 
çeşitli milliyetlerden milliyetçilerin Bolşevik önderliğindeki Sovyet iktidarını tanıdığı 
anlamına da gelmiyordu. İlk başta Bolşevik hükümete katılan Sol SR’ler bile Brest 
Litovsk Antlaşması’ndan sonra Bolşevizme savaş ilan ettiler. Devrimden sonra çıkan 
iç savaşta Beyaz orduların, milliyetçilerin, anarşistlerin, Kazak ve köylü hareketinin 
yanında Osmanlı devleti, İngiltere, Fransa, ABD ve Sibirya’daki Çekoslovak lejyonu da 
Bolşeviklere karşı savaştılar. Bu çalışma Bolşeviklerin bütün bu güçlere karşı savaşı nasıl 
kazandıkları hakkındadır. İç savaş bağlamında Bolşeviklerin İttihatçılar ve Kemalistlerle 
ilişkileri de ele alınacaktır.  Çalışmanın temel tezi Bolşeviklerin köylülerin, işçilerin ve 
halkların temel taleplerini hemen hayata geçirirken, düşmanlarının halka yeni ve 
eşitlikçi bir düzen vaat edemediği gibi toprak sorunu gibi temel sorunların çözümünü 
de Kurucu Meclis’e havale etmelerinin sonucu belirlediğidir.    
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Dış Politikada İlk Yıllar ve Devrimci Diplomasi
Gözde Somel

Ekim Devrimi’nin ardından geçen birkaç yıl boyunca Rusya’da Sovyet iktidarının 
tutunup tutunamayacağı belirsizdi. Karşı devrimin emperyalist güçler tarafından 
desteklendiği iç savaş yıllarında Sovyet dış politikasının temel çizgileri belirginleşirken 
Sovyet diplomasi aygıtı da oluşum aşamasındaydı.

Sovyet diplomasisi, Avrupa’daki kriz yeni devrimlerle taçlanana kadar Sovyet 
iktidarını ayakta tutacak dış destek ve mali kaynak yaratma görevini üstlenmişti. 1921’e 
gelindiğinde Yeni Ekonomi Politikasının (NEP) ilanına koşut olarak Sovyet diplomasisi 
Sovyetlere nefes aldıracak bir zamanı kazanmak adına formüle edilen “barış içinde bir 
arada yaşam” politikası uyarınca kurumsallaşıyordu. Bu kurumsallaşma biçimsel olarak 
“devrimci” bir tarzdan “geleneksel” bir tarza geçişi de beraberinde getirdi.

Sunumda yukarıda sözü edilen tarihsel kesit bağlamında Sovyet dış politikasının ve 
diplomasisinin niteliği ele alınacaktır. Sovyetler Birliği’ne ilişkin Soğuk Savaş yıllarında 
batıda üretilen tezlerin önemli bir boyutu bu nitelikle ilgiliydi. 20. yüzyıl ürünü olan 
faşist ideolojiler ve devletlerle “Sovyet komünizmini” birlikte totalitarizm kavramıyla 
açıklayanlar Sovyet devletinin benzersizliğini, dış politikasının ise bütün dünyayı 
istila ederek komünizmi yayma gizli ajandasından ibaret olduğunu savunuyorlardı. 
Uluslararası ilişkiler disiplininin “realist” kanadı ise Sovyet devletinin de tüm diğer 
devletler gibi dünya üzerinde güç ve nüfuz arayışında bir devlet olduğu, bu anlamıyla 
dış politikasının Çarlık dönemiyle büyük oranda süreklilik gösterdiği kanısındaydı. İlki 
Marksist-Leninist doktrini bir grup sapkın politikacının uygulamaya koyduğu tehlikeli 
fikirler olarak görürken ikincisi bunu yalnızca standart devlet uygulamalarının ideolojik 
kılıfı olarak değerlendirme eğilimindeydi. Sovyet devletini üzerinde yükseldiği sosyo-
ekonomik yapı, bu devletin sınıfsal niteliği ve bu anlamda kapitalizm ve sosyalizm 
arasındaki rekabetin sınıf mücadeleleri bakımından anlamı üzerine yapılan çalışmalar 
görece cılız kalmıştı. Bu bakış açısının cılız kalmış olması Sovyet dış politikası ve Sovyet 
diplomasisi üzerine çözümlemelerin de büyük oranda egemen soğuk savaş tezlerinin 
belirlenimi altında yapılmasına neden oldu. Sovyet dış politikasının ilk yıllarında 
Sovyetlerin “barış içinde bir arada yaşam politikası” ile dünya devrimi arayışı arasındaki 
gerilim, buna mukabil Sovyet Dışişleri Halk Komiserliği (Narkomindel)-Komünist 
Enternasyonal (Komintern) gerilimleri, Sovyetlerin doğu politikası ve nihayet Sovyet 
diplomasisinin hareket tarzı sınıfsal bir perspektiften yoksun biçimde tartışıldı. Bu 
sunumda Sovyet dış politikasının ilk yılları ve bu dönemdeki diplomasi pratiği “devrimci 
diplomasi” kavramı etrafında ele alınacaktır. Tarihsel ve konjonktürel bir dizi nedenle 
“geleneksel” ya da “konvansiyonel” yanlar taşısa da, bu politika ve pratiğin ayırt edici 
sınıfsal özü dönemin belli başlı meseleleri üzerinden incelenecektir. 
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Selim İlkin Anısına

Kente Bakmak

Neoliberal Otoriter Devlet Formunu Konut Sektörü Üzerinden 
Okumak: TOKİ

Havva Ezgi Doğru, York Üniversitesi

2001 iktisadi krizinden sonra ‘etkin piyasa için etkin devlet’ söylemi Dünya Bankası’nın 
gelişmekte olan ülkeler için önerdiği kurumsal dönüşümlerin temel belirleyenlerinden 
biri oldu. Washington Uzlaşısı’ndan farklı olarak, 2000’lerde devlet ve piyasa birbirine 
alternatif değil, aksine tamamlayıcı kurumlar olarak görülmeye başlandı. 2000’lerde 
yükselen pazarlara örnek kurumsal yeniden inşa anlamında gösterilen Türkiye, çok 
değil bundan birkaç yıl sonra ‘otoriterlik’, ‘çöken otokrasi’ ve ‘başarısızlık sembolü’ olarak 
tanımlanmaya başladı. TOKİ üzerinden etkin devlet terimini mercek altına alan bildiri, 
Marksist devlet kuramlarından yararlanarak  etkin devletin aslında Neoliberal Otoriter 
Devlet olarak kavramsallaştırılması gerektiğini iddia edecektir. Bu teorik çerçevenden 
hareket ederek etkin devletin aslında yürütmeyi ve merkezîleştirmeyi güçlendirdiği 
ölçüde otoriter devlet aygıtları yarattığını iddia eden bildiri, TOKİ’nin kurumsal 
dönüşümü üzerinden devletin konut sektöründeki kurumsallaşmayı nasıl sağladığını 
tartışacaktır. Devletin iç mimarisindeki değişiklikleri, devletin yeni iktisadi görevleri 
ile ilişkilendirmekle kendini sınırlayan bildiri, konut sektörünün ‘derinleşmesinde’ ve 
‘genişlemesinde’ devletin rolüne odaklanmaktadır.

Ankara’da “Rezidans”larda Yaşayan  Orta-Üst Sınıfın Yaratılmış 
Talep Olarak Kent Mekanı Kullanımı ve Algısı

Dr. F. Şebnem Sözer, ODTÜ, Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Helga Rittersberger-Tılıç, ODTÜ, Sosyoloji Bölümü

Bu bildiri özeti, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yapılan ve 
araştırma sorusu “Ankara’da “rezidans”larda yaşayanlar, mekân kullanımı ve mekân 
algısı üzerinden kentlik olgusunu nasıl anlamaktadır?” olan doktora tez çalışmasına 
dayanmaktadır.

4. OTURUM
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Son yirmi-otuz yıl içinde Ankara’da kentsel mekân, hızlı ve gözle görünür biçimde 
değişmiştir. Bu değişimi ve yeni kentsel anlayışı etkileyen ve tetikleyen faktörler arasında, 
kent toprağının değişim değerinin ön plana çıkması ve kentsel parsellerden rant elde 
etme kaygısı en belirgin olanlarıdır. Kentsel teorilerin de vurguladığı üzere, günümüzde 
kent mekânı, değişim değerinin etkisiyle kapitalizm tarafından üretilmektedir. Bu durum 
Ankara için de geçerlidir; son yirmi-otuz yıldır Ankara’nın kentsel dokusunda hissedilir 
değişiklikler olmuştur. Bu uygulama kentsel eşitsizliği yaratmakta ve derinleştirmekte, 
aynı zamanda kent hakkını zedelemektedir. Planlı bir kent olarak bilinen Ankara’nın 
özelliği, sürekli plan değişiklikleri ile kent mekânındaki değişimi belirgin biçimde 
sergilemesidir. Kentsel araştırmalarda Ankara özelinde ve orta-üst sınıfı kapsayan az 
sayıda çalışma mevcuttur.

Bu doğrultuda kentlilik teorileri, bu biçimde üretilen kentsel mekânlarda yeni bir 
kentlilik algısının oluştuğundan söz eder. Yeni kentsel oluşumlar arasında, Türkçe’de 
“rezidans” olarak adlandırılmaya başlayan lüks konutların inşası göze çarpmaktadır. Kent 
mekânının kapitalist politikalar tarafından üretildiğinin yanı sıra, problemin aşağıdan 
yukarıya doğru olan kısmı, başka bir deyişle, mekânın toplumsal olarak üretildiği göz 
önüne alınarak, mekânın kullanıcılarının bu yöndeki rıza ve taleplerinin belirlenmesi 
için, bu tür konutların tercih nedeni olabilecek mekân kullanımı, mekân algısı ile kentlilik 
algısı araştırılmıştır. Bahse konu konut mekânları ile yaratılmak istenen ihtiyacın ve 
kentlilik algısının nasıl oluşturulduğunun araştırılması amacıyla öncelikle bu alanların 
tanıtım materyalleri incelenmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde ise seçilen “rezidans” 
konutlarında yaşayanlarla ve politika üreten konumundaki kesimle yapılan toplam 35 
görüşme, mekân kullanımı üzerinden tanımlanan kentlilik algısının tüketime dayalı boş 
zaman faaliyeti olarak üretildiğini ve güvenlik ve homojenlik endişeleriyle şekillendiğini 
göstermektedir. Bulgular, bazı çelişkili konumlarla da olsa kentsel değişimlerin genel 
olarak kabul gördüğüne işaret etmektedir. 

Sunulması planlanan bildiride, araştırmanın konut kullanıcıları ile kent mekânı 
kullanımı, kent mekânı algısı ve kentlilik algısı bağlamında yapılan görüşmeler kısmına 
odaklanılacak ve bu görüşmelerin sonuçlarının analizleri üzerinde durulacaktır.

Taktik Şehircilik Akımı ve De Certeau’nun Gündelik Hayat 
Kuramında “Taktik” Kavramı*

Arş. Gör. Hayal Yetkin Şale, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

Gündelik hayat kavramı ilk olarak Fransız düşünür ve sosyolog Henri Lefebvre 
tarafından 1930’lu yıllarda kullanılmıştır. Lefebvre’in ardından Fransız filozof ve tarihçi 
Michel De Certeau da kavramın gelişimine katkıda bulunan bir diğer kuramcı olmuştur. 
Bu bağlamda, hem Lefebvre’in hem de De Certeau’nun gündelik hayatın potansiyelini 
ve direnişini analiz etmeyi amaçladıkları söylenebilir. Ancak De Certeau, Lefebvre’den 
farklı olarak, “kapitalizme boyun eğen gündelik hayatı özgürleştirmek adına “sürekli 
devrim” bilincini zinde tutmak” yerine gündelik hayatın içerisine “direniş” sloganını 
yerleştirmiştir. De Certeau’nun gündelik hayatın işleyişine dair strateji ve taktik ayrımı 
ise, “güç ilişkileri ve mekan” temelinde gerçekleşmektedir (Deniz ve Kentel, 2016, s. 
748). De Certeau, “sıradan insan”ın gündelik yaşam içerisinde “taktik”ler geliştirerek, 
toplumsal alanın tümüne yayılmış iktidar tekniklerine karşı bir “direniş” başlattığını ifade 
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etmiştir. Stratejiler güçlü olan (iktidarın-hükümetin), taktikler ise zayıf olan (vatandaş) 
tarafından geliştirilmekte ve bu ikisi sürekli birbiriyle rekabet halinde olmaktadır (De 
Certeau, 2009, s. 47). Bu çalışmada, 2010’lu yıllarda ortaya çıkan ve De Certeau’nun 
kuramsal analizine dayanarak bu ismi alan taktik şehircilik (tactical urbanism) akımının, 
De Certeau’nun kuramıyla ne ölçüde ilişkili olduğu tartışılacaktır. Bu akım, kentlerde 
yaşayan birey ve toplulukların kentsel planlama, tasarım ve politika yapımında bizzat 
rol üstlenmesi hedefini taşımaktadır. Bu kapsamda, aşağıdan yukarıya (bottom-up), 
topluluk tabanlı, küçük ölçekli ve kısa vadeli (geçici) müdahalelerden meydana gelen 
taktik şehircilik akımının, De Certeau’nun kuramında gündelik hayata ilişkin taktiklere 
atfettiği rol ile benzerlik, farklılık ve çelişkilerinin ne olduğu çalışmanın ana sorunsalı 
olacaktır.

*Bu çalışma henüz yazarın yazım aşamasında olduğu “Kent Planlamasından Kentsel 
Tasarıma Doğru Bir Aşağıdan Yukarıya Kentleşme Akımı Olarak Taktik Şehircilik ve 
Türkiye’de Uygulanabilirliği” isimli doktora tezinden üretilmiştir.

Yer Markalaştırmasından Paylaşımlı Komşuluğa (Neighbourhood 
Commons): Osaka’nın bir Mahallesinin Yüksek Ekonomik Büyüme 

Dönemi Sonrasındaki Değişimi
Dr. Meriç Kırmızı, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Doktora 

Sonrası Araştırmacı

Çeşitli kentsel değişim biçimleri ve özellikle, soylulaştırma ile ilgili küresel Kuzey 
(Global North) ve küresel Güney’de (Global South) yapılan tartışmalar, artan toplumsal 
eşitsizlikler ve kutuplaşma ile yer kimliklerinin yitirilmesi konuları çerçevesinde 
dönmektedir. Ancak, Japon araştırmacıların “yeniden kentleşme” (saitoshika) ya da 
“kent merkezine dönüş” (toshin kaiki) adı altında çalıştıkları büyük Japon kentlerinin 
1990’lardan sonraki değişimi dil engeli gerekçesiyle yabancı ülkelerde pek 
anlaşılmamıştır. Bu açığı kapamak ve Japon-tipi soylulaştırmayı çağdaş kent kuramının 
bir parçası haline getirmek için Osaka’nın Nishi (Batı) semtinden Horie Mahallesi finansal 
köpük ertesinin mahalle değişim örneği olarak incelenmiştir. Osaka’nın bu mahallesi, 
yerleşim ve ticaret alanı olarak ikili niteliği, yeni yerleşimcilerin artan ilgisi ve sosyal 
çeşitlilik ve eylemciliği (aktivizmi) açısından dikkate değerdir.       

Daha öncesinde eğlence semti olarak ve kereste-mobilya ticareti ile kalkınmış olan 
Horie Mahallesi’nde, buranın köpük ekonomisinden (bubble economy) sonra yaşadığı 
gerilemeyi tersine çevirmek için 1990’larda bir yeniden canlandırma yoluna gidildi. Bu 
çalışmanın amacı, Horie Mahallesi ile değişik süreler boyunca bir biçimde bağlantısı 
olmuş toplumsal grupların bakış açılarından mahallenin yeniden canlandırma sürecini 
ve bugünkü durumunu açıklamaktı. Horie’de üç yıllık bir nitel saha çalışmasına dayalı 
olan bu araştırma için toplamda elli bir kişi ile görüşüldü. Bu görüşmecilerin on beşi 
uzun-süreli yaşayan (bu kategori şu an Horie’de oturmasa da orayla uzun süredir 
bağı olan üç kişiyi de kapsar), on ikisi yeni gelen (bu kategori on bir anne ve bir eşten 
oluşur), on biri mobilyacılıkla ilgili işyeri, yedisi kültürel girişimci, üçü emlakçi ve üçü 
de yerel kurum temsilcisiydi. Buna ek olarak, Horie’deki toplumsal gruplar arasındaki 
etkileşimleri gözlemlemek için Ağustos 2013’ten Ağustos 2016’ya dek gerçekleşen 
çeşitli yerel olay ve etkinliklere katılıp, gözlem yapıldı.      
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        Değişik toplumsal grupların Horie’de uygulanmış olan yeniden canlandırmaya 
yönelik tutumlarının bu mahalle ile olan ilişkilerinin türüne ve yoğunluğuna bağlı 
olduğu saptandı. Örneğin, mahallenin yeniden canlandırılmasının bir sonuç-ürünü 
olan Horie markasına en çok, uzun süreli yaşayanlar ve kültürel girişimciler içerlerken, 
iş sahipleri ve yeni gelenler daha belirsiz bir duruş sergiliyorlardı. Tezin tartışma 
bölümünde bir yerin yeniden canlandırılmasına yönelik değişik tutumları açıklamaya 
yardımcı olabilecek kuramlar bir tablo halinde özetlendi. Horie’deki toplumsal gruplar 
açıktan açığa çatışmalar yaşamasalar da, uzun süreli yaşayanlar yeni gelenlerin yerel 
topluluğa yeterince katılmadıkları görüşündeydi. Yerel gruplar ve yerel yönetim, yeni 
gelenler içinde en çok anneleri benimsiyordu. Bu çalışmada ayrıca, yeni gelenlerin 
sayısının bölgedeki hızlı “apartmanlaşma” (mansionization) yapımı ile birlikte büyüdüğü 
gösterildi. Şu anda Horie’de egemen olan soylulaştırma türünün yeni yapı yoluyla 
soylulaştırma olduğu belirlendi.    

    Yeniden canlandırma konusunda çözümlenemez toplumsal gerilimlerin Horie’deki 
eksikliği, Japonya’nın sanayi sonrası kentsel değişimi ile küresel Kuzey ve küresel 
Güney’deki diğer soylulaştırma modelleri arasında var olan önemli ayrılıklardan biriydi. 
Japonya örneğinin savaş ertesinin yeniden kuruluş evresinde daha çok küresel Güney’e 
benzerken, ekonomide neoliberalleşme ile birlikte küresel Kuzey’deki soylulaştırma 
örneklerine yaklaşacak biçimde değişime uğradığını düşünebiliriz. Bu çalışma, var olan 
yer markalaştırması ve pazarlamasına toplumsal açıdan daha dengeli bir seçenek olarak, 
“paylaşımlı komşuluk” (neighbourhood commons) düşüncesi önerisiyle sonuçlandı.

Ortaçağ Avrupa Kentlerinin Kentsel Dönüşümü ve Komünlerin 
Ortaya Çıkışı

Öğr. Gör. Talha Turhan, Erciyes Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu

Kentler, geçmişte ve günümüzde bazı önemli toplumsal ilişki biçimlerine ve bunların 
sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkmış, üretim ve yönetim faaliyetlerin örgütlendiği 
önemli toplumsal oluşumlardan biridir. Kentler, kendini meydana getiren toplumların 
genel karakteristik özelliklerine uygun olarak şekillenip gelişmekte, gerilemekte veya 
yok olabilmektedir. Bu kentsel evrim sürecinde, toplum içi olduğu kadar toplumlararası 
ilişkilerin de, kentler üzerinde güçlü dönüştürücü etkisi bilinmektedir. Sözü edilen 
dönem için toplum içi ve toplumlararası ilişkiler çoğunlukla ticaret veya sanayi ile 
sağlanmaktadır. Nitekim hiçbir uygarlıkta kent yaşamı, ticaret veya sanayiden bağımsız 
olarak düşünülüp ele alınmamıştır. Bu yaklaşımın nedeni, kentsel yaşamın zorunlulukları 
ve bağımlılık ilişkileriyle ilgilidir. Şöyle ki, bir kent tükettiklerinin en azından bir kısmını 
dışarıdan getirerek yani ithal ederek yaşayabilir; ancak bu dış alım buna denk düşen 
bir dış satımla yani ihraçla dengelenmesi gerekir. Böylece kentle çevresindeki bölge 
arasında karşılıklı mal ve hizmet ilişkisi kurulur. Bu karşılıklı bağımlılığın sürdürülebilmesi 
için üretim ve ticaret vazgeçilmez öğelerdir. Bu çalışmada üretimin, ticaretin ve 
sonrasında sanayinin gelişimine paralel olarak ortaçağ kentlerinin doğuşu ve gelişimi 
ile yaşadıkları sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik dönüşüm ve komünlerin ortaya çıkış 
süreci anlatılmıştır.



52 | 15. UlUSal SoSyal Bilimler konGreSi | 29 kaSIm - 1 aralIk 2017 | orTa DoğU Teknik üniVerSiTeSi külTür Ve konGre merkeZi

ÜNİVERSİTEYE SERMAYE SALDIRISI: 
KHK VE TORBA YASALAR KISKACINDA 

BİLİM EMEKÇİLERİ

Türkiye’de Üniversitelerin Dönüşümü İki Moment: “Kamusal 
Hizmet”e Karşı “Meta”

Arş. Gör. Ali Rıza Kazak, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü

Bu sunum altında ne Türkiye’de üniversitelerin değişiminin genel bir tarihi kronolojisi 
yapılacak ne de yakın geçmişteki değişimler maddeler halinde sıralanıp kendi biriciklikleri 
içinde sayılıp dökülecektir. Yerine getirilmek istenen amaç, üniversiteler üzerinde 
yoğunlaşan şu anki saldırının sınıfsal boyutunu ve yükseköğretimin örgütlenişini 
başından beri sınıf mücadeleleriyle belirlenen bir alan olarak soyutlamaktır. Böyle bir 
soyutlamadan murat edilen hak kayıplarına karşı geliştirilmesi gereken stratejinin 
ufuklarını aydınlatmaktır.

Çalışmada temel olarak son süreçte KHK ve torba yasalarla yapılan özlü değişimlerin, 
üniversiteleri kamusal hizmet üreten yerlerden, meta formunda üretim yapan ve 
sermayenin doğrudan değerleneceği birikim alanlarına dönüştürdüğü savlanacaktır. 
Fakat, dönüşümün açıklanabilmesi için kullanılan kamusal hizmet ve ‘meta’ formu 
birbirlerinin zıt kutupları olan ve keskin bir karşıtlık ima eden iki kavram olarak 
konumlandırılmayacaktır. Bu iki kavram, kapitalist üretim tarzında, sınıf mücadelelerinin 
üniversitelerin örgütlenmesindeki iz düşümünü oluşturan birbirinden farklı ve çelişkili 
iki moment olarak tarifleneceklerdir. Türkiye gibi geç kapitalistleşen bir ülkede 
yükseköğretim, burjuva devriminden sonra ülkenin ‘kalkınma’ ihtiyacı gözetilerek 
kamusal hizmet üreten bir kurum olarak örgütlenmişti. Günümüzde ise yine ülkenin 
‘üretiminin gelişmesi’ ihtiyacı gösterilerek yüksek öğretim hizmetinin doğrudan meta 
formunda üretilmesine geçiliyor. Yükseköğretimi kurumsallaştıran erken dönem 
burjuva devrimleri, tam da burjuva karakteri dolayısıyla, üniversiteler alanını sermaye 
sınıfının çıkarları belirleniminde kamusal bir hizmet olarak örgütlemişti. Bu belirlenimin 
tarihsel olarak aldığı biçimler dolayımıyla da şimdi yükseköğretim, sermayenin 
doğrudan değerlenebileceği iktisadi bir alan olarak düzenliyor. Bu dönüşümün 
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gerçekleştirilebilmesi ve yerleşik bir hale getirilebilmesi için önündeki en önemli 
çatışma, hali hazırda üniversitelerde istihdam edilen bilim emeği ve emek süreçlerinin 
dönüştürülmesinde somutlaşacaktır. Meta formuna bu geçiş, üniversitelerdeki sınıf 
mücadelelerini şimdilik tek taraflı bir kavga gibi gösterse de sınıf çatışmasının saflarını 
giderek keskinleştiren bir hal almaktadır.

Meta formuna bu geçiş, üniversitelerdeki eğitim ve araştırma faaliyetlerinin 
piyasaya bağımlılaştırılmasından daha derin nitelikteki bir dönüşümü ifade ediyor. 
Üniversitelerin mali kaynaklarının çeşitlendirilmesi, eğitim ve araştırmaların doğrudan 
sermaye tarafından fonlanmasının özendirilmesi vb. gibi gelişimi çok öncesinden 
başlayan piyasacı dönüşümler, bilim emeğinin kendisinin dönüştürülmesiyle farklı bir 
düzeye geçiş yapıyor. AKP üniversitelerin ülke ekonomisiyle ilişkilerini, üniversiteleri 
birer sınai tesisi ya da büyük birer perakende mağazasına çevirerek tesis etmeye 
çalışıyor. Sermayenin programında uzun süreden beri olduğu söylenebilecek değişimi, 
sermayenin hayal edemeyeceği bir zaman dilimi içerisinde ve belki de sermayenin bile 
gerçeklik algısını sarsacak tarzda hayata geçiriyor. Bu çalışmanın yürüteceği tartışmanın 
temel amacını da üniversiteler açık ve vahşi birer sömürü alanı haline getirilirken aradaki 
politik dolayımların bir nebze ötesine geçerek, bilim emekçilerin hayatını cehenneme 
çeviren bu dönüşümlerin burjuvaziyle ilişkisini göstermek olacaktır.

Saldırılar Keskinleşirken: Devlet, Sermaye ve Bilim Emekçileri
Arş. Gör. Emek Önder Ünlü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Bu çalışmanın temel sorunsalı yüksek öğretim sisteminin neoliberal politikalar 
ekseninde hangi araçlarla nasıl bir dönüşüme uğratıldığını ve bu dönüşümün bilim 
emekçilerinin sınıfsal konum ve ilişkilerini nasıl dönüştürdüğünü tespit etmektir. 

Yükseköğretim sisteminin mevcut yasalarla çerçevelendirilmiş kurumsal yapısı 
neoliberal dönüşüm için gerekli müdahalelerin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini 
zorlaştırmaktadır. Yükseköğretimin kamusal hizmet olarak tanımlanması ve bunun 
gerekliliklerine göre örgütlenmiş kurumsal yapısı, yeni sermaye stratejilerine göre 
esnetilmesini ve dönüştürülmesini engellemektedir. Uzun bir süredir sermaye çıkarları 
ile ortaklaştırılabilmek için yapılan yeni düzenlemeler ile bir yamalı bohçaya çevrilen 
yükseköğretim sistemi içinden geçtiğimiz son süreçte iktisadi sürdürülebilirlik için 
neoliberal stratejilere politik sürdürülebilirlik için de ‘otoriter’ yönetim araçlarına 
ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç kuşkusuz dünya kapitalizminin genel krizi ve bu krizin 
yönetilebilir hale getirilmesi için başvurulan araç ve stratejilerle paralellik içerisindedir. 
Kapitalist krizin yapısı bütünlüklü bir programı ve dönüşümü hayata geçirmeye yetkin 
olmadığı için ekonomik ve politik alanda başvurduğu stratejiler farklı kriz dönmelerinde 
farklı biçimler almaktadır. Türkiye kapitalizmi içinde bulunduğu krizi yönetmek için 
iktisadi alanda neo-liberal politikalara, politik alanda da ‘otoriter’ yönetim araçlarına hız 
ve etkinlik kazandırma yolunu seçmektedir. 

Bu süreç benzer biçimde yükseköğretim alanında da kendini göstermektedir. Alanın 
neoliberal stratejiler ile uyumlu hale getirilmesi klasik yasama yürütme ilişkisi içerisinde 
gerçekleştirilemediğinden Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile üniversite-piyasa-
sermaye ilişkisinde en zaruri görülen alanlarda hızlı ve etkin dönüşümler yapılmaktadır. 
Aynı bağlamda Olağanüstü Hal (OHAL) de bu saldırıları kısmen de olsa yavaşlatabilecek 
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süreçleri, mekanizmaları ve biçimsel hak arama araçlarını devre dışı bırakma işlevi 
görmektedir. OHAL ve KHK’lar marifeti ile üniversitelerde emek rejiminin değişmesi, 
esnek çalışma stratejilerinin yerleştirilmesi ve bilim emekçilerine esnek çalışmanın bir 
tür ‘belirsizlik yönetimi’ şeklinde dayatılması ve bunun kolektif direniş yerine bireysel 
piyasa kapasitesini arttırmaya dönük çabaları teşvik etmesi gerçekleştirilmektedir. 

Sonuç olarak, kamusal hizmetin genişleyen ölçekte metalaştırılması ile bilim 
emekçileri, tüm emekçiler gibi, neoliberal sermaye stratejisinin genel yönelimleri 
sonucunda ‘proleterleşme’ dalgasına katılmaktadırlar. 

Bilim Metalaşırken: Bilim Emekçilerinin ve Üretim Süreçlerinin 
Durumu

Arş. Gör. Hande Malgaç, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü

Bu çalışmanın temel amacı,  yükseköğretim sisteminin neo-liberal politikalar ile 
uyumlu hale getirilmesi sürecinde neo-liberalizmin kilit kavramları olan esneklik, 
performans, rekabetin sisteme hangi yollarla eklemlendiği ve bunun bilim emekçileri 
ve bilim üretim süreçleri açısından nasıl sonuçlar doğurduğunu incelemektir. 

Yükseköğretim sistemi geride bıraktığımız son on beş yıl içerisinde sürekli ve önemli 
değişimler geçirmiştir. 2003 yılında gündeme gelen ve daha sonrasında belirli aralıklarla 
yeniden tartışılan Yükseköğretim Kurulu yasa taslaklarının ortak noktası piyasacılıktır. 
Gerek yükseköğretim strateji raporları gerekse YÖK yasa taslakları incelendiğinde tespit 
edilebilen anahtar sözcükler esneklik, performans, rekabet ve kalite denetimidir. Bu 
kavramlar ekseninde omurgası oluşturulmaya çalışılan yükseköğretim sistemi aynı 
zamanda bu kriterleri yürürlükte tutabilecek kurumsal yapılarla da donatılmaktadır. 
Yükseköğretim sisteminde bilim emekçilerine düşen pay ise esnek istihdam biçimleri, 
rekabet ve performans zorlaması altında üretilen bilginin vasfının düşmesi ve üretilen 
bilgiye yabancılaşma, her aşaması güvencesizleştirilmiş bir meslek hayatı olmaktadır. 

Rekabetin üniversitenin temel amacı haline getirilmeye çalışıldığı sistemde bilim 
emekçilerinden beklenen de bu rekabete uygun “performans” sergilemeleri olmaktadır. 
Bilim emekçilerinin “performansını” belirleyen kriterler ise öğrencilerin ne düzeyde 
sermayenin ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yeterliliğe sahip oldukları; öğretim 
üyelerinin üniversite-sanayi işbirliğine ne derecede katkıda bulundukları; üniversite 
yönetiminin bilgiyi ticarileştirmedeki başarılarıdır. Sermaye ve piyasa ile uyumlu ticari 
ve pazarlanabilir bilgi üretimini hedefleyen neoliberal yükseköğretim sistemi, eğitim 
ve araştırma faaliyetlerinin birbirinden ayrılması yönünde evrilmektedir. Eğitim, emek 
gücünü sadece sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmesini anlamına gelirken, 
sertifika, uzaktan eğitim gibi programlarının yaygınlaştırılmasıyla da emek gücünün 
üretiminin hızlandırılması hedeflenmektedir. Eğitim ve araştırma faaliyetlerindeki bu 
değişim aynı zamanda üniversitelerdeki istihdam biçimlerini de etkilemektedir. Esnek 
ve güvencesiz çalışma biçimi olan proje asistanlığı yapılan yasal düzenlemelerle esas 
istihdam biçimi haline getirilmektedir. Sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillenen rekabet 
ve performans kriterleri ise bilim emekçilerinin mesleki hayatlarının her aşamasında 
karşılarına getirilmekte, atanma ve yükseltilmeleri bu kriterlere göre sürekli olarak 
değiştirilmektedir.
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Yükseköğretim ile ilgili çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ve torba yasalar 
eliyle emek rejimi değiştirilmiş, esnek ve güvencesiz çalışma temel istihdam biçimi haline 
getirilmiş, üniversite-sermaye-piyasa ilişkisindeki pürüzler hızla ortadan kaldırılmıştır. 
Bu amaçla yapılan son hamlenin adı değişimle ilgili yeterli fikri vermektedir: “Sanayinin 
Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve KHK’larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”. 

Özetle çalışma, yükseköğretim alanının neo-liberal dönüşümünün hangi kriterlere 
dayanarak gerçekleştirildiği ve bu dönüşümün bilim emekçilerinin sınıfsal konum ve 
kompozisyonlarını nasıl etkilediği, bilim üretim süreçlerinin bu dönüşümden nasıl 
etkilendiğini yapılan yasal düzenlemeler ışığında tartışacaktır.
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SURiYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE’DE 
EMEK PİYASASINA DÂHİL OLMA 

SÜREÇLERİ VE ETKİLERİ: İSTANBUL 
TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

“Aslında Çoktular ama Hiç Yoktular”: Enformel Tekstil Sektöründe 
Suriyeli Göçmenler

Kıvanç Yiğit Mısırlı

Enformel sektörde emek süreci ve göçmen emeği alanlarında yürütülen 
nicel çalışmaların temel sorunu, bu alanlarda güvenilir ve istikrarlı nicel verinin 
bulunmamasıdır. Bu çerçevede örneklem inşası, oluşturulan örneklemin, ilgili nesneyi 
temsil potansiyeli ve veri toplama sürecinde güvenilirlik problemi eldeki nesnenin 
özelliğinden bağımsız bir yöntem sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu metin, 
Suriyeli sığınmacıların emek piyasasına entegrasyonu ile ilgili saha araştırmasında söz 
konusu sorunları aşmak üzere, örneklem ve anket formu belirleme ve veri toplama 
mekanizmalarını tartışacaktır.

Sınır, Kent, Atölye: Suriyeli Sığınmacıların Göç Yolları
Pedriye Mutlu

Ertan Erol

Çeşitli nedenlerle ülkesini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin izledikleri 
yollar, göçmenlerin karşılaştığı ilk can güvenliği sorunlarından birini oluşturmakta ve 
göçmenlerin göç ettikleri ülkelerdeki statüleri, söz konusu ülkenin sınır politikasındaki 
“güvenlik” algısından doğrudan etkilenmektedir. Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de 
toplumsal güç ilişkileri içinde eklemlenme süreçleri, bu aktörlerin öznel kapasitelerini 
dışsallaştıran bir çerçevede tanımlanmaktadır. Eldeki çalışma, Suriyeli sığınmacıların 
Türkiye’deki toplumsal güç ilişkilerine birer özne olarak eklemlenme mekanizmalarını 
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bu kişilerin bireysel göç izlekleri ve nedenleri üzerinden takip etmektedir. Bu amaçla 
Suriyeli sığınmacıların göç ettikleri kentler, sınırı geçiş biçimleri ve son olarak emek 
sürecine eklemlenme yöntemleri üzerinden Suriyeli sığınmacıların izlediği göç yolu 
tartışılmaktadır.

Misafirlikten İkinci Sınıf İşçiliğe: Türkiyeli ve Suriyeli İşçiler 
Arasında Ücret Ayrımcılığı

İpek Gümüşcan

Mustafa Kahveci

Göçmenlerin emek piyasalarına dahil olurken esnekliğin en yoğun olduğu, düşük 
ücretli, emek yoğun ve kalifiye eleman ihtiyacının en az olduğu sektörlere yönelmek 
zorunda kaldıkları açıktır. Suriye’deki iç savaşı takiben, sayıları bugün 3 milyona varan 
Suriyeli sığınmacı hareketinin tabii sonuçlarından biri olarak Türkiye emek piyasasında 
önemli bir göçmen emek girişi yaşandığını söylemek mümkündür. Bu çalışma, nicel 
olarak en fazla Suriyeli sığınmacı barındıran İstanbul ölçeğinde, enformelliğin en yaygın 
olduğu, emek yoğun ve düşük ücrete dayanan bir emek piyasası kompozisyonuna sahip 
tekstil sektöründeki Türkiyeli ve Suriyeli göçmen işçiler arasındaki ücret ayrımcılığını 
analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma, Suriyeli sığınmacıların İstanbul 
ölçeğinde tekstil sektöründe emek piyasasına eklemlenmelerinin adı geçen sektördeki 
ücretler üzerindeki etkisini araştırırken aynı zamanda sektördeki ücret ayrımcılığının 
muhtemel sebeplerini de analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Tekstilde Suriyeli İstihdamının Etkisi: Karşılıklı Deneyim ve Algılar

Cemal Salman 

Ezgi Akyol

2015-2016 yıllarında İstanbul’da Tekstil sektörü özelinde 600 görüşmeci ile 
gerçekleştirdiğimiz bir alan araştırmasının verilerine dayanarak sunacağımız çalışma, 
Türkiyeli ve Suriyeli işçilerin emek piyasası deneyimlerinin ve bu piyasa içinde 
karşılıklı algılarının analizini bir sektör özelinde tartışmayı amaçlamaktadır.  Suriyeli 
sığınmacıların sektöre ve genel olarak ekonomiye etkileri, işveren ve işçi tutumlarında 
ayrımcılık ve dayanışma öğeleri gibi soru/sorun başlıkları üzerinden sektördeki 
sığınmacı istihdamının Türkiyeli ve Suriyeli işçiler tarafından nasıl deneyimlendiği ve bu 
deneyimin her iki grupta nasıl algılandığı çalışmada ele alınmaktadır. 
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KİMLİK, BELLEK VE TARİH

“Çingenelik”i Anlamak: Bigalı Romanların Kendilerine İlişkin 
Temsilleri Mimesis’i Üzerine Notlar

Arş. Gör. Semra Özlem Dişli, Ankara Üniversitesi, DTCF, Antropoloji Bölümü

Çingeneler ya da Romanlar, hem popüler kültürün hem de akademik çalışmaların 
gözde ilgi odaklarından biri olagelmişlerdir. Bu ilginin temelinde, Çingenelerin ya da 
Romanların yaşadıkları toplumların çoğunluğundan farklı oldukları kabulü yer alır. 
Kontrol altına alınması, denetlenmesi ve bertaraf edilmesi gereken diye görüldüğü 
biçimiyle farklılık, bir müdahale siyasetinin kurucusu anlamına gelir. Aynı zamanda, 
egzotize veya romantize edilerek arzulanan niteliklerin de atfedilebileceği bir alan 
yaratmada kullanılan farklılık, yine bir müdahale siyaseti olsa da bu kez, teşvik edilendir. 
Her ne kadar farklı düzlemlere ait gibi görünseler de birbirinin içinden geçen, birinin 
diğerini kurduğu popüler kültür ve akademik çalışmalar ve bunlara eklenen resmi 
söylemler, farklılığın her iki biçimini bir arada; kararsız bir şekilde kullanarak Çingene ya 
da Roman temsilini üretirler. Bu temsillerde aynı kişileri işaret eder bir biçimde kullanılsa 
da Çingene ve Roman, haklarında konuşulan kişilere atfedilen farklı nitelikleri belirtirler. 
Buna göre, disiplin etiğine göre tanımlanmış bir çalışma içeriğine uymayan düşük 
statülü işlerin sahibi olduğu düşünülen Çingene genellikle, şehir yaşamını tehdit eden 
tehlikeli bir yabancı, yerleşik hayatın tehdidi ve ihlali, yasadışı işlerin faili olarak temsil 
edilir. Çingeneye atfedilenlerin yanına ve onları silmeye yetmeyerek eklenen prestij 
ve hoşgörü talep eden Roman ise, dünyanın dört bir yanına yayılmış bir halkın üyesi, 
kuralsızlığın, doğayla iç içe olmanın, mutlak mutluluk ile neşenin, doğuştan bir müzik 
yeteneğinin sahibi olarak temsil edilir. Nihayetinde bir ve aynı kişi olarak görülen Çingene 
ve Roman, kararsız bir konuma sabitlenerek oraya ait kılınır. Bu çalışmanın özneleri de, 
bu temsillere tabi kılınan Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan Romanlardır. Temel 
olarak üç gruba ayrılan Bigalı Romanlar, kendilerini dışarıya bir bütün olarak talep ettiği 
hoşgörü ve sunduğu görece prestij ile Roman aracılığıyla tanıtırlar, ama bilirler ki Roman, 
yıkma, kaçma ya da terk etme gücünden yoksun oldukları Çingene’nin diğer yüzüdür 
ve içeriye girildiği andan itibaren Çingene halini alır. Biga nüfusunun geri kalanına ait 
görünen kültürel pratikleri kopya etmek yoluyla onlar ile ortak noktaların ve yakınlığın 
öne çıkarıldığı bir “yerlilik” söylemi üreterek Çingene’yi bir başka grubun üzerine atmaya 
çalışırsalar da üç grubun üçü de ortaklaştıkları kendilerince yaşam biçimlerini ifade 
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etmek için “çingenelik”i kullanırlar. Çingenelik, popüler kültür, akademik çalışmalar ve 
bunlara eklenen resmi söylemlerce üretilen Çingene-Roman doğasının mimesis’idir. 
Çingenelik bir yandan, kendilerine ait kılınan işler, “fakirlik”, “günlük yaşama”, “idare 
etme”ye çalışma, kısaca “rezillik diye” adlandırılan bir yaşam ile Çingene’yi yeniden 
üretir, öte yandan “her şeye rağmen neşeli olma”, mizah yaratma, eğlence, “özgürlük”, 
kanlarında olduğu ifade edilen müzik yeteneği gibi niteliklerle, teşvik edilen farklılığın 
da yeniden yaratılmasıdır. Bu çalışmanın konusunu da sabitlendikleri kararsız konumda 
Bigalı Romanların, hem maruz kaldıkları eşitsizliğin yarattığı mecburiyetin ifadesi olan 
hem de teşvik edildiği biçimiyle farklılığın yeniden yaratılması ile yeni bir siyasetin 
yolunu açmakta kullandıkları çingeneliği, benimsenen mimesis aracılığıyla anlamaya 
çalışmak oluşturur. Bu yolla, tam da kendilerinden beklenenleri yeniden üretirken Bigalı 
Romanların, aynı zamanda yerine göre özerklik deneyimi yaratmaya, anlık kazançlar 
sağlamaya ve cezbetmeye, yerine göre de gizlenmeye, sakınmaya, kaçınmaya yönelik 
bir taktik halini alan çingeneliği nasıl kullanıldıkları tartışılacaktır.

İsim, Bellek, Kimlik: İmroz’dan Gökçeada’ya Bir Kelimenin 
Etnografisi

Arş. Gör. Hasan Münüsoğlu, Ankara Üniversitesi, DTCF, Halkbilim Bölümü

İsimler yalnızca bir kelime olarak mevcut olmazlar. Bunlar aynı zamanda bir 
mücadele alanı olarak da var olabilirler. Bunu özellikle yer isimlerinde görmek 
mümkün. Bu sebeple yer isimleri, son yüz elli yılın baskın ideolojisi olan milliyetçiliğin 
müdahale alanlarından birisi olmuştur. Çünkü kazanılan “bazı” bölgelerin mahiyetine 
uygun şekilde millileştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bir ulus devlet olarak Türkiye de 
bu politikayı uygulamıştır.

Türkiye’de günümüz şehir isimlerinin büyük kısmı antik dönemlere kadar uzanan 
kelimelerin izlerini taşımaktadır. Agkyra-Ankara, Rizunda-Rize, Trapezunda-Trabzon, 
Symirni-İzmir, Adrianopoli-Edirne vs. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak, özellikle 
iki yer vardır ki, bunların durumu biraz daha farklıdır: Dersim ve İmroz. Bu iki bölgenin 
isimleri, sahip oldukları farklı etnik durumlar sebebiyle uygulanan özel politikalar 
sonucunda Cumhuriyet döneminde değiştirilmiştir. Bu sebeple memleketi bu yerler 
olanların grup kimliği açısından yerlerin değiştirilmeden önceki ve güncel isimleri kimlik 
ve kültürel bellek açısından merkezi bir role sahiptir. Bu bağlamda İmrozlu Rumlar için 
adanın eski ismi kendi kimliklerinin önemli bir sınır noktası olurken, 1970 yılında verilen 
Gökçeada ismi ise bir kırılma oluşturmaktadır. Çünkü sonradan verilen bu isim, Lozan 
Antlaşması sonrasında, taahhüt edilenlerin dışına çıkılarak uygulanan ve Rumların 
büyük oranda adadan ayrılmasına sebep olan politikalarla özdeş tutulmaktadır. 
Bu bildiride adada ve Yunanistan’da yapılan alan araştırmasında elde edilen veriler 
ekseninde yer isminin bellek ve kimlik ile ilişkisi İmroz özelinde ele alınacaktır.
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Erken Cumhuriyet Döneminde Demografik Mühendislik ve Devlet 
İnşa Pratikleri: Gönen Manyas Çerkes Sürgünü

Yrd. Doç. Dr. Eylem Akdeniz Göker, Altınbaş Üniversitesi

İmparatorluk döneminden devralınan demografik mühendislik pratiği 
Cumhuriyet dönemi inşa sürecinde devletin şiddet repertuarında berdevamdır. 
Nüfus düzenlemeleri ve iskân politikaları Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin devlet-
inşa ve ulus-inşa süreçlerinin temel biçimleri olagelmiştir. 1922-1923 yılları arasında 
gerçekleşen Gönen-Manyas Çerkes sürgününü, henüz Cumhuriyet kurulmadan hemen 
önceki süreçte rejimin “itaatsiz unsurlarla” başa çıkma biçimlerini netleştirmesinde bir 
tarihsel dönemeci işaret etmektedir. Gönen, Manyas ve Bandırma’nın on beş köyünün 
topluca yerlerinden edilmesi, devlet otoritesine karşı çıkmanın toplumsal maliyetlerini 
muhaliflere belletmede zorunlu iskân stratejilerinin oynadığı rolü tartmada rejimin 
kurucu unsurlarına önemli bir imkân sunmuştur. Sürgün kararının bir yıl sonra 
kaldırılması, Çerkeslerin mülksüzleşmiş ve yoksullaşmış olarak eski yerleşim yerlerine 
geri dönebilmeleri neticesini doğurmuştur. Sürgün kararınıın geri alınması, sürgüne 
tabi tutulan köylerin karara mukavemet göstermemeleri ve iç sürgün stratejisinin 
kurallarını harfiyen uygulamalarıyla açıklanır. Bu çalışma, sürgün sonrasında Türkiye 
Çerkeslerinin kimlik müzakerelerini ve Çerkes toplulukların “Türklük”e entegre olma ve 
hayatta kalma stratejilerini ‘sürgün’ deneyiminin izlerini sürerek tartışma iddiasındadır.
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GÖÇ, GÖÇMENLER VE GÜNDELİK HAYAT

Göç Sonrası Çalışma Hayatında Yerli ve Kayıtdışı Kadın İşgücünün 
Karşılaştırılması: Hopa Örneği

Yrd. Doç. Dr. Kerem Özbey, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Bu çalışma, uluslararası göç sürecini toplumsal cinsiyet perspektifinden ele almakta 
ve bu sürecin bir parçasını oluşturan göçmen kadın işgücü ile ev sahibi toplumda 
yer alan kadın işçilerin göç sonrası çalışma hayatındaki konumlarını ve örgütlenme 
biçimlerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışmada, 
Gürcistan’dan Hopa’ya çalışma amacıyla göç eden 16 Gürcü kadın işçi ve Hopa’da 
yaşayan 6 kadın olmak üzere, toplamda 22 kişi ile nitel araştırma yöntemi kapsamında 
derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde, yerli ve kayıtdışı kadın 
işgücünün, çalışma koşulları, ücret düzeyleri, sahip olunan vasıflar ve farklı iş kolları gibi 
sosyolojik dinamikler açısından farklılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Denizli Kentinde Yaşayan İranlı Sığınmacı Ve Mülteci Topluluğunun 
Sınıfsal Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Hakan Topateş, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

Arş. Gör. Nursel Durmaz, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Aslıcan Kalfa Topateş, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Bu araştırma, Denizli kentinde yaşayan İranlı sığınmacı ve mülteci topluluğunun 
sınıfsal özelliklerinin çözümlenmesini amaçlamaktadır. 1979 yılında kurulan şeriat 
rejiminin tetiklediği, Batı ülkelerine yönelen kitlesel göç akımları halen devam 
etmekte ve çok sayıda İranlı, 1951 tarihli BM Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 
Sözleşme hükümlerinden faydalanmakta; Türkiye’yi transit ülke olarak kullanıp sığınma 
talebinde bulunarak Batı ülkelerine iltica etmektedir. İran’da 2009 yılında gerçekleşen 
cumhurbaşkanlığı seçimleri, mülteci akımlarını hızlandıran yeni bir değişken olmuştur. 
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Bu süreçte Türkiye, Bahailer, Hıristiyanlar, LGBT’ler, siyasi suçlular ve aile içi şiddet 
mağduru kadınlar gibi, birbirinden farklı ve değişken, kimi zaman da iç içe geçen göreli 
kategorilerden oluşan mülteciler için bir bekleme istasyonu görevi görmektedir. 

Araştırmanın yöntemi kapsamında yarı-yapılandırılmış soru formu kullanılarak 35 
İranlı sığınmacı ve mülteciyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Örneklemin 
içerdiği politik, kültürel, cinsel yönelim gibi birbirinden farklılaşan fakat bir yandan da 
birbiriyle kesişen kategorilerin alan bilgisinin edinilebilmesi amacıyla nitel araştırma 
yönteminin kullanılmış olması, hem çeşitliliğin açığa çıkartılmasında hem de küresel 
bir teritoryel sıkışmanın ekonomi-politik çelişkilerini üzerlerinde taşıyan görüşmecilerin 
göç ve gündelik yaşam deneyimlerinin duygusal yönlerinin ortaya çıkartılabilmesinde 
yardımcı olmuştur.

Türkiye’nin göç sürecini yönetmek üzere izlediği politikalar bağlamında sığınmacı 
ve mülteciler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen, kozmopolit kültürel desenler 
taşıyan metropollerden ziyade küçük ya da orta büyüklükte olan “uydu kentlere” 
yerleştirilmektedir. Belirlenmiş uydu kentlerden birisi olan Denizli’de bulunan İranlı 
sığınmacı ve mülteci sayısının 8000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Kentte LGBT 
İranlı sığınmacı ve mültecilerin, diğer uydu kentlere göre daha fazla yoğunlaşmakta, 
bununla birlikte Hıristiyan, Bahai, siyasi suçlu gibi kategoriler de bulunmaktadır. 
Göçmenleri sığınma talebinde bulunmaya zorlayan nedenlerin çeşitliliğinin yanı sıra 
Fars, Kürt, Lur, Azeri gibi farklı etnik grupların bulunması anlamında İranlı sığınmacı ve 
mülteciler, ülkelerindeki sosyal sınıf ve etnisite bağlamındaki tabakalaşmayı Denizli 
kentine de taşıyarak, sayısal çokluklarıyla kentte bir altkültür grubu oluşturmuşlardır.

Denizli’deki İranlı nüfusun sınıfsal analizi yapıldığında, dörtlü bir sınıf tipolojisi 
olduğu görülmektedir: “Göçmen aristokrasisi” olarak adlandırdığımız, varsıl olmaları 
ya da İran’dan Türkiye’ye aile içi finansal transferler sağlayabilmeleri nedeniyle ücretli 
çalışma ilişkilerine katılmayan ilk kategorinin çoğunluğu Bahailerden, bir kısmı ise 
LGBT’lerden oluşmaktadır. İkinci kategori, her an proleterleşme tehdidi altında olan, aile 
desteği alan ve kısmi zamanlı işlerle geçinen orta sınıfta yer alan göçmenlerdir. Diğer bir 
kategori İran’da yerleşikken orta sınıf içinde yer almakla birlikte göç süreçleriyle emeğin 
değersizleşmesi olgusunu deneyimleyerek proleterleşen alt sınıf göçmenlerdir. Son 
kategori ise, Marx’ın tortu tabaka olarak adlandırdığı sınıfaltı nitelikleri baskın olan ve 
emek süreci içinde ücretli çalışma ilişkisi içine girmeyerek kriminal faaliyetler ve fuhuş 
sektöründe çalışmak gibi zorlukları deneyimleyen göçmenleri içermektedir. 

Uyum Ve Dışlanmışlık Arasındaki Eylem ve Başetme Stratejileri:
Almanya´daki Türkiye Kökenli İkinci Kuşak Göçmenler Üzerine 

Empirik Bir Alan Çalışması
Filiz Kutluer, Bielefeld Üniversitesi, Sosyoloji Fakültesi

Gerek akademik çalışmalarda ve gerekse kamuoyundaki söylemlerde, göçmenlerin 
bulundukları topluma uyumu ve bu süreçteki yaşananlar, farklılıklar göz önünde 
bulundurulmadan, daha çok genellemelerden yola çıkılarak ele alınmaktadır.  Bir yandan 
göçmenlerin bulunduğu topluma uyumu istenirken, diğer yandan da, bu uyumun, 
göç edilen toplumun belirlediği kurallar çerçevesinde olmasında diretilmektedir. Bu 
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durum, uyum sürecini zorlaştırmaktadır. Bu durumda gündeme, asimilasyon, kültürel 
değerlerin korunması, din ve inanç özgürlüğü, kişisel hak ve özgürlükler gibi önemli 
konular da girmektedir. 

Bu çalışma, göçmenlerin uyum süreçlerinin çok farklı boyutlarda olabileceğini 
ve bunda özellikle kuşaklar arasındaki farklılıkların göz önünde bulundurulması 
gerekliliğini tartışmaktadır. Bu anlamda, bütün göçmen guruplarını kapsayacak genel 
çıkarımlarda bulunmak pek mümkün değildir. Özellikle ikinci ve daha genç kuşak 
göçmenlerin farklı yaşam biyografileri, eğitim ve diğer alanlardaki başarı kariyerleri 
göz önünde bulundurulduğunda, böylesi bir genellemenin söylemsel zayıflığı daha 
belirgin bir şekilde görülmektedir. 

Çalışmanın örneklemini, Almanya´da yaşayan ve başarılı bir kariyere sahip Türkiye 
kökenli ikinci kuşak göçmenler oluşturmaktadır. Tanımsal çerçeveyi, Almanya´da 
doğmuş ya da 6 yaşından önce Almanya´ya göç etmiş, okul sosyalleşmesini 
Almanya´da tamamlamış, ebevenylerinden en az bir tanesi göçmen kökenli olan kuşak 
oluşturmaktadır (Crul/Vermeulen 2003, s. 679). Bu kuşağın büyük olasılıkla Almanya´da 
yaşayacağı ve geri dönüş planı olmadığı düşünülmektedir. Bu anlamda, bu kuşağın 
uyum konusunun Alman toplumunu da büyük oranda etkileyeceği varsayılmaktadır 
(Lajios 1991, s. 5). Eğitimlerini Almanya´da tamamladıklarından, özellikle iş piyasasında, 
kendi ailelerinin kuşağıyla karşılaştırıldığında, daha avantajlı bir durumda oldukları 
görülmektedir. Bu durum, bu kişilerin toplumsal statülerini ve politik aktivitelerini de 
etkilemektedir.  Toplumsal ve politik yaşamın pek çok alanında artan oranda göçmen 
kökenli genç kuşakların yer alması, bunun bir örneğidir. Ayrıca, Alman diline hâkim 
olmaları ve Almanya´da sosyalleşmeleri gerçekliği göz önünde bulundurulduğunda, 
ayrımcılık, dışlanmışlık ve topluma uyum konusundaki algılamalarının ve beklentilerinin, 
ilk kuşağa nazaran daha farklı olduğu gözlenmektedir. 

 Bu kısa girişten yola çıkarak, bu çalışmada şu sorulara değinilmektedir: Türkiye 
kökenli ikinci kuşak göçmenler ayrımcılık ve uyum konularını yaşamlarında nasıl 
algılıyorlar, bununla nasıl baş ediyorlar, ne gibi stratejiler geliştiriyorlar? Başarılı kariyer 
biyografilerinde, ayrımcılık ve uyum ikilemininin etkileri nasıl dile getiriliyor? Kimlik 
oluşumları bundan nasıl etkileniyor? Bu bağlamda, bu kişilerin yaşam dünyaları 
hakkında neler söylenebilir?  Bu sorular, örneklem olarak seçilen kişilerin kendi 
söylemlerinden yola çıkılarak, nitel araştırma yöntemi yardımıyla (Strauss, A.L., 1994; 
Flick, U. 2003) irdelenmektedir. 

Bu çalışma aynı zamanda, göçmen kökenli genç kuşakların başarı ve yükselme 
kariyerlerine dair şimdiye kadarki akademik çalışmaların azlığına ve bunun sebeplerine 
de dikkat çekmektedir.  
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Toplumsal Bellek Üzerinden Bir Kentin Göç Tarihi: Kırşehir Örneği
Arş. Gör. Albeniz Tuğçe Ezme, Ahi Evran Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Azize Serap Tunçer, Ahi Evran Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Tarih boyunca, göç olgusu uygarlığı ve kentleşmeyi etkileyen en önemli faktörlerden 
biri olmuştur. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de göç, sadece ekonomik gerekçelerle 
değil sosyo-kültürel, politik, çevresel ve dönüşüme dayalı birçok nedenden ötürü 
küresel ölçekte yaşanmaya devam etmektedir. Günümüzde, çoğunlukla sosyo-
ekonomik nedenlerden öte; savaş, açlık, yoksulluk, doğal afet gibi itici güçler nedeniyle 
gerçekleşen göç hareketleri, aynı zamanda da daha kalkınmış alanlara gidip yaşam 
seviyesini arttırmak gibi çekici ve teşvik edici gerekçelerle gerçekleşmektedir. 

Geçmişte, hızlı sanayileşme, kırdan kente göç hareketi ve sonrasında desantralizasyon 
süreçleri nasıl ki plansız kentleşmeye neden olup kentleri olumsuz bir şekilde etkiledi; 
bugün de küreselleşme buna benzer bir etkinin daha geniş ölçekte gerçekleşmesine 
neden olmaktadır. Günümüzde, küresel dünyasında insanlar göç etmek ve sığınmak 
için daha fazla seçeneğe sahipler. Bugün Türkiye, Ortadoğu’ya komşu bir ülke olarak, 
bu durumla birebir yüzleşmekte ve işte bu yüzden de göç hareketleri üzerine olan 
çalışmalar önem kazanmaktadır. 

Kırşehir, Orta Anadolu’daki en önemli şehirlerden biri olarak birçok farklı göç 
hareketinin etkisi altında kalmış bir görüntü çizmektedir. Geçmişte kırdan kente 
göç döneminde, daha iyi yaşam şartları elde etmek için Kırşehir’in köylerinden çıkıp 
gelen köylüler, Hirfanlı Barajının yapımı esnasında arazileri istimlak edilen çiftçiler, 
Doğu Anadolu’dan gelen aşiretler, farklı dönemlerde kente göçen Balkan göçmenleri, 
sanayileşme döneminde Doğu Karadeniz’den gelen özellikle Artvinli ve Erzurumlu 
aileler bunlardan ilk akla gelenleridir. Bugün de Ortadoğu’dan gelen mülteciler ile yeni 
bir göç hareketliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle, Kırşehir üzerine bir göç 
çalışması önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, Kırşehir’de yaşanmış olan göç hareketlerinin mekânsal yansımaları, 
toplumsal hafızadan çıkarılıp ortaya konmuştur. Şehrin toplumsal hafızasından gelen 
ipuçları, araştırma kapsamında gerçekleştirilen mülakatlar, yazılı materyallerden elde 
edilen geçmişe dair dersler ve kurumlarda kayıtlı istatistikî veriler kullanılarak, kentin 
göç hareketliliği ve bunun mekânsal yansımaları okunmuştur. 
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Mehmet Fatih Traş Anısına

AKADEMİ: ŞİMDİ ve SONRA

Kurumsal Akademinin İğneyle Kuyusunu Kazmak: Ankara 
Dayanışma Akademisi Deneyimi

Nuray Türkmen, Ankara Dayanışma Akademisi, Ankara Üniversitesi Yetişkin Eğitimi ABD, Doktora Öğrencisi

Esra Dabağcı, Ankara Dayanışma Akademisi, Ankara Üniversitesi Sosyoloji ABD, Doktora Öğrencisi

Siyasal iktidarın ve piyasanın çeşitli araçlar ve stratejiler üzerinden doğrudan ya da 
dolaylı olarak üniversiter sisteme dayattığı koşullar uzun bir süredir entelektüel üretimi 
üniversite dışındaki mecralarda da var edebilmeyi zorunlu kılıyor. Üniversitelere her 
müdahalede gündeme gelen “alternatif akademi”, “toplum için akademi” ihtiyacı, 
son dönem tanık olduğumuz sözleşmelerin yenilenmemesi ve kamudan ihraçlar 
sonrasında yeniden güncel hale geldi. Bu sunumda, söz konusu sürecin kıvılcımıyla 
canlanan alternatif akademi tartışmalarını ve şu an 13 farklı şehirde faaliyet gösteren 
dayanışma akademilerini tartışmaya açmayı hedefliyoruz. Dayanışma akademilerini 
yalnızca mesleklerinden uzaklaştırılan akademisyenlerin eğitsel faaliyetlerine devam 
ettikleri bir mecra değil, eğitim alanında toplumsal bir hareket olarak değerlendiriyoruz. 
Performans, güvencesizlik, otosansür, piyasanın talepleri doğrultusunda bilgi 
üretiminin yaygınlaşması yoluyla üniversitenin toplumsal muhalefet üretme yetisinin 
kaybettiği bir ortamda, birçok sınırlılığı barındıran dayanışma akademilerinin, aynı 
zamanda eğitim, akademi ve kent siyaseti bağlamında yeni kavrama biçimlerine gebe 
olduğunu düşünüyoruz. Sunumun ilk bölümünde şimdiye kadar kamusal alanda 
dayanışma akademileri özelinde yapılan tartışmaların bir değerlendirmesini yapacağız. 
İkinci bölümde ise bu tartışmalar ışığında Ankara Dayanışma Akademisi deneyimine 
yönelik gözlemlerimizi aktaracağız.

9. OTURUM
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Akademinin Kamudan Kamuya İhracı: Kültürhane
Ulaş Bayraktar, Kültürhane

1980’den beri tedavülde olan makro ekonomik politikaların üniversiteleri etkisine 
almış olduğu ve bunun akademide inkar edilemez etkileri olduğu yadsınamaz. Bu 
baskılara karşı akademinin neden yeteri kadar direnememiş olduğu bu sunuşun temel 
sorunsalı olacak. Bu soruya cevap vermek için akademinin mevcut durumuna bazı 
tespitleri hipotez olarak tartışmaya açacağım. İlk olarak akademinin kendi içindeki 
dayanışma örüntülerinin eksikliği gündeme getirilebilir. Akademi bileşenleri olarak 
üniversiteler içinde veya üniversiteler arasında yeteri kadar örgütlü birliktelikler 
kurulmamış, bilimsel ve/veya sosyal işbirliklerine yeteri kadar girişilmemiş olduğunu 
iddia edebiliriz. İkinci hipotez, üniversitelerin kamuyla olan ilişkisinde üstten öğreten bir 
bakışın ötesinde yatay işbirliği platformları kuramamış olması şeklinde ifade edilebilir.

Barış Bildirisi sonrasında başlayan ve olağanüstü hal döneminde hızlanan tasfiye 
sürecinin bu kadar rahat ilerlemiş olması bu iki zafiyetle açıklanabilir. Sonrasında ortaya 
çıkan dayanışma denemeleri de tam da bu açığın kapatılmasına yönelik denemeler 
olarak düşünülebilir. Hem kendi aramızdaki ortaklıklarımızın artması hem de kamu 
ile olan ilişkimizin gelişmesi tasfiye sürecini bir kamusallaşma imkânı olarak ele 
alabileceğimizi düşündürüyor. Sunuşun son kısmında, bu yönde atılmış küçük bir adım 
olarak Mersin’deki Kültürhane tecrübesini tartışmaya açacağım.

Üniversitelerin Krizi ve Akademinin Yeniden İnşası
Aynur Özuğurlu, Kocaeli Dayanışma Akademisi 

Kapitalizmin yaklaşık 40 yıl boyunca küresel çapta inşa ettiği neoliberal hegemonya 
süreci, üniversiteleri de dünya ölçeğinde kendisiyle birlikte köklü bir krize, kimi 
yorumlara göre, bir çöküşe sürükledi. Bilimsel bilginin ve akademik emeğin niteliği 
ile üniversitelerin anlamı radikal biçimde dönüştüren bu süreç, birbiriyle ilişkili şu 3 
ana tema etrafında toparlanabilecek yaygın bir tartışmanın da zeminini oluşturdu: a) 
üniversitelerin otokratik bir yönetim altında kar-zarar prensibiyle işleyen korporatist 
bir işletme modeline uyarlanması; b) bu yönelime uygun olarak akademik emeğin ve 
akademik özgürlüğün değersizleştirilmesi; ana hatlarıyla güvencesizlik ve esnekliğin, 
iş yükü artışının, yoksullaştırmanın, mobbinge ve baskıya dayalı çalışma ortamının, 
akademik emeğin kendi öz-disiplinini ve özyönetimini yok eden ‘performans 
rejiminin’, bilimsel uzmanlığın piyasa ve sermaye çıkarları için seferber edilmesinin 
kurumsallaştırılması; c) nihayet, temel bilimler ve felsefi-teorik araştırmalar aleyhine 
uygulamalı bilimler ve politika yönelimli ampirik araştırmaların, kısacası ‘projeci bilgi 
üretme pratiğinin’ asli bilimsel faaliyet olarak güçlendirilmesi. Türkiye’nin de 1980 askeri 
darbesiyle başlayarak güçlü biçimde uyum gösterdiği bu neoliberal süreç, günümüzde 
üniversiteleri hem özgür bilim pratiğinin hem de demokratik bir kamusal alan ve 
kültürün mekânı olmaktan tamamen çıkarttı. 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve bugüne 
kadar 5 kez uzatılarak halen uygulanmakta olan Olağanüstü Hal (OHAL), bir yandan 
eleştirel ve demokratik akademik birikimin keskin biçimde tasfiyesini, bir yandan da 
yukarıda sözü edilen her 3 yapısal süreç açısından radikal yasal düzenlemeleri mümkün 
kıldı. 
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Bu çalışma, üniversitelerin ana hatlarıyla özetlenen bütüncül krizini, bütüncül 
bir mücadelenin mevcut deneyimleri ve yeni olanakları açısından tartışmayı 
amaçlamaktadır. Bu bakımdan, ilk olarak, özellikle akademik özgürlük açısından 
üniversiteler ile devlet ve sermaye arasındaki ilişkiyi, güncel gelişmeleri içerecek 
biçimde, sorgulayacaktır. Ardından, kriz karşısında akademinin dünyada ve Türkiye’de 
yükselttiği ‘toplumsal hareket’ örneklerine (dayanışma akademileri, sokak akademisi, 
kampüssüzler gibi) dayanarak, üniversite fikrinin kavramsal olduğu kadar fiili yeniden 
inşa süreçlerine odaklanacaktır. 
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EKİM DEVRİMİ, DEVLET ve HUKUK

Ekim Devrimi ve Devlet Sorunu
Cem Eroğul

Bildiri, bir Giriş, bir Sonuç ile iki bölümden oluşacak. Giriş’te, devlet konusunun önemi 
vurgulanacak. Gerçekten de, bütün siyasal devrimlerin temel sorunu devlettir. Devlet, 
egemen sınıfın/sınıfların yönetim aygıtıdır. Egemenliğin yaşama geçirilmesinin en önde 
gelen aracıdır. Devrimlerin hedefi, egemen sınıfı/sınıfları değiştirmektir. Egemenlik, 
devleti ele geçiren sınıf/sınıflar için demokrasi, sınıf düşmanları içinse diktatörlüktür. 
İşçi sınıfı için de devrimin hedefi, kendi sınıfı ve bağlaşıkları için demokrasiyi, sınıf 
düşmanları içinse diktatörlüğü kurmaktır. Birinci Bölüm’de, “proletarya diktatörlüğü” 
teriminin Marksist öğretideki anlamı ve yeri üzerinde durulacak. Bu bölümde, özellikle 
“diktatörlük” sözcüğünün geçirdiği anlam evrimi özetlenecek. Bunun çok büyük 
bir önemi var. Çünkü, Marx ile Engels, bu sözcüğü yüzyıllardır taşıdığı anlamda, 
“egemenlik” anlamında kullanmışken, sözcük on dokuzuncu yüzyılın sonuna doğru 
anlam değiştirmeye başlamış ve hızla bugünkü “demokrasi karşıtı yönetim” anlamını 
kazanmıştır. Bu iki anlamın birbirine karıştırılması vahim yorum yanlışlarına yol açmış, 
kurucu atalardan sonra gelen büyük Marksist önderler arasında bir tek Rosa Luxemburg 
kendini bu yanlış yorumdan koruyabilmiştir. İkinci Bölüm’de, bu kez Ekim Devrimi’nin 
uygulamaları gözden geçirilerek, nasıl sınıf diktatörlüğü yerine, “sınıf adına diktatörlük” 
uygulamasına geçildiği araştırılacak. Kurucu ataların görüşüne temelde ters düşen 
bu uygulamada, kuramsal yorum yanlışının yanı sıra, devrimin ancak “korkunç” diye 
nitelenebilecek mücadele koşullarının yarattığı baskı da ayrıca ve özellikle vurgulanacak. 
Bunun nasıl bir devlet biçimi yarattığı konusunda ise, var olan “kapitalist devlet” ile 
“yozlaşmış işçi devleti” görüşleri dışında, kendi devlet kuramımdan kaynaklanan görüş 
sunulacak. Sonuç’ta, günümüz koşullarında, Marx ile Engels’in anladıkları anlamda 
“proletarya diktatörlüğü”nün nasıl kurulabileceği araştırılacak. Özellikle “sınıfların 
kaldırılması” ile “devletin sönümlenmesi” süreçlerinin somutta nasıl gerçekleşebileceği 
üzerinde durulacak. 

10. OTURUM
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Ekim Devrimi ve Hukuksal Kuruluş  
Onur Karahanoğulları

Ekim Devriminin 100. Yılında devrimin hukukuna ilişkin bir çalışma hazırlamak, 
üretimin ve mübadelenin özel mülkiyet dışında, bilinçli biçimde, kolektif olarak 
örgütlenip yönetebileceğine; çalışmanın, eğitimin, sağlığın, konutun ve diğer 
temel toplumsal gereksinimlerin bir hak olarak ortaklaşa düzenlenebileceğine, 
karşılanabileceğine; sivil toplum – siyasal toplum ayrımı dağıtılarak ya da yeniden 
kurularak bütün bunlara ilişkin kararları alacak aygıtın demokratikleştirilebileceğine; 
herkesin toplumsal zenginliğe yeteneğine göre katkı sunacağına ve bu zenginlikten 
gereksinimine göre pay alabileceğine inananların yüzyıl önceki kavgasına bir saygı 
sunuşudur. Bu sunuşta, Ekim Devrimindeki Hukuksal Kuruluşun insanlığın ortak 
mirasına neler kattığı anımsatılmaya çalışılacaktır. 

Hukukun, toplumsal ilişkileri ve devleti anlamakta çelişkili bir özelliği var. Hukuk 
fakültelerindeki eğitimin dayandığı anayasa hukuku, idare hukuku, medeni hukuk 
(kişiler, aile, miras, eşya), borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, yargılama hukuku 
vb. sınıflandırma, mahkeme örgütlenmesinin işbölümlü örgütlemesi, bir toplumsal 
olgu ile karşılaşan hukukçunun onu hukuksal terimlerle kolaylıkla kavramasını ve 
açıklamasını sağlar. Öte yandan hukukun çifte dolayımı (ilk dolayım toplumsal olguların 
hukuksal biçim kazanmasıyla, ikincisi ise bu biçimlerin bilgisinin üretimiyle oluşur), 
sistemi kuran hukuksal aksiyomların dışarda bıraktığı gerçekliği görmeye engel olur. 
Ekim Devrimi inceleyen hukukçu için de aynı kolaylık ve aynı engel bulunmaktadır. 
Ekim Devriminde de olan bitenler büyük çoğunlukla hukuksal biçim almıştır. Örneğin 
toplumsal ilişkiler devletin iradesinden geçerek toprak kararnamesi biçimini almış, 
toprakta özel mülkiyete son vermek için Toprak Kararnamesi çıkarılmıştır. Sovyet 
Devrimini inceleyen hukukçu için bu kararname özel bir önem taşımaz, binlerce 
kararnameden biridir. Hukuk, toplumsal ilişkilerin hukuksal biçimler kazanmasıdır 
ama aynı zamanda bu işlevde uzmanlaşmış bir örgütlenmedir. Sovyet Devrimi bu 
örgütlenmeyi de yeniden kurmuştur. Mahkemeler, hukuk okulları, avukatlar, barolar vb. 
ile gelişkin yeni bir örgütlenme de ortaya çıkmıştır.

Devrim anları ve dönemlerinde hukuksal biçimler zayıftır. Elbette bu anlarda da kayıt 
tutulur ancak bu kayıtların hukuksal biçim olarak nitelenmesi olanaklı değildir. Hukuksal 
biçim, insanlar arasındaki ilişkilerde iradenin nasıl bir kalıp içinde hukuka taşınacağını, 
eşya ile insan arasındaki ilişkinin kalıbını, bireyin toplumsal düzen ile ilişkisindeki 
çatışmasının nasıl kavramsallaştırılacağını anlatır. Örneğin, bir toplumsal gereksinimin 
karşılanması için kurulacak ilişki, sözleşme özgürlüğü biçimiyle mi kavranacak yoksa 
hak biçimiyle mi? Devrim sonrası hukuk kayıtlar toplamı olmaktan çıkar bu soruların 
yanıtlarını vermeye başlar; iktidar yerleştikçe ve örgütlendikçe hukuksal biçimler de 
gelişir, güçlenir.

Sovyet Devrimi, üretim araçlarının, toprağın, doğal zenginliklerin ve konutların 
özel mülkiyetine son verirken ticareti ve bankacılığı kamulaştırırken, eğitim ve sağlık, 
temel toplumsal gereksinimleri kamulaştırırken ve bu kararların hedef aldığı sınıfların 
tepkisini bastırırken tüm bu toplumsal ilişkiler hukuksal biçimler kazandı. Bunların 
o güne kadar var olan hukuksal biçimlerden bir farkı var mıydı? Sözleşme ilişkilerini 
düzenleyen borçlar hukuku, ekonomik kamu hukuku biçimi kazandı. Ceza hukukunda 
suç ve cezaların yasallığı ilkesi yerine toplumsal savunma ilkeleri geliştirildi. Yeni 
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hukuksal içerikler ve hukuksal biçimler aynı zamanda toplumsal ilişkileri dönüştürme 
programı ve aracıydı. Program hukuk işlevine, eğitsel işlev de eşlik ediyordu. 

Ekim Devriminde hukuksal kuruluş, 1917–1936 yılları arasında, siyasal yön bulma 
kavgalarının izdüştüğü, yaratıcı bir süreçte gerçekleşmiştir. Kapitalist üretim ilişkileri 
ve devlet aygıtının parçalanması ile hukukun da tarihin çöplüğüne atıldığı, bireyler 
arasındaki uyuşmazlıkların özel bir yargılama sistemine ve yasal düzene gerek 
duyulmaksızın halkın kendisi tarafından devrimci ilkelerle çözülebileceğine duyulan 
inançla girişilen kısa süren arayış, üretim araçları üzerindeki mülkiyete büyük oranda son 
veren ve çalışma hakkı getiren içeriği ile farklılaşsa da yasaları, mahkemeleri, hukukçuları, 
yöntem kuralları, okulları vb. ile hukuk sisteminin yeniden kurulmasıyla sonuçlandı. 
Özellikle 1921 sonrası özel mülkiyet ve özel girişimciliğe sınırlı da olsa yeniden yer 
veren NEP Döneminde sözleşme ilişkileri ve yasallık kavramı gelişti. Bunu izleyen 
planlı ekonomi ve millileştirmeler döneminde ise yeni yasalar devletin ve hukukun, 
kapitalist üretim ilişkileri tasfiye edildikçe, üretim gelişip tüm insanlara iş bulunup tüm 
insani gereksinimler karşılandıkça sönümlenip gideceği teziyle yazılmaya başlandı. 
Sönümlenme hedefine uyumlu olarak ayrıntılı düzenlemeler yerine yönlendirici ilkeler 
belirleniyordu. Hukuk dalları yeni içerikleriyle uyumlu biçimde dönüştürülüyordu. 
Örneğin, borçlar hukuku, düzenlediği mübadele ilişkileri, özgür bireyler arası sözleşme 
biçimi yerine toplumsal dönüşüme uygun olarak kamu hukuku biçimleriyle kavranarak 
iktisadi kamu hukuku olarak adlandırılıyordu. 1930’ların başında kapitalist kuşatmayı 
kıracak Avrupa Devrimi umutları tamamen bittikten ve tel ülkede sosyalizm ilkesi 
kabul edildikten sonra Stalin “devletin sönümlenmesi (ortadan kalkması) için tarihin 
gördüğü en güçlü devletin oluşturulması” tezini geliştirdi; devlet ve hukukun sosyalist 
nitelik kazanmış olduğu, dolayısıyla süreklilik kazandığı görüşünü benimsemedi. Stalin 
rejimi hukuk kuramından, eğitiminden ve uygulamasından sönümlenmeci görüşü 
kazıyarak yeni siyasal rejimin normativist hukuk anlayışını oluşturdu. Elbette bu hukuk 
da Sovyet üretim ilişkilerinin, toplumsal yaşamının ve siyasal sisteminin kapitalist 
üretim ilişkilerinden farklılaşan yönlerinin kazandığı yeni biçimleri de içeriyordu, 
bununla birlikte Kıta Avrupası hukuk biçimleri, örgütlenmesi ve kuramından fazlaca 
farklılaşmamış nitelikteydi. 
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Egemenlikteki Dönüşüm ve Sovyet İhtilali
Ali Murat Özdemir

Sovyet İhtilali’nin “hedeflenen” ve “hedeflenmeyen”, “hedeflenmeyen ama 
beklenebilir” ve “hedeflenmeyen ve beklenmez” bir seri sonucu olmuştur. İhtilal’in 
egemenlik alanındaki sonuçlarının ezici bölümü “hedeflenmeyen ama beklenebilir” 
sonuçlar kategorisine girer. 19. yy sonlarında birkaç yarı-sömürgeleşmiş tarihsel güce 
verilen kısa süreli ve eksik imkân dışında sömürgeci/emperyalist ülkeler haricinde 
hiçbir memlekete tanınmamış olan ([uluslararası] hukuk nezdinde) “hak süjeliği” 
olgusunun 20. Yüzyılın bütünü boyunca evrenselleşmesi Sovyet İhtilali’nin derin 
izlerini taşır. “[Uluslararası] Hukuk önünde biçimsel eşitlik” anlamına da gelen “hak 
süjeliği” olgusunun, emperyalizmin ve küresel kapitalizmin dönüşüm aşamalarıyla, 
dolayısıyla, “sömürü ilişkilerinin küresel ölçekte farklı boyut ve biçimlere kavuşmasıyla”, 
“burjuva devlet formunun krizler içerisinde uluslararasılaşmasıyla”, “eşitsiz gelişme 
yasasıyla” ve bir seri başka dönüşümle (egemenlik hususu üzerinden kurulabilecek) 
doğrudan rabıtası vardır. Sürekli değişime tabi olan bu bağlantı, ekonomi-politik 
yöntemin, gündelik hayatımızın almakta olduğu karmaşık biçimin izahı sürecinde 
istihdam edilmesi durumunda da kullanılabilecektir. Çalışma, egemenlikteki –sürekli- 
dönüşüm ve Sovyet İhtilali ilişkisi üzerine anlatılanın bizim hikâyemiz olduğu inancıyla 
yürütülmüştür.
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KENTSEL MEKANLARDA DÖNÜŞÜM

Airbnb’nin Soylulaşma Sürecine Etkisi: Kadıköy Rasimpaşa 
Mahallesi Örneği*

Arş. Gör. Gökçe Uzgören, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Asuman Türkün, Yıldız Teknik Üniversitesi

Günümüzde, küreselleşme dinamikleri ve bilgi ve ulaşım teknolojilerindeki 
gelişmeler nedeniyle kentlerde soylulaşmayı ortaya çıkaran etkenlerin oldukça 
çeşitlendiği görülmektedir. Gerek gelişmiş ülkeler, gerekse gelişmekte olan ülkelerde, 
özellikle neoliberal kentsel politikalar doğrultusunda gelişen kentsel turizm sektörü, 
dünya genelinde en hızlı gelişen hizmet sektörlerinden biridir. Bu nedenle, kent 
merkezlerindeki konaklama alanlarına olan talep de artmıştır. Özellikle son beş yıldır 
popülerleşen, turistlerin seyahatlerinde konaklayacak yer bulmasını, ev sahiplerinin 
ise evlerini oda veya tüm ev şeklinde kiraya vermesini sağlayan bir web uygulaması 
olan AirBnb, turistlerin konaklama   seçeneklerinden biridir. Son birkaç yıllık süreçte 
uluslararası literatürde, AirBnb’nin kent mekânına olan olumsuz etkileri ve soylulaşma 
ile ilişkisi üzerine yapılan akademik çalışmalar ve yerel ölçekli AirBnb karşıtı kent 
hareketlerinin sayısı da artmıştır. Bu çalışma, AirBnb aracılığı ile kiralanan evlerin 
kent mekânı ve yerel topluluklar üzerindeki etkisini ve soylulaşma ile olan ilişkisini 
Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi özelinde gerçekleştirilen saha araştırması ile keşfetmeyi 
amaçlamaktadır. Çalışmada, paylaşım ekonomisi modeline dayanan AirBnb’nin, 
yatırımcılar, turizm şirketleri ve evini kiraya veren ev sahipleri için yeni bir iş ve birikim 
fırsatı sunduğu; ancak AirBnb kullanımındaki büyümenin, kısa süreli ziyaretçiler 
için kentlerde daha fazla konut üretilmesine, uzun vadeli sakinlerin ise doğrudan ya 
da dolaylı olarak yerinden edilmesine ve kentlerin soylulaşmasına yol açtığı iddia 
edilmektedir. Soylulaşmanın en temel göstergesi olan yerinden edilme yalnızca fizik 
mekânda gerçekleşen bir değişim değil, tramvatik ve bireysel deneyimlerin önemli 
olduğu sosyal bir süreçtir. Bu nedenle soylulaşma sürecindeki yerinden edilme olgusunu 
yalnızca niceliksel verilerle desteklemek süreci bütüncül bir şekilde anlamak için yetersiz 
kalacağından bu çalışmada karma araştırma yöntemleri  (mixed method) kullanılmıştır. 
Öncelikle mahalledeki AirBnb evlerinin arzıni ve yıllar içindeki gelişimini tespit 
etmek amacıyla airdna.com, insideairbnb.com’daki veri sisteminden yararlanılmıştır. 

11. OTURUM
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Rasimpaşa Mahallesi’ndeki ortalama kiralık konut m2 birim fiyatlarındaki değişimi 
Kadıköy’ün diğer mahalleleri ile karşılaştırmalı olarak incelemek için ise sahibindex.
com üzerinden 2013-2014-2015-2016 Kasım ayı verileri kullanılmıştır. Bunların yanı 
sıra, Rasimpaşa Mahallesi’nde 90 kişi ile bir anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca toplam 
10 kişi ile de derinlemesine görüşme tekniği ile niteliksel veriler elde edilmiştir. Saha 
çalışmasından elde edilen veriler, mahallede genç ve öğrenci nüfusunun giderek 
yoğunlaştığını ve AirBnb ile kiralanan oda veya ev sayısının son beş yılda önemli 
ölçüde arttığını göstermektedir. Bir diğer önemli bulgu AirBnb aracılığı ile kiralanan 
ev veya odaların çoğunun Erasmus öğrencileri tarafından kiralanıyor olmasıdır. Ayrıca, 
Rasimpaşa Mahallesi’ndeki konut m2 birim fiyat artışı, Kadıköy’ün diğer ilçeleri arasında 
öne çıkmaktadır. Öte yandan sayıları gittikçe artan kafe ve restorantlar, yerel halkın 
gündelik ihtiyaçlarını karşıladıkları dükkanların sayısının her geçen gün azalmasına ve 
mahallenin turistler ve kısa dönem kiracılar için düzenlenen bir alan haline gelmesine 
neden olmaktadır. Sonuç olarak ise uzun vadeli kiracılar ve yerel halk doğrudan veya 
dolaylı olarak yerinden edilmekte ve bir soylulaşma süreci başlamaktadır. Bu bağlamda, 
dijitalleşen dünyada AirBnb gibi platformların kent mekânı ve yerel topluluklar üzerine 
etkisi ile soylulaşma sürecinin farklı dinamiklerini ampirik veriler ile ortaya koymak ve 
kentsel eşitsizlikleri arttıran bu tür güncel unsurlara yönelik araştırmalar yapmak önemli 
görülmüştür.

*Bu bildiri, 1. yazarın (Gökçe Uzgören) Yıldız Teknik Üniversitesi Şehircilik Anabilim 
Dalı Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı kapsamında, Prof. Dr. 
Asuman Türkün danışmanlığında gerçekleştirdiği ve çalışmaları süren “Soylulaşmayı 
Tetikleyen Küresel Bir Unsur Olarak AirBnb: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Örneği” isimli 
yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Ev, Mahalle ve Komşuluğa Dair: Kentsel Dönüşüm Sürecinde 
Tarlabaşı Örneği

Leyla Bektaş-Ata, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Bilimleri, Doktora Öğrencisi

Prof. Dr. Ali Murat Vural, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Araştırma, neoliberal politikaların etkilerini yoğun bir şekilde gösterdiği 2000’ler 
sonrası İstanbul’unun kent merkezlerinden Tarlabaşı’nda 2007 yılından bu yana 
devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının, bölgenin dokusu ve sakinleri üzerindeki 
etkisini anlamayı amaçlamaktadır.  Küresel sermaye döngüsünde önemli bir yer 
edinen İstanbul’un, tam da merkezinde ve en göz önünde bulunan bölgelerinden 
biri olan Tarlabaşı’nda, bölge sakinlerinin yaşadıkları mahalleyle  geliştirdikleri ilişki, 
gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm projesine yönelik tutum, beklenti ve eğilimler, 
çalışma açısından olduğu kadar, sosyolojik açıdan da anlamlı veri oluşturmaktadır. 
Tarlabaşı’nın bugünü ve geleceğine yönelik değerlendirmeleri tartışmaya açan 
araştırma, nasıl bir Tarlabaşı, nasıl bir kent merkezi, nasıl bir ev, mahalle ve kimlerle 
komşuluk sorularına yanıt aramaktadır. Araştırmada var olan durumu ve beklentileri 
anlamaya yönelik nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. 
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Kentsel Mekâna Anti-seküler Bir Hamle Olarak Proje-Camiler ve 
Çamlıca Cami Üzerine Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Sezen Çilengir, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Tarihsel olarak iktidar ilişkileri ile mekânlar arasında sıkı bir ilişki vardır. Özellikle 
18. yüzyılın sonundan itibaren çok yönlü şekilde hareket eden tahakküm ilişkileri, tüm 
topluma yayılmaktadır. İslâm dininin, toplumsal düzen için çok fazla ideolojik fonksiyonu 
vardır. Bu unsurlar, İslâm mimarisinin ve onun mekânı olarak camilerin de temel 
üslûbunu oluşturur. Ancak mekânlar, tarihsel olarak farklı toplumsallıkları gösterir. AKP 
iktidarının ideolojik ve stratejik dönüşümü de iktidarın mekânda üretimine yansımıştır. 
Cami projeleri, AKP’nin kendi kamu görüşünü inşa etmesinde araçsal bir role sahiptir. 
Bu durum, özellikle iktidarının ilerleyen süreçlerinde, kamusal alanda dini normların 
yer aldığı bir sivil toplum anlayışıyla kesişir. Bugün ise, daha merkezi ve otoriter iktidar 
ilişkileri, görünür ve daha az geçirgen olmuştur. Bu tahakküm ilişkisi, mekânda yüzeye 
çıkan dikotomik ilişkiler ağını çoğaltır. Camilerin geleneksel mimarideki birleştirici rolü, 
mevcut iktidar ilişkilerinin yapılanmasıyla farklılaşmıştır.

Kentsel Rantla Dönüşmekte Olan Metropol Çeperindeki Eski Bir 
Gecekondu Mahallesi (İzmir-Buca Kuruçeşme Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Gazanfer Kaya, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Emine Dündar, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Dünyada hızlı bir kentleşme süreci yaşanmakta olup; bu süreç sadece mekânsal bir 
değişimle değil aynı zamanda demografik ve sosyo-ekonomik bir değişimle de ilişkilidir. 
Özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kentleşme; hızlı/çarpık bir şekilde 
gerçekleşmekte ve de kırın ittiği nüfus gücüyle yeniden üretilmektedir. Gecekondu 
olgusu, bu hızlı ve çarpık kentleşmenin mekânsal yansımasıdır. Adeta bir gecekondu 
gezegenine (Mike Davis) dönen dünyada metropol ve mega kentler, milyonlarca 
kent yoksulunun mekanıdır. Türkiye’de 1950’li yıllarda belirginleşen gecekondulaşma 
olgusu, 1960’lı ve 1970’li yıllarda büyük bir sorun haline gelmiş ve metropol kentlerde 
gecekondu mahalleleri yaygınlaşmıştır. Başlangıçta merkez kente yakın alanlarda 
kurulan gecekondu mahalleleri, zaman içerisinde artan iç göç dalgasının da etkisiyle 
kentin çeperlerine doğru yayılmıştır. Türkiye’nin önde gelen metropol kentlerinden 
birisi olan İzmir de gecekondulaşma sürecinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Kentin 
merkezini ve çeperlerini saran gecekondular, kentteki çarpık kentleşmenin en göze 
çarpan simgeleridir. İzmir’deki yarım asırlık ve daha fazla olan gecekondu bölgelerinin 
dönüşüm süreçlerinde, pek bir ilerleme kaydedildiği söylenemez. Ancak 1980’lerde 
başlayan ve 2000’li yıllarda hız kazanan sermayenin kentleşmesinin bir yansıması 
olarak, kentsel rantlar üzerinden birikim rejimi, İzmir’in birçok alanında kendisini 
ortaya koymaktadır. İnşaat ve emlak piyasası üzerinden gerçekleşen bu rantsal birikim 
rejimi, sadece kentin merkezi yerlerinde değil, bazı çeper alanlarında da görülmektedir. 
Nitekim İzmir’in yoğun göç almış metropol ilçelerinden biri olan Buca’nın çeperinde yer 
alan Kuruçeşme Mahallesi de söz konusu alanlardandır. Kuruçeşme’de ilk gecekondular 
1970’lerde yapılmaya başlanmış, ancak mahallenin asıl şekillenmesi 1980 sonrası Doğu 
ve Güneydoğu’dan gelen yoksul göçmenlerle (zorunlu göçle gelenler de dahil) olmuştur. 
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Kuruluşundan günümüze ulusal basına da yansıyan gecekondu yıkımlarıyla karşı 
karşıya kalmış olan mahalle; son on yılda çok hızlı bir dönüşüm geçirmektedir. Metropol 
kentin çeperinde bulunan bu küçük mahallenin coğrafi konumunun da söz konusu 
dönüşümde büyük bir etkisi vardır. Mahallenin 1990’lı yılların sonunda oluşan ve sonraki 
yıllarda açılan fakülte ve artan öğrenci sayılarıyla büyüyen Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 
Tınaztepe Kampüsü’ne komşu olması ve de 2000’li yılların başında hizmete giren İzmir 
Çevre Yolu’na çıkış yerlerinden birisi olması bu dönüşümün en önemli dinamikleridir. 
Özellikle son yıllarda müteahhitle anlaşmalı “Kentsel Dönüşüm” uygulaması ile mahalle 
içindeki köhne gecekondular ya da iki-üç katlı aile apartmanları hızla yıkılmakta ve her 
köşe başında inşaatlar yükselmektedir. Buca’nın hiçbir mahallesinde bu kadar yoğun bir 
inşaat süreci yaşanmamaktadır. Diğer bir deyişle halk arasında “Bir zamanlar polisin bile 
giremediği mahalle” olarak anılan, suç, kavga gibi olumsuz olaylarla da ilişkilendirilen 
bu çeper mahalledeki dönüşümün sosyolojik analizi önem kazanmıştır. Bu çalışma 
kapsamında, Kuruçeşme Mahallesi’nde yaşayan haneler evreninden belirlenecek olan 
örneklem üzerinden saha çalışması gerçekleştirilecek ve elde edilen veriler ışığında; 
metropol çeperindeki eski bir gecekondu mahallesindeki dönüşüm dinamikleri birçok 
boyutuyla analiz edilmiş olacaktır. Bir başka deyişle, kentsel mekandaki dönüşüm 
dinamiklerinin belirlenerek, bu süreçte mahallede ve mahalle sakinlerinin hayatlarında 
meydana gelen değişimlerin incelenmesi ve sosyal aktörlerin var olan rant ağındaki 
konumlarının/rollerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır ve de bu çalışmanın 
temel amacını meydana getirmektedir.
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DİN, DEVLET, LAİKLİK

Devlet İnşası ve Dini Kurumlar: Erken 20. Yüzyılda Türkiye ve 
İran’da Dinin Tanzimi 

Yrd. Doç. Dr. Agah Hazır, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bu sunuşta 1920-1940 arasını kapsayan süreçte Türkiye’de ve İran’da dinin yönetilme 
biçimlerinin bir karşılaştırması yapılacaktır. Farklı siyasi ve tarihsel süreçlerden gelen, 
Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu iki ülke olarak Türkiye ve İran bahse konu 
dönemde benzer modernleşme deneyimleri yaşamışlar ancak dinin tanzimi alanında 
farklı politikalar izlemişlerdir. Türkiye, Diyanet İşleri Teşkilatı ile dini devlete eklemleme 
yolunu seçerken İran’ın yönetici elitleri dini kurumları devlet aygıtının dışında bırakma 
yolunu seçmiştir. Sunuşta öncelikle iki ülkedeki kurumsal farklılıklar açıklanacak daha 
sonra kamu yönetimini bu farklı tercihlere yönelten nedenler analiz edilecektir. Bu 
farklılığın nedeni olarak literatürde bugüne kadar vurgulanan ideolojik ve kurumsal 
nedenlerin yanı sıra uluslararası etkenlerin de çeşitli düzeylerde rol oynadığı 
gösterilecektir. Sonuç olarak, tercih edilen izleklerin ürettiği sonuçlar iki ülkenin daha 
sonraki siyasi gelişmeleri ile ilişkili biçimde tartışılacaktır. 

Türkiye’de Hâkim Laiklik Yazını ve Yeni Bir Kavram Setinin 
Olanakları

İlkim Özdikmenli, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bu çalışmada temel araştırma sorusu; 1990’lardan itibaren akademik ve entelektüel 
çevrelerde yükselişe geçen ve AKP’nin ikinci iktidar döneminde anaakım/hâkim 
yaklaşım haline gelen laiklik okumasının, AKP’nin kamusal alanı İslamileştirme 
politikalarının yaygın bir biçimde açığa vurulduğu ve iç ve dış ittifaklarının giderek 
daraldığı 2013 sonrasında bir değişim/revizyon geçirip geçirmediği, yeni teorik 
arayışların gelişip gelişmediğidir. Bu inceleme laikliğin sayısız veçhesi üzerinden yapılan 
her çalışmayı ele alma iddiasında olmayıp, seçmeci bir biçimde, laikliğin genel olarak 
tanımına, temellerine ve de Türkiye’de laikliğin temel unsurları ve problemlerine ilişkin 
ana varsayım ve tezleri içeren çalışmalara dayanmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın 
ilk bölümde anaakım laiklik yazınının Batı’daki kaynaklarına bakılmakta, 1960’lardan 

12. OTURUM
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günümüze temel uğrakları ve fikirleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. İkinci bölümde 
bu çerçevenin Türkiye’de nasıl yeniden üretildiği ele alınmaktadır. Son bölümde güncel 
tartışmalarda sözkonusu kavram setinin dışına çıkılıp çıkılmadığı araştırılmaktadır. 
Buna göre, anaakım laiklik yaklaşımı artan bir oranda sorgulanmaktadır. Ancak bu 
durum şimdilik bir paradigma değişimine işaret etmeyip yazına ilgisizlik olarak kendini 
göstermektedir. Politik misyonları da olan dergilerde kimi arayışlara rastlanmaktadır. 
Ancak bu arayışların büyük çoğunluğu muhafazakar kaynakları reddetmekle beraber 
hakim yaklaşıma daha büyük bir kaynak teşkil eden liberal kavram setinin dışına çıkmış 
olmadığından bir farklılaşma getirmemektedir. Paradigma değişikliğinin önkoşulu, 
laikliği, toplumsal ilişkilerin ve kurumların gayrı-eşitlikçi özüne dokunmaksızın ve bunun 
yaratacağı gerilimlerin böldüğü insanların birbiri üzerine devrilmesini engelleyecek bir 
birarada yaşama ilkesi olarak tarif eden kavramsallaştırmanın sorgulanmasıdır.

Modern Türkiye’de İslam’ın Kamusal Yüzü
Emrah Konuralp, Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Dinin kamusal alandaki rolünün hissedilir derecede arattığı günümüz Türkiye’sinde 
Anayasa’daki laiklik ilkesinin içeriği ve uygulanışı önemini sürekli artıran bir tartışma 
konusudur. Bu bildiride Türkiye’de daha önce ‘yukarından aşağıya devrim’le uygulanan 
ama dinin din-devlet ilişkilerindeki sınırlarının değişmesiyle artık uğruna mücadele 
verilen bir mevziye dönüşen laik kamusal alan, din sosyoloğu José Casanova’nın bakış 
açısı üzerinden değerlendirilmektedir. 

José Casanova (1994, s. 211), dikkat çekici çalışması olan Modern Dünyada Kamusal 
Dinler’de sekülerleşme tezinin birbirinden farklı, düzensiz ve bütünlüksüz üç önermeye 
dayandığını iddia eder: (1) seküler alanların dinsel kurum ve normlardan farklılaşması 
olarak sekülerleşme; (2) dinsel inanç ve uygulamaların gerilemesi olarak sekülerleşme; 
(3) dinin özel alana doğru marjinalleşmesi olarak sekülerleşme. Bu önermeleri (1) 
farklılaşma, (2) gerileme ve (3) özelleşme olarak kısaltabiliriz. Bir taraftan, Casanova 
(1994, s. 212) birinci önermenin sekülerleşme tezinin hala geçerliliğini koruyan özü ve 
bunun modern yapıların ayırt edici özelliği olduğunun altını çizmekten geri durmaz. 
Bilim, eğitim, hukuk, sanat gibi kültürel ve kurumsal alanların yanı sıra iki ana modern 
toplumsal sistem olan devletin ve ekonominin dinsel kurum ve normlardan kurtularak 
kendi kurumsal özerklikleri ile işlevsel dinamiklerini geliştirerek dini de kendi özerk 
alanına çekilmek ve yapısal farklılaşmaya dayanan modern prensibe uymak durumunda 
bırakması işte bu modern trendin ürünüdür (Jose Casanova, 1994, s. 212). Diğer 
taraftan Casanova (1994, s. 213-215) ikinci ve üçüncü önermelerin geçerli modern 
trendler olmadığını kuramsal tartışmalar ve ampirik örnekler üzerinden açıklamaya 
çalışır. Öyle ki, modern kamusal dinlerin modern anlamda farklılaşmış dinsel alanlarını 
kendini yeniden üretme karakter ve biçimlerine odaklanarak ‘serbest din piyasası’nda 
nasıl başarılı dinsel canlanış yöntemleri geliştirebildiği üzerinden sekülerleşme tezinin 
gerileme önermesine karşı çıkar (Casanova, 1994, s. 214). Özelleşme önermesini de 
çoğu toplum için baskın bir tarihsel eğilim olsa da özelleşmenin modern yapısal bir 
trend olmadığı; ‘tercih edilen seçenek’ olduğu; modern dünyada bireysel özgürlükleri 
veya yapısal farklılaşmayı zedelemeyen kamusal dinlerin varlığı ekseninde çürütmeye 
çalışır (Casanova, 1994, s. 215).
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Bu bildirinin amacı, Casanova’nın Hıristiyan dünyasından seçtiği beş ülke üzerine 
yaptığı karşılaştırmalı örnek olay incelemesinin nüfusunun çoğunluğu Müslüman 
olan ve anayasal olarak laik bir düzene sahip Türkiye için geçerliliğini tartışmaktır. 
Diğer bir deyişle, modern Türkiye’de İslam’ın Casanova’nın terminolojiyle ‘kamusal 
din’ olma kapasitesi ele alınmaktadır. Bu bildirinin önemi tam da bu noktada ortaya 
çıkmaktadır: Hıristiyan dünyasına ait tarihi ve toplumsal gerçekliği yorumlamak için 
geliştirilen analitik araçların Müslüman bir ülkedeki toplumsal gerçekliği ve tarihsel 
süreci çözümlemedeki yeterliliği ve geçerliliğini ortaya koymak. 

Casanova’nın (2011, s. 54) ‘seküler’, ‘sekülerleşme’ ve ‘sekülerizm’ arasında bir 
analitik ayrım yaptığını da dikkate alacak olursak, ‘seküler’in bir epistemik kategoriye, 
‘sekülerleşme’nin bir tarihsel sürece ve ‘sekülerizm’in de bir ideolojiye, dünya görüşüne 
karşılık geldiğini; bu kavramsal ayrımların Türkiye bağlamındaki özgüllüğü belirtmek 
açısından geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Bu taramadan hareketle bir kavramsal 
tartışmaya girilmiş, bir kuramsal çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kuramsal 
çerçeve doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kamu kurumu olan Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın her hafta yayımladığı cuma hutbeleri 2016 yılı için taranmıştır. 
Bu hutbelerde modern Türkiye bağlamında bir kamusal İslam’ın izleri sürülmeye 
çalışılmıştır.
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Şinasi Aksoy Anısına

KAMU YÖNETİMİ

İdare(nin) Tarihi: Yönetim Bilimsel Bir Yaklaşım

Arş. Gör. Meryem Çakır Kantarcıoğlu, Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Arş. Gör. İmren Pınar Dülgar, Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İdare tarihi alanı, yönetim bilimi disiplini içerisinde önemli bir konuma denk 
düşerken alanyazında tektip çalışmalar ağırlıktadır. Söz konusu çalışmaları tektipleştiren 
niteliklerden ilki, çalışmaların yönetim örgütlenmesinin tarihsel gelişimine 
odaklanmasıdır. Dolayısıyla idare tarihi çalışmalarında yönetim örgütlenmesinin soyut 
boyutu olan epistemolojik tartışmalar yeterince yer almamaktadır. Diğer taraftan idare 
tarihi alanındaki çalışmaların genel olarak tarih disiplininin sınırları içerisine hapsedilmiş 
olması, idare tarihinin yalnızca tarih disiplininin araç ve yöntemleriyle ele alınmasına 
neden olmaktadır. Bu durum, çalışmaları tektipleştiren niteliklerden ikincisini 
oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında idare tarihinde epistemolojik tartışmaların 
yönetim bilimi perspektifinden nasıl ele alınabileceği sorusu tartışılmaktadır.

Güvencesizleştirme Aracı Olarak İŞKUR
Arş. Gör. Sibel Doğanay, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Bu çalışma, Türkiye’de farklı sosyal bilim alanlarını enlemesine kesen ve bu 
yönüyle çokdisiplinli araştırmalarla incelenme potansiyeli taşıyan bir konu olan 
“güvencesizleştirmeyi”, çalışma ekonomisi ve yönetim/organizasyon (örgüt çalışmaları) 
alanlarını ortaklaştırabilecek bir pencereden ele alma denemesidir. Çalışma, merkezine 
emek çalışmaları literatürünün sunduğu perspektifi almakla birlikte, örgüt çalışmaları 
alanında yürütülen güncel tartışmalardan da yararlanmaktadır. Örgüt çalışmaları 
(organization studies) alanının son dönemde yoğun şekilde tartıştığı, -bu çalışmada da 
ikinci bir kavramsal çerçeve olarak sunulacak- kavramlarından biri kurumsal mantıklardır 
(institutional logics). Kurumsal mantık özetle “bireylerin ya da örgütlerin eylemlerine 
yön veren kural, norm ve uygulamalar bütünü” şeklinde tanımlanır (Friedland ve 
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Alford, 1991); yeni kurumsal mantıklar yeni örgütsel formların ortaya çıkmasına neden 
olabilirler; fakat eski örgütsel yapının kendisini büyük oranda koruduğu ya da eski 
örgütsel yapının izlerini belli oranda taşıyan “dönüşmüş/değişime uğramış” örgüt 
yapıları da ortaya çıkabilir.  

1980 sonrası emek piyasalarını biçimlendiren neoliberal politikalar piyasaları 
kuralsızlaştırmakta, güvencesiz çalışma biçimlerine yerleşiklik kazandırmaktadır. Ana 
akım yazında tam istihdam politikasının bir unsuru olarak tanımlanan aktif emek 
piyasası politikaları, ‘emek piyasalarının verimliliğini ve üretkenliğini artırma, işsizliği 
önleme işlevlerinin olduğu’ öne sürülerek meşrulaştırılmaktadır. Emek piyasalarını 
“esnekleştirme” amacı doğrultusunda kurumsal, hukuksal ve toplumsal temelde 
bir yapısal dönüşümü gerçekleştiren Türkiye’de (Mütevellioğlu ve Işık, 2009) bu 
anlamda 2003 yılında İş Yasası değişikliğe uğratılarak esnek çalışma biçimlerine yasal 
zemin hazırlanmış, aynı yıl İş ve İşçi Bulma Kurumu bir yasa değişikliğiyle İŞKUR’a 
dönüştürülerek aktif programları uygulayan bir yapıya büründürülmüş ve getirilen bu 
yasayla da özel istihdam bürolarının kurulmasına zemin hazırlanmıştır. Başka bir deyişle, 
istihdam güvencesini ortadan kaldıran aktif programlar Türkiye’de İŞKUR aracılığıyla 
yürütülmektedir. Bu yönüyle çalışmada İŞKUR, 1980 sonrası aşamalı şekilde ve farklı 
örgütsel yapılanmalar aracılığıyla kendini giderek daha güçlü hissettiren neoliberal 
politikaların –ve dolayısıyla güvencesizleştirmenin- önemli bir uygulayıcısı olarak; 
örgütsel çalışmalar alanı açısından da “bir kurumsal mantığın taşıyıcısı olma” özelliği ile 
ele alınmaktadır.

Kapatma Pratiği Çerçevesinde Yönetimi Yeniden Düşünmek: 
Muzaffer Sarısülük Örneği

Arş. Gör. Yeşim Akın Yalçın, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Anabilim Dalı

Yönetim bilimi, 1900’lü yılların başından itibaren süren tartışmalardan bu yana 
ağırlıklı olarak çok disiplinli ve/ya disiplinler-arası bir alan olarak tanımlanmaktadır. 
Hukukun ve psikolojinin eş zamanlı olarak yönetim alanına içkin olarak düşünülmesi, 
yönetim disiplininin de pratiklerini belirlemiş, kullandığı araç ve yöntemleri 
tariflemesine dahil olmuştur. Mevcut çalışmada hukuk ve psikolojinin çakışan kararları 
(yasa dışılık ve delilik) arasında kalmış ancak hangi karar ağırlığını gösterecek olursa 
olsun değişmeyecek bir sonuçla, bir kapatma uygulamasıyla karşı karşıya olan Muzaffer 
Sarısülük örneği ele alınacaktır. Çalışmanın kuramsal temelini 1970’lerde tartışmaya 
açılmış olan psikolojinin bir disipline edici mekanizma ve yönetim aygıtının araçlarından 
biri olduğu savı ile kapitalist sistemde hukukun mevcut düzenin devamlılığını 
korumaya yönelik bir işlevselliği barındırdığı savları oluşturmaktadır. Diğer yandan, 
kapatma uygulamasının 17.  yüzyıl Avrupa’sının tümü boyunca görülen kitlesel bir olay 
ve bir ‘’asayiş’’ yöntemi olarak kullanılmasından bugüne bu uygulamanın sonuçları ele 
alınacaktır. Muzaffer Sarısülük örneği bu savlar temelinde tartışılacaktır. Hapishaneyi 
ve tımarhaneleri birer kurumdan ya da mekandan ziyade birer işlev, yönetme pratiği 
olarak kavramak gerekliliği çalışmaya içkin bir tartışma olarak kurgulanmıştır. İktidarın 
meşrulaştırılmasının bir aracı olarak psikolojinin politikliği ile delilik ve akıl olguları 
söz konusu tartışmanın yapı taşlarını oluşturmaktadır. Muzaffer Sarısülük 1958 yılında 
Çorum’da dünyaya gelmiş ve 1985 yılında Urfa’da edebiyat öğretmeni olarak çalışmaya 
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başlamıştır. 1989’da dönemin başbakanı Turgut Özal’a yazdığı sünnet karşıtı mektubu 
ile soruşturma geçirmiş ve bir gün ceza almış; ardından Kayseri’ye atanmıştır. Ancak 
daha sonra istifa kararı verip Çorum’a, ailesinin yanına dönmüştür. İstifa kararını ailesine 
açıklaması sonucu babası ve kardeşleri tarafından şiddete maruz kalmış, akıl hastası 
olduğu gerekçesiyle hastaneye yatırılmak istenmiş, kaldığı üç farklı şehirdeki hastaneleri 
terk ederek Çorum’a dönmüştür. Bu dönemde kendisine, kişinin gerçeklikten koptuğu 
temeline dayanan psikoz dahilinde şizofreni tanısı koyulmuştur. Köyüne dönmesi 
sonrasında, köyden 20 km uzaklıktaki ormanlık alanda bir baraka yapmış ve orada 
yaşamaya başlamıştır. Hayatını halen orada sürdürmektedir. 2013 yılındaki Gezi 
Eylemleri’nde Muzaffer Sarısülük’ün oğlu Ethem Sarısülük Ankara’da eylemler sırasında 
bir polis tarafından vurularak hayatını kaybetmiştir. Bu durumu protesto etmek 
amacıyla Sungurlu’da bir trafonun altında ateş yakan ve bir diş polikliniğinin kapısına 
‘’Maddi Tıp Şeytandır’’ yazan Muzaffer Sarısülük bir gün tutukluluğunun ardından, 
cezai ehliyetinin olmadığını ifade eden tekhekim raporu ile serbest bırakılmıştır. Ancak 
yargılama süreci devam etmiş ve Muzaffer Sarısülük 12 yıl ceza istemi ile karşı karşıya 
gelirken diğer yandan da savcılık tarafından yüksek güvenlikli bir hastanede gözetim 
altında tutulması kararı verilmiştir. Her iki talepte de gerekçe ‘’topluma zararlı olmak’’ 
şeklinde kavramsallaşmakta, akıl hastanesinin ve cezaevinin kesiştikleri bir yönetme 
pratiği olarak kapatma ekonomisi çarpıcı bir biçimde karşımıza çıkarmaktadır. Mevcut 
çalışma ile birlikte hukuk, psikoloji ve bütünsel olarak yönetim disiplininin bir aradalığı 
ile ortaya çıkan ‘’suç ortaklığı’’nın deşifresinden ziyade, statükonun sürdürülmesine 
araçsallık etmeyen, toplumsal kurumların ele alınmasında toplumsal adaleti tartışan bir 
anlayışın ortaya çıkması amaçlanmaktadır. Değişime olan ihtiyaca değinebildiği oranda 
bu çalışma değerli olacaktır.
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KİMLİK, ETNİSİTE ve SİYASET

Türkiye’nin Eksik Sekülarizmi: Türkiye’de Din-Devlet İlişkisini Alevi 
Hareketinin Temel Talepleri Üzerinden Okumak

Mehmet Ertan, Düzce Üniversitesi

Türkiye’de din-devlet ilişkileri üzerine yürütülen kuramsal tartışmalarda, Fransız 
laikliğinin katılığı ile Anglo-Sakson sekülarizminin yumuşaklığı arasında bir dikatomi 
kurulur. Bu dikatomi, demokrasiyle barışık bir laikliğin Anglo-Sakson modelin 
benimsenmesiyle mümkün olabileceğini ima eder. Hâlbuki din-devlet ilişkileri 
hakkında yapılacak bir tartışmanın başlangıç noktası, siyasal pratikler bütünü olarak 
laikliğin ve toplumsal bir ethos olarak sekülarizmin birbirleriyle ikame edilebilir değil, 
birlikte anlam kazanan kavram setleri şeklinde kullanılması olmalıdır. Bu tebliğde de, 
laiklik ve sekülarizm arasında kurulan tamamlayıcı ilişkiden hareketle, Türkiye’de din-
devlet ilişkileri, eksik sekülarizm kavramsallaştıması üzerinden değerlendirilmeye tabii 
tutulacaktır. Türkiye’de din-devlet ilişkileri bir boyutuyla dinin devlet kontrolü altına 
alınması, bir boyutuyla da din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrıştırılması üzerine 
kuruludur. Eksik kalan ise dinin toplumsal gücünün kırılması, yani gündelik hayatta 
toplumsal değerlerin dünyevileşmesidir. Eksik sekülarizmle kast edilen de dinin siyasal 
gücünü düzenleme çabalarına rağmen dinden bağımsız dünyevi bir değerler sisteminin 
inşa edilememesidir. 

Bu tebliğ, Türkiye’de din devlet ilişkilerini eksik sekülarizm kavramı üzerinden 
kuramsal bir tartışmaya açarken, Alevi hareketinin temel talepleri üzerinden bu 
tartışmanın somut izdüşümlerini takip etmeye çalışacaktır. Alevi hareketinin siyasal 
sistemle ve devlet organlarıyla kurduğu ilişkiye yön veren iki kurum, zorunlu din 
dersleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı olmuştur. Alevi dernekleri, 1990’lardan bu yana, 
zorunlu din derslerinin kaldırılmasını veya müfredatının değiştirilmesini ve Diyanet 
İşleri Başkanlığının lağvedilmesini veya Alevilerin de bu kurumda temsil edilmesini 
talep etmişlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığının varlığının ve din derslerinin zorunluğunun 
anayasayla güvence altına alındığı düşünüldüğünde, Alevilerin bu iki kurum üzerinden 
siyasal sistemle kurduğu ilişkinin aslında Alevilerin Türkiye’nin eksik sekülarizmiyle 
kurduğu ilişki olduğu gün yüzüne çıkar. Bu bağlamda, dinsel/kültürel bir grup olarak 
Alevilerin temel talepleri, bu tebliğde, Türkiye’de din devlet ilişkilerinin mahiyeti üzerine 
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kurulan teorik çerçevenin daha da netleşmesine imkân tanıyacak şekilde mercek altına 
alınacaktır.

Alevi Gençliğinin Kimlik İnşası ve Politikleşme Süreçleri 
Yrd. Doç. Dr. Ercan Geçgin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 

Anadolu halk inançlarından biri olan Aleviliğin başta kentleşme olmak üzere çeşitli 
toplumsal koşullar içerisinde yeniden inşa sürecinde olduğunu görmekteyiz. İbadethane 
olarak kullandıkları cemevlerinin devlet tarafından inanç merkezi olarak görmeyişinden 
tutalım da çeşitli tarihsel etnik gerilim hatlarındaki konumlanışları, Alevileri farklı 
arayışlara meyletmesine sebep olmuştur. İnanç alanındaki dışlanmışlarından bağımsız 
olarak kentleşme ve kentlileşme süreçlerinde kırsal alandaki Alevilikten giderek 
farklılaşan bir Aleviliğin ortaya çıkmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bu farklılaşmanın 
görülebileceği kesimlerden biri de Alevi gençliğidir. 

Bu çalışma, Alevi gençlerinin içinde bulundukları koşullarda kendi kimliklerini 
nasıl tanımladıklarına, nasıl anlamlandırdıklarına, etkileşim süreçlerinde kimliklerini 
nasıl inşa ettiklerine ve özel olarak politik alanla nasıl bir ilişki içerisinde olduklarına 
odaklanan bir saha araştırmasına dayanmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin gibi 
metropollerde yaşayan Alevi gençler ile Hatay, Çorum, Amasya, Adıyaman ve Tunceli 
gibi orta ve daha küçük ölçekli kentlerde yaşayan Alevi gençlerin kimlik eksenli 
sosyalleşme süreçleri mercek altına alınmak istenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerine 
dayalı şekilde, 2013’den 2017’ye dek 100’den fazla görüşme ve derinlemesine görüşme 
ile gözlemler ve katılımlı gözlemler gerçekleştirilmiştir. İnternet üzerinden hazırlanan 
soru formlarına dayalı araştırma ise devam etmektedir. Bu imkân ölçüsünde yurt 
dışında yaşayan Alevi gençlerle de görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Araştırmada 
Aleviliğin nasıl öğrenilmekte olduğu, nasıl anlamlandırıldığı, diğer etnik gruplarla ilişki 
biçimlerinin ne olduğu, kendini öncelikle hangi aidiyetlikler üzerinden tanımladığı, 
politikleşme süreçlerinin niteliği; zaman, mekân ve tarih algılarının nasıl olduğu, inanç 
ve kültürel belleklerinde Aleviliğin yeri ve sosyal ilişkilerinde Alevi kimliğinin hangi 
durumlarda merkezi bir rol teşkil ettiği gibi çeşitli sorulara cevaplar aranmıştır.

İlk bulgulardan hareketle Alevi Gençliğinin kendini tanımlamasının diğer kimliklerle 
toplumsal karşılaşmalarının bağlamına göre değişim arz ettiği ve siyasal alanın 
giderek daha belirgin bir dışsal kurucu öğe olarak kimlik inşasında işlevler üstlendiği 
görülmektedir. Mağduriyet algısı ve mağduriyetle baş etme stratejileri mekâna ve 
toplumsal bağlama göre değişiklik göstermektedir. Siyaset, Alevi kimliğinin inşasında 
dolaylı ya da dolaysız bir şekilde önemli rol oynamakta ve alevi inancının belleğinin 
toplumsal çerçevesini belirgin bir şekilde çizmektedir. Ancak kamusal alanda Alevicilik 
siyaseti yürütmekten ziyade çeşitli taktiklerle ve sosyal/siyasal dolayımlar yoluyla 
bu gerçekleştirilmektedir. Kültür alanı açık savunma alanlarından ve mücadele 
alanlarındandır. Kültürel siyasallaşma biçiminin giderek hâkim olduğunu söyleyebiliriz. 
Buna paralel olarak siyasal alandaki kutuplaşmaların, örtük manada Alevi gençlerin 
çeşitli tarihsel ve kültürel kodların da imkânıyla yeni kimlik inşasına tahvil ettikleri 
görülmektedir. Ayrıca teknolojinin de (özellikle internet) Alevi kimliğinin gizli ya da açık 
şekilde bir entiteye dönüşmesinde işlevler gösterdiği gözlemlenmektedir.
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Kürt Hareketinin Alevi Siyaseti: Kırılmalar, Söylemler ve Tarihyazımı
Dr. Gözde Orhan, Boğaziçi Üniversitesi

Coğrafi anlamda çok geniş bir alana yayılmış ve farklı ulus devletlerin sınırları 
içerisinde yaşayan Kürtler şüphesiz en kalabalık devletsiz haklardan biridir. Dilsel 
ve inançsal özellikler düşünüldüğünde Kürt toplulukları arasında önemli farklılıklar 
söz konusu olsa da 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan bir Kürt 
milliyetçiliğinden söz etmek mümkündür. Türkiye’deki Kürtler için PKK’nin kuruluşu, 
1995’te örgütün sosyalist çizgiyi terk edişi ve 1999’da Öcalan’ın yakalanmasıyla birlikte 
kültürel ve özellikle dilsel hakların mücadele hattının temel eksenine oturtulması Kürt 
milliyetçiliğinde yeni bir seyir getirmiştir.

Bu çalışma, Kürt milliyetçiliğinin tüm Kürtleri kapsamayı hedeflediği 1980 sonrası 
süreçte Türkiye’deki Alevi Kürtleri içermeye dönük açılımları tartışmayı amaçlamaktadır. 
PKK 1980’lerden demokratik modernite perspektifine geçişe kadar Alevi Kürtlere dönük 
kabaca beş söylem etrafında politika geliştirmiştir: 1) Kürtlerin konuştuğu tüm dillerin 
Kürtçe’nin lehçeleri olduğu savı 2) Kürtlerin yaşadığı ortak bir coğrafya tanımlamak 
(Kürdistan) 3) Kemalizm’i Aleviler ile Kürtlerin ortak düşmanı olarak tanımlamak ve 
Kemalizm eleştirisiyle sol/sosyalist rakipleri elimine etmek 4) 1938 katliamını Kürt 
katliamlarının bir parçası olarak tanımlamak 5) Aleviliği Kürtlüğün “esas biçimi” olarak 
tanımlamak. Bu bildiri, bu sonuncu argümana yoğunlaşacaktır. 

Kürtlerin yaklaşık %80’i Sünni, %20’si Alevi veya Yezidi’dir. Cumhuriyet döneminde 
Doğu illerinde çıkan ayaklanmalar incelendiğinde Alevi ve Sünni Kürtlerin bir Kürt 
devleti kurmak ya da milliyetçi talepler dillendirmek amacıyla ortak hareket etmedikleri 
görülmektedir. PKK kurulduktan sonra Sünni ve Alevi Kürtler arasındaki ilişkiler de 
dönüşür. PKK Sivas Katliamı’na kadar (1993) Alevi hareketini bir tür sekterlik olarak 
görmüş, Alevi hareketini Kürtleri ayrıştırmakla eleştirmiştir. Katliamdan sonra ise söylemi 
tamamen değişmiştir: bu kez Alevi Kürtleri tanıyarak içermeyi hedeflemiş, bunun için 
de Aleviliği ulusal mücadele için ilerici-devrimci bir olanak olarak tanımlamıştır. Alevilik 
artık “gerçek Kürt kültürü”dür. Bu bildiri, Kürt hareketinin yayınlarından ve 1993 sonrası 
söylemini dayandırdığı tarihsel kaynaklardan faydalanarak Aleviliğin Kürt milliyetçiliği 
ekseninde nasıl yeniden inşa edildiğini tartışacaktır.   

Milliyetçiliği Yeniden Okumak: “Arap” ve “Kürt”lerin Birinci Dünya 
Savaşı’ndaki Farklı Stratejileri

Deniz Ali Uyan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü

Milliyetçi söylem etrafında şekillenen milliyetçi-ulusal tarih anlatıları; milliyetçi 
hareketlerin köken ve gelişimlerini tarihsel bağlamlarının dışında ve ilkçi terimlerle 
ele alarak, onları tarihsel olarak meşrulaştırılamayacak bir geçmişte ve belirli yapısal 
faktörlerin ardında arama yönelimindedir. Bu yönelim; milliyetçi hareketlerin teleolojik 
bir düzlemde okunmasına yol açarak, ulus-devletlerin oluşumunu retrospektif ve 
kendinden menkul biçimde ele alan ve bu süreçlere kaçınılmazlık atfeden birçok 
çalışmayı da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, literatürde ulus-devletlerin oluşum 
süreçlerini öyküleyen önemli sayıda monografi bulunmasına rağmen, bu süreçleri 
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karşılaştırmalı biçimde analiz eden çalışmalara fazla rastlanmamaktadır. Bu çalışma, 
bahsedilen eksiklikten hareketle tarihsel perspektife ve milliyetçilik kuramlarında 
ortaya çıkan yeni yaklaşımlara dayalı karşılaştırmalı milliyetçilik analizi ortaya koyarak, 
milliyetçi teleolojiyi aşma amacı taşımaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüz yılı, birçok ulus-devlete kaynaklık etmesi 
bakımından milliyetçiliği çözümlemeye yönelik kuramsal tartışmalar ve karşılaştırmalı 
analizler için zengin bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Ancak imparatorluğun 
dağılmasıyla ortaya çıkan ulus-devletlerin tarih-yazımları, imparatorluğun dağılarak 
ulus-devletlere ayrılmasını kaçınılmaz bir düzlemde ele alarak milliyetçi teleolojiyi 
beslemektedir. Çalışma, olay analizine odaklanarak; milliyetçi hareketleri değişken, 
rastlantısal ve bilişsel karaktere sahip süreçler şeklinde kavramsallaştıran bir çerçevede 
“Kürt” ve “Arap” milliyetçi hareketlerinin farklı gelişim süreçlerini tarihsel bağlamı içinde 
ve karşılaştırmalı bir biçimde çözümleyecek böylece milliyetçi tarih yazımına alternatif 
sunarak, teleolojik anlatıyı aşma yolunda literatüre farklı bir açıdan katkı yapmayı 
amaçlamaktadır.
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TÜRKİYE’DE MÜLTECİ OLMAK

Sığınmacı Sorununun Belediyeciliğe Etkileri: İstanbul İlçe 
Belediyeleri Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

Yrd. Doç. Dr. Aslı Yılmaz Uçar, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İİSBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Gülçin Balamir Coşkun, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İİSBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Son verilere göre Türkiye en çok sığınmacı alan ülke konumundadır. Suriye’de yaşanan 
iç savaş nedeniyle 2011’den bu yana Türkiye’ye sığınanların sayısı resmi rakamlara 
göre 3,5 milyon civarındadır. Suriyeliler, hali hazırda kurulu 21 kampın yanı sıra, sınır 
kentlerinde ve büyükşehirlerde kentsel mekanlara dağılmış olarak yaşamaktadırlar. 
Örneğin, Türkiye’de bulunan toplam Suriyelilerin % 17 - % 25’inin İstanbul’da yaşadığı 
tahmin edilmektedir (Erdoğan, 2017). 

Suriyelilerin kamp dışında ve özellikle büyükşehirlerde yaşaması, mülteci sorununa 
“kentsel” bir nitelik kazandırmaktadır. Öyle ki kentsel mekanların geleneksel yerel-
yönetim kuruluşları olan belediyeler bu krizi, ilk elden yaşayan aktörler olmuştur. 
Fakat söz konusu durum, fiili bir durum olarak doğmuştur. Şöyle ki, Geçici Uygulama 
Yönetmeliği çerçevesinde Suriyelilerin temel hizmetlerinin karşılanma yetki – 
sorumluluğu merkezi yönetim kuruluşlarına verilmiştir. Ancak yapılan araştırmalar 
göstermektedir ki birçok hizmette belediyeler zorunlu olarak görev alanına çekilmiştir. 

“Mülteci akınının kentsel niteliği” ve “yerel yönetimlerin geleneksel sorumluluklarının 
(eğitim, istihdam, yardım, vb.) ötesine geçebilecek olan bu krize cevap vermek için 
belediyelerin olağanüstü kaynakları harekete geçirmek zorunda kaldıkları tespiti 
uluslararası alanda vurgulanmaktadır. Belediyeler ortak zorluklarla karşı karşıyadır; 
belediyelerin barınma ve su yönetimi talebi artmakta, eğitim, istihdam, ilk yardım, 
sağlık ve sosyal entegrasyon işlevleri genişlemektedir. Türkiye kaynaklı ve Türkiye 
üzerine araştırmalar ise yeni sonuçlanmaya başlamaktadır. Son dönemde yayınlanan 
en kapsamlı Rapor’da (Erdoğan, 2017), anket çalışmasıyla elde edilen veriler toplanmış 
ve belediye süreçlerine dair genel tespit ve öneriler sunulmuştur. 

Çalışmanın amacı, Türkiye gibi merkezi yönetim geleneğinin baskın ve belediyecilik 
açısından büyük farklılıkların olduğu bir idari sistemde “sığınmacı ve belediyecilik” 
sorununu karşılaştırmalı ve kuramsal olarak tartışmaktır. Diğer bir deyişle, çalışmada 

15. OTURUM
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belediyeciliğin sığınmacı nüfusun artışıyla birlikte yaşadığı çelişkiler ve filli durumun 
belediyeciliğe etkileri araştırılacaktır. İstanbul, iki sınır kenti olan Gaziantep ve 
Şanlıurfa ile birlikte en yüksek sayıda sığınmacı barındıran şehirdir. Bu doğrultuda, 
İstanbul’da sığınmacı nüfusun en yoğun olduğu 8 ilçe belediyesi tespit edilerek; söz 
konusu belediyelerde derinlemesine mülakatlar yapılmaktadır. Mülakatların analiziyle, 
sığınmacı sorununun Türkiye’de idari sisteme etkileri karşılaştırmalı olarak incelenmeye 
çalışılacaktır. Çalışma, sığınmacı sorununun yönetsel – örgütsel etkisini araştırmaya 
çalışmaktadır; bu çerçevede, sığınmacı ve göç sorununa yönetim bilimleri alanından 
kurumsal – yönetsel bir perspektif getirecek olması açısından özgün bir katkı koymayı 
hedeflemektedir. 

Sosyal Profil, Uyum Ve Beklentiler Üzerine Bir Alan Araştırması:
İstanbul Kartal İlçesi Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler

Uğur Avcı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü

Hüdayi Sayın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  Siyaset Bilim ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü

2010 Arap Baharı’nın tetiklediği devinimin, Suriye’de önüne geleni içine alacak bir 
çığa dönüşmesi ve sonrasında yaşananlar uluslararası göç kaynaklı sorunları dış politika 
kadar iç politikanın da odağına oturttu. Ülkemizde, 2016 verilerine göre yaklaşık 2.7 
milyon geçici koruma altında Suriyeli yaşamaktadır. Suriye’de iç savaş koşullarının 
ne zaman sonuçlanacağına dair belirsizlik, Suriyeli popülasyonun çoğunlukla çocuk 
ve gençlerden oluşması, göçmenleri geçici/ misafir değil, onlarla birlikte yaşamayı 
sürdüreceğimizi kabul etmemiz gerekmektedir. Bu kabül çerçevesinde, yerli toplum 
ve göçmenlerin uyum sürecinin planlanması, doğru yönetilmesi zorunluluğu ile karşı 
karşıyayız. Göçün planlanması ve yönetilmesinin göçmenlerin tanınması, tanımlanması 
ile mümkün olacağından hareketle, İstanbul Kartal İlçesinde geçici koruma altındaki 
Suriyelilere yönelik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma çerçevesinde, 
anket, mülakat ve istatistiki değerlendirme yöntemleri kullanılmış ve veriler 
yorumlanmıştır.   

Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar ve “Acil Durumlarda Eğitim”
Ejder Yelken, Türkiye Eğitim İnisiyatifi

Suriye’de iç çatışmalarla başlayan ve sonrasında savaşa dönüşen kriz, kitlesel bir 
göç hareketine yol açmıştır. Sığınmacılara kucak açan bölge ülkeleri arasında Türkiye 
ilk sırada yer almaktadır. BM verilerine göre, Nisan 2017 itibarıyla, Türkiye’deki Suriyeli 
sığınmacılar üç milyon kişiye ulaşmış olup bunların bir milyonu okul çağındaki 
çocuklardan oluşmaktadır. Göç çalışmaları, uzun süreli krizlerde sığınmacıların bir 
kısmının kriz bitse dahi ülkelerine dönmediğini ortaya koymaktadır. Bu, Türkiye’nin 
Suriyeli sığınmacı sorununun devam edeceğini düşündürmektedir. Gelecekte 
yaşanabilecek ekonomik, sosyal ve güvenlik risklerini önlemek için Türkiye Cumhuriyeti 
ve uluslararası kuruluşlar Suriyeli göçmenlere yönelik politikalar yürütmektedir. Suriyeli 
çocukların eğitimi, bunların en önemlilerinden birisidir.
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Doğal felaketler ya da can ve mal güvenliğinin ortadan kalktığı silahlı çatışma/
savaş koşullarında, insanların göç etmek zorunda kalmaları izleri yaşam boyu 
sürecek travmalara yol açmaktadır. Çocuklar, bu koşullardan en fazla etkilenen 
kesimi oluşturmaktadır. Bu nedenle, acil durumlara müdahale amacıyla oluşturulan 
ulusal ve uluslararası yapılanmalarda, çocukların fiziksel, psikososyal ve bilişsel olarak 
korunmasına önem verilmekte ve eğitim koşullarının sağlanması öncelik teşkil 
etmektedir. Bu koşullarda eğitim; hayatta kalmak, güvenlik, istismar/ şiddet / taciz 
tehlikelerine karşı sığınak ve gelecek için umut anlamına gelmektedir. Literatürde bu 
eğitim yaklaşımı “Acil Durumlarda Eğitim” (Education in Emergencies) (ADE) olarak 
anılmaktadır. 

Türkiye’deki ADE’in başarısı, fiziksel koşulların ve finansmanın sağlanması dışında, bu 
yönde bir kapasitenin geliştirilmiş olmasını da gerektirmektedir. Bu, krizleri dikkate alan 
eğitim politikalarının ve yetişmiş insan kaynağının mevcudiyeti anlamına gelmektedir. 
Suriye krizi, mevcut durumun yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Oysa Türkiye, sel, 
deprem gibi doğal felaketlere uygun jeolojik yapısı ve uluslararası krizlere yatkın 
coğrafi konumu ile acil durumlarla karşılaşma potansiyeli yüksek bir ülkedir. Eğitim 
kurumlarının, diğer kurumlarla birlikte acil durumlara ilişkin hazırlıklara katkı koymaları 
gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası kuruluşların da desteğiyle, finansman, fiziksel 
koşulların sağlanması konularında başarılı olmuştur. Ancak, Suriyeli çocukların 
eğitiminde hala eksiklikler gözlenmektedir. Bu da dikkatleri, eğitim politikalarına, eğitim 
fakültelerine ve onların ADE konusundaki yeterliklerine çevirmektedir. Araştırmada, 
uluslararası kuruluşlara ait kaynakların ağırlıkla kullanıldığı literatür incelemesi ve 
eğitim fakültelerinin yayınları ve programlarının analizine dayalı, betimsel araştırma 
yer almaktadır. Türkiye’de mevcut 90 eğitim fakültesinin internet üzerinden erişilebilen 
fakülte dergileri, Suriye krizinin başlangıcından günümüze olan tüm sayılarında, makale 
başlıkları üzerinden analize tabi tutulacaktır. Betimsel araştırma ile elde edilecek bulgular 
ışığında Türkiye’nin ADE yeterliğine ilişkin sonuçlar ortaya konacak ve bir durum tespiti 
yapılacaktır. Böylece, kapasite gelişimine yönelik, eğitim fakültelerinin, kısa/uzun 
vadeli rollerine ve uygulanması gereken politikalara ilişkin öneriler geliştirilebilecektir. 
Bu Türkiye’nin içinde bulunduğu veya gelecekte karşılaşacağı krizlere daha hazırlıklı 
olmasına katkı koyacaktır.

Gaziantep’te ‘Ötekiliğin’ Kılcallığının İfadesi Olarak ‘Suriye’li’ Araba 
Plakası   

Dr. Mustafa Doğanoğlu

Bilindiği gibi iktidarın kılcallığıyla ilgili zengin bir literatür bulunmaktadır. Eğer 
iktidarın kılcallığı mümkünse siyasal-toplumsal ilişkilerin işleyişinin diyalektik bir 
karaktere sahip olması nedeniyle ötekiliğin kılcallığından da bahsedilebilir. İktidar 
nasıl günedelik hayatın, mekanın, nesne ve işaretlerin içine sızarak kendini var 
kılıyorsa; ötekilik de aynı şekilde gündelik hayatın, mekanın nesne ve işaretlerin içine 
“sızdırılırlarak” var kılınır. Var kılınır; çünkü ötekiliğin sızması, iktidarın sızmasının tersine 
‘iradi’ bir şekilde olmayıp, iktidarın geldiği kaynağın kodlamaları gereği bir zorunluluk 
olarak gerçekleşir. Dolayısıyla ötekiliğin kılcallığının, iktidarın kılcallığının ifadesi olan 
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kodlamalar karşısında kendiliğinden ve zorunlu olarak geliştiğini söylemek mümkündür.

Suriye iç savaşının başlamasının ardından bir sınır kenti olarak Gaziantep’in Suriye’li 
nüfusun en yoğun yaşadığı kentlerden biri haline geldiği bilinmektedir. Suriyeli nüfusla 
birlikte trafik akışına görece yoğun Arapça yazılı araç plakası dahil olmaya başlamıştır. 
Bu durum, kontrol mekanizmasını zora soktuğu için Suriyeli nüfusun sahip olduğu 
araçlara, Türkiye’nin diğer kentlerinde olduğu gibi, kentin trafik-tescil yapısıyla uyumlu; 
fakat Suriyeli olduğu da belli olan bir plakalandırma yöntemi geliştirilmiştir. Böylece 
plakalandırma sistemi Türkçeleştirilmiştir. 27 SAA 000 gibi.

Bu çalışmada Türkçeleştirilen; fakat Suriyeli olduğu da belli olan, bu nedenle de 
ötekiliğin kılcallığının bir ifadesi haline gelen ve Gaziantep’te gündelik hayatın bir 
parçası olan bu araba plakalarına karşı, kentin görece refah ve eğitim seviyesi yüksek 
kesiminin nasıl bir yaklaşıma sahip olduğu araştırılmaktadır. Araştırma, yöntem olarak 
görüşme tekniğine dayanmaktadır.
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Şerif Mardin Anısına

POPÜLİZM: KAVRAMSAL VE DÜŞÜNSEL 
BİR DEĞERLENDİRME

Milliyetçi Muhafazakâr Popülizm Bağlamında “Yerellik Söylemi”
Tanıl Bora

Kültürel olarak yabancı olarak tasvir ettiği bir eliti (Batıcı-kozmopolit-laisist-solcu veya 
“Beyaz Türk”), özsel olarak uyuşmadığı millî bünyeden ihraç ederek işleyen milliyetçi-
muhafazakâr popülizm, yerlilik mefhumunda romantik bir uğrak bulur. Yerlilik, hem 
“buranın” (ülkenin) sahibi olmayı, otoktonluk ve otantisiteyi, hem de folklorik olmakla 
kalmayan, saflık-yalınlık anlamı taşıyan bir halksallığı/halktanlığı imâ eder. Halktanlık 
imgesi, “etikete” aldırmayan, “züppeliğe” ve “sözde”-entelektüeliğe meydan okumayan 
saldırgan ve faşizan bir tavra da yol döşer. 

Milliyetçi-muhafazakâr popülist söylemin, soğuk savaş dönemine geçiş sürecinde 
kurucu denebilecek bir temsilcisi olarak Osman Yüksel’den (Serdengeçti) günümüze 
uzun bir devamlılığı var. Sağ yelpazenin her kanadına hitap etmiş olan Serdengeçti’nin 
dili, üslûbu, tavrı, milliyetçi-muhafazakârlığın adeta bir avamlık romantizmi üzerinden 
popülerleşmesine ve popülistleşmesine ‘ilham’ vermiştir. 

Bu devamlılığın yanısıra,  günümüzde yerlilik söylemi, İslâmcı ideolojinin 
milliyetçilikle eklemlenmesinde ve popülist bir stratejiye yönelmesinde rol oynuyor. 
İktidara merbut –reel İslâmcılık olarak tanımladığım- bir İslâmcılık söylemi, yerlilik 
motifini, milliyetçiliği hegemonize etme çabasının bir imkânı olarak kullanıyor. Yerlilik, 
burada Osmanlı geçmişinden ve İslâmın tarihsel siyasî öncülüğünden tevarüs edilen 
Türklük gururuyla donatılmış bir İslâmi milliyetçilik söyleminin çerçevesini çiziyor. 
“Türk” adını –en azından her seferinde- anmak gerekmeden, zımnen Türklük gururunu 
okşayan; milletle ümmetin dilsel kökenindeki eşanlamlılıktan istifade, “ümmet” 
demeden ümmet kimliğine de selâm veren; o selâmlamadan da yine bir ‘lider ülke’ 
misyonu çıkartan bir söylem. Neredeyse bir “dünya görüşü” unsuru olarak istisnacılığını, 
biricikçiliğini de eklemek gerekir.

16. OTURUM
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Yerliliğe atfedilen bu önem, İslâmcılığın son elli yıldaki gelişim seyrinde bir dönümü 
de temsil eder: Yerlilik saplantısına bir milliyetçileşme riski olarak kuşkuyla bakmaktan, 
politik ve toplumsal ‘sahicilik’ ilkesi olarak yerlileşmeye yönelen arayış, şimdi otantik bir 
millilik iddiasının veya millilik üzerinde bir hegemonik iddianın kaldıracına dönüşmüştür.

Yerlilik söyleminin içinin büyük ölçüde İslâmî milliyetçilikle dolduğunu belirtirken, 
popülizmin tabiatına uygun olarak, bir yandan yine güçlü bir muğlaklıktan istifade 
ettiğini göz ardı etmemek gerekir. Yerli’nin, kahredilen bir yabancı (aslında: yerli-
yabancı!) imgesi üzerinden, bir ‘otantik-olmayan’ üzerinden tanımlandığını ve hararetini 
oradan aldığını hatırlatalım. Yerlilik söyleminin bize-özgülük romantizmi, her çeşit 
malzemeye, her sadaya, her peyzaja el koymaya imkân vermektedir.

Popülizm Demokrasinin Karşıtı Değildir
Kazım Ateş

Kuşkusuz sosyal bilimlere ait bütün kavramların W. B. Gallie’nin işaret ettiği türden 
“özsel olarak tartışmalı” bir yanı vardır ancak hiçbir kavram popülizm kadar tartışmaya, 
tanımlama mücadelesine açık olmamıştır. 1967 yılında Ghita Ionescu ve Ernest Gellner, 
dünyada popülizm hayaletinin dolaştığını ama ne olduğu konusunda kimsenin kafasının 
açık olmadığını, her yerde ortaya çıkıyor olmasına rağmen farklı ve çelişkili biçimlere 
sahip olduğunu söyleyecektir. Elli yıl sonra hala her çalışma kavramı tanımlamanın 
zorluklarını vurgulamaktadır. Literatür, birbirine benzemez, birçok durumda birbirine 
karşıt popülizm tanımlarıyla yol almaya çalışmaktadır. Buna rağmen, akademik ve 
medyatik yazında popülizmi liberal ya da temsili demokrasinin karşıtı olarak okuyan bir 
eğilim hâkim olmaktadır. Bu eğilime göre popülizm, çoğulculuğun, anayasal hakların, 
temsili demokrasinin karşıtıdır ve dolayısıyla sağ ve sol popülizm arasında, farklı ülke/
bölge popülizmleri arasında fark yoktur.

Bu sunumun amacı, popülizmi demokrasinin kavramsal karşıtı olarak okuyan bu 
kuramsal yaklaşımın bir eleştirisini yapmaktır. Temel sorular şunlardır: popülizmin, 
yani doğru çevirisiyle halkçılığın, halktan yana olmanın, halkı savunmanın demokrasi 
karşıtlığı olarak okunmasının politik, kültürel arka planı nedir ve bunun demokrasi 
kuramı bakımından sonuçları nelerdir? Popülizm/halkçılık neden ve nasıl demos’un 
yönetimine, halk egemenliği düşüncesine karşıt olabilir? Demokrasiye tehdidin 
kaynağında halk mı yoksa bürokratik-teknokratik-siyasal elitler ya da oligarşik düzen mi 
vardır? Bu sorulara yanıt olarak birincisi, bu kuramın ortaya çıktığı koşullara ve hâkim 
akademik yazına, yani 2. Dünya Savaşı sonrası Amerikan siyaset bilimine bakmak; 
ikincisi, bu siyaset bilimi geleneği içinde şekillenen demokrasi kuramının elitist bir model 
olduğunu açıklamak; ve üçüncüsü, demokrasi için tehdidin popülizm/halkçılık değil 
elitizm olduğunu göstermek gerekmektedir. Bu sunum, ayrıca, ABD’de Donald Trump’ın 
başkan seçilmesi, Avrupa’da aşırı sağ partilerin güçlenmesi, Batıda ve Batı dışında 
demokrasi karşıtı siyasal elitlerin söylem ve uygulamalarının kaynağında popülizmin 
değil, lider, parti ya da hareketlerin otoriter ve çoğu durumda neo-faşist ideolojisinin 
olduğunu göstermeyi amaçlamakta, “otoriter popülizm” eleştirisinin popülizme/
halkçılığa değil otoritaryanizme yönelmesi gerektiğini savunmaktadır. Dolayısıyla bu 
sunum, demokratik bir popülizm biçiminin var olabileceğini ve demokrasiye yönelik 
otoriter tehditlerin ancak bu biçimle geriletilebileceğini göstermeye çalışacaktır.   
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Sağ Popülizm, Adalet ve Düzen: “Süper Kahraman” İdeolojisi ve 
Popülist İmkân

Aybars Yanık

Küreselleşmenin neoliberal versiyonu oldukça yıkıcı sonuçlar üretti. Güvencesizliği 
güvence altına aldı, esnek çalışmayı erdem olarak belirledi ve tüm bunlarla koşut 
olarak ilerleyen bir eşitsizlik rejimini doğallaştırdı, tarih-dışı bir gerçek gibi dayattı. Tüm 
bunlar kanaatler ve imajlar evrenine de göndermede bulundu: Bizi ilgilendiren politik 
süreçlere karşı bir yabancılaşma, duyarsızlaşma, rabıtasızlaşma çaresizlikle eş-değer 
bir hissiyat genelgeçer hale geldi. Dünyanın değiştirilebilir-dönüştürülebilir olduğuna 
dair iyimserlik yerini kötümserliğe (yahut Eagleton’ın “iyimser olmayan umudu”na) 
değil, çaresizliğe bıraktı. Şimdilerde “kişisel gelişim” mantığı ile ikame edilmeye çalışılan 
çaresizlik hissi: ÇARE-SİZ-SİNİZ. Bu, bireyin kendine duyduğu sarsılmaz inançtan 
ama belki de paradoksal olarak onun toplumsal hayattaki gerileyişinin ve erimesinin 
sonucundan türetilen ikameci motivasyon, kimsenin değiştirilmesini teklif dahi 
edemeyeceği bir dünya inşasını da ima ediyor. 

Laclau, Hobbes’tan esinlenerek “radikal bir düzensizlik durumunda” -ki bu aynı 
zamanda kaostur-, “düzen”in kendisinin bir boş gösteren haline geleceğini söyler. Yani 
içeriğinden bağımsız, kendini yokluğuyla var eden bir varoluş… “Düzen” iddiasının 
kendisinin hegemonik imkânını bundan daha iyi gösteren bir örnek bulmak güçtür. 
Politik katılıma dair kemikleşen takatsizlik derinleşen gelir eşitsizliğinin, ekonomik ve 
siyasi elitin yozlaşmasının ve uzansak dokunabileceğiz gibi görünen ama biz uzandıkça 
bizden hızla uzaklaşan politik süreçlerin yarattığı kaostan kaçışın tek yolunun, bizim 
dışımızda bir irade ile çözülebileceği algısını iyiden iyiye güçlendiriyor. Düzeni, ona 
meşruluğunu veren bizler değil, üstün vasıflı bir “lider” değiştirebilecek/tesis edecektir 
artık.

Günümüzde yükselişe geçtiği söylenen “sağ popülizm”/”aşırı sağ” tam da 
yukarıda birbiriyle bağları kurulabilecek süreçler ile yakından ilgilidir. Sağ popülizm, 
neoliberalizmin çıktılarının yarattığı adaletsizliğin ancak bizden çok daha üstün 
vasıflara sahip güçlü bir liderin “adaleti” tesis etme iddiasıyla ortadan kaldırılabileceğini 
vaat ederek (ve eski güzel günleri bugünde kayıt etme motivasyonuyla), maalesef, 
şimdilik neoliberalizme verilen en iyi yanıt gibi görünüyor. Bu haliyle, popüler kültür 
ürünlerinde (çizgi roman ve dizilerde) süper-kahraman imgesi ile birebir örtüşmesi 
oldukça çarpıcı (Batman’deki Bane karakteri ile ABD’nin Trump’ı arasındaki benzerlik 
hızla ilginç olmaktan çıkıyor). Süper-kahraman, adaletsizliği üreten mekanizmaya 
(establishment-düzen) karşı söylediklerinde ve “halk”ın egemenliğini vurgulamakta 
haksız olmasa da gitgide kendisinin tesis edeceği düzen ile bütünleşmemesi ve gittikçe 
şikâyet ettiği düzenin hâkimi olmaması neredeyse imkânsızdır. Adaletsizlik durumunu 
önceleyen adalet kavramının, içeriğinden bağımsızlaşarak önemli hale gelmesi, 
“sağ popülist lidere” (süper-kahramana) paradoksal olan iki imkân sağlıyor: Düzenin 
kurallarını belirleyenleri sorun ediyor görünse de düzenin kendisini de sorun etmiş olur 
ancak kuralsızlığı/ilkesizliği kural haline getirerek kendisi de ancak bir “düzen” iddiasıyla 
kendini var edebilir; ikincisi, halksız demokrasilere halkın egemenliğini hatırlatarak 
meşruluk ve manevra alanını genişletir ancak halkı politik bir aktör olarak değil, 
himayeci ilişkilerin nesnesi olarak kavrar ki “popülist bir imkân” ancak bu paradoksları 
çözümlemek ile mümkün olur.
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SOSYAL GÜVENLİK TARTIŞMALARI

1960’ların Tasarruf Bonolarının Anatomisini Bireysel Emeklilik 
Sisteminden Yola Çıkarak Anlamak
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Akyüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Türkiye’de özellikle çalışanların gündemini iki olgu meşgul etmektedir.  Bunlar Kıdem 
Tazminatı Fonuna ilişkin kanun tasarısı ile Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin yapılan 
otomatik katılım düzenlemesidir. Her iki düzenlemeye bakıldığında işçinin geleceğine/
yeniden üretimine şekil veren bir yapıda olduğunu görmekteyiz. Bu, kamuoyunda, 
akademik metinlerde ve gazete yazılarında işçiyi tasarrufa teşvik etmek biçiminde 
yansımaktadır. Tasarrufa teşvik etmek, iki reel durumu ortaya çıkarmaktadır. Birincisi 
işçi/çalışan, geliri/ücretinin bir kısmını tasarruf ettiği andan itibaren işçinin ücreti/geliri 
ile bağının koparılıp belirsizliğe fırlatılmasıdır yani finansa konu edilmesidir. İkincisi ise 
işçinin fonlar aracılığıyla tasarrufa teşvikinin, özel ve kamu yatırımları için uzun vadeli 
kaynak sağlamasıdır. Çalışanların ve düşük gelirlilerin gündemini meşgul eden Kıdem 
Tazminatı Fonu ile Bireysel Emeklik Sistemine ilişkin yukarıda belirttiğimiz iki reel 
durumu göz önüne alarak 1960’lardaki,   1970’lerdeki ve 1980’lerdeki benzer olgular/
uygulamalar incelenebilir. 1960’larda Tasarruf Bonosu, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
(OYAK); 1970’lerde Memur Yardımlaşma Kurumu (MEYAK), İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(İYAK); 1980’lerde Tasarruf Teşvik Fonu, Konut Edindirme Yardımı, gibi uygulamalar 
gerçekleştirilmiştir.  Bu uygulamaları anlayabilmek için mevcut bireysel emeklilik sistemi 
anahtar nitelikte olacaktır. Bireysel emeklilik sisteminin anahtar konumda tutulmasının 
sebebi, ücretin bir kısmının finansa konu edilmesini ifade eden en gelişkin sistem 
olmasıdır. 1960’ların tasarruf bonosu ve sonraki uygulamalar bireysel emeklilik sistemi 
bilindiğinde daha iyi anlaşılabilir. Bu çalışmada bireysel emeklilik anahtar konumda 
tutularak 1960’lardan günümüze işçinin ücretle bağının kısmi olarak koparılıp finansa 
konu edilmesinin anatomisi çıkarılacaktır. Bunun için ilgili dönemlerdeki kanunlar ve 
kanunlara ilişkin metinler incelenecek ve bununla beraber sözü edilen fonların niceliksel 
verileri oluşturulmaya çalışılacaktır.

17. OTURUM
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Liberal Adalet Mümkün Mü? Ralws’ın Penceresinden Türkiye Sosyal 
Güvenlik Sistemi

Arş. Gör. Cansu Tekin, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Toplum sözleşmesi denilen fiktif olgu adalete ilişkin varsayımların tarafsızlığını, 
gayrişahsiliğini, objektifliğini garanti edebilmesi bakımından önem arz etmektedir. 
Bu bağlamda elinizdeki metin Rawls’ın adalet anlayışı çerçevesinde Türkiye’de sosyal 
güvenlik sistemine yönelik olarak çeşitli eleştirileri içermektedir. İlk bölümde kısaca 
Rawls’ın teorisi ele alınacak ve eleştirileri incelenecek, ikinci bölümde Rawls’ın adalet 
anlayışı ile birlikte Türkiye’deki sosyal güvenlik ve refah harcamaları mercek altına 
alınacak ve ardından metin tamamlanacaktır. Ralws’ın adalet ilkelerinin somut düzleme 
indirilmesi için çeşitli istatistiki veriler kullanılacaktır. Aynı zamanda çeşitli örnek olaylara 
yer verilecektir.

Türkiye sosyal güvenlik sistemine getirilecek Ralwsian müdahalelerin mümkünlüğü 
üzerine tartışmanın yürütüldüğü metinde doğrunun iyi karşısında önceliği, bilgisizlik 
peçesi ve orjinal pozisyon kavramsallaştırmalarının yardımı ile kuramını üç temel 
ayağa oturtan Rawls’ın çizdiği ideal evrenin, gerçeklik karşısındaki pozisyonu, bu 
bağlamda liberal adalet felsefe yazının kısa bir eleştirisi sunulacaktır. Bakıldığında, 
sosyal güvenlik reformları Rawls’ın teorisi ekseninde iki temelde incelenmektedir: vergi 
artışları ve faydaların ayarlanması. Rawls’ın öngördüğü, sosyal güvenlik harcamalarının 
vergi kaynağından karşılanarak gerçekleştirilmesi, böylece dikey yeniden dağılımın 
sağlanarak adaletsizliğin giderilmesidir. Bu bağlamda devlet tarafından vergilerle 
sağlanan teşviklerin Rawlsian adalet anlayışına toplumu yakınsılaştırdığını belirtmek 
gerekir. Ancak Türkiye’de sosyal güvenlikteki finansman açıkları yıllardır bilinen bir 
konudur. Finansman açıklarının yanında vatandaşlık fikri yine incelemenin eksenini 
oluşturacaktır. Aynı şekilde kapsamın biçimi ve sınırları da Ralws’ın adalet teorisini 
sınama imkanı sunması beklenmektedir.  Aynı zamanda politik kaygılar, adaletin tesis 
edilmesi için kullanılabilecek bir araç olan sosyal güvenliği klientalist ilişkiler kümesine 
hapsetmektedir. Kısaca, vergi artışları, finansman açıkları, vatandaşlık ve klientalizm 
çerçevesinde Rawls’un teorisinin Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi ile birlikte 
incelenmesi söz konusudur.

Sosyal Politikada Yapısal Dönüşümün Bir Ayağı Olarak Sosyal 
Güvenlik Sistemi İçerisinde Emeklilik Sistemindeki Dönüşüm

Dr. Fatma Şenden Zırhlı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Programı 
Mezunu

Bu çalışmada, dünyayı etkisi altına almış olan, Türkiye’de de 1980’lerden itibaren 
günümüze kadar uygulanan neoliberal iktisadi politikaların geniş anlamda sosyal 
politika, dar anlamda ise sosyal güvenlik sistemi, özellikle emeklilik sistemi üzerindeki 
etkileri ve güncel durum incelenecektir. Neoliberalleşmeyi yalnızca “liberalleşme” 
(liberality) ve “ulussuzlaştırma” (denationalization) ile açıklamanın yetersiz olduğunu, 
devlet eliyle uygulanan “gerici (reaksiyoner)” (reaktionary) bir saldırıyla karşı karşıya 
olunduğu savı, bugünün uygulamalarına bakıldığında haklılık kazanıyor. Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın yürürlüğe girdiği 2008 yılından 
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günümüze, sağlık sisteminde kamu aracılığıyla sunulan sağlık hizmetleri piyasaya 
açılmış ve ticarileştirilerek bugünkü aşamaya gelinmiş ve bu dönüşüm süreci halen 
devam etmektedir. Sosyal sigorta sistemi içerisinde yer alan emeklilik sistemini 
ilgilendiren kısımda ise emeklilik yaşının yükseltilmiş olması, prim gün sayılarında 
artış, aylık bağlama oranının değiştirilmesine bağlı emekli aylıklarının süreç içerisinde 
düşme eğilimi gibi sonuçlarla bu dönüşüm sürecinin devam ettiğini gözlemlemek 
mümkün. Düşecek olan emekli aylıkları bahane gösterilerek, Bireysel Emeklilik Sistemi 
meşrulaştırılmakta, devlet eliyle geçiş hızlandırılmaktadır. Adeta, sosyal güvenlik 
sisteminin tamamen özelleşmiş olduğu “Şili Modeli”ne aşama aşama geçilmektedir. 
Sosyal güvenlik sistemi, kamusal ve “hak” temelli olmaktan uzaklaşan, hükümetlerin 
insafına kalmış “yardım” temelli sosyal politikalardan nasibini alıyor, aynı zamanda sosyal 
güvenlik sisteminin kendisi dönüşen bu politikaların uygulama aracı haline dönüşmüş 
durumda. Bu çerçevede, çalışmamızda neoliberal yapısal dönüşümün emeklilik sistemi 
üzerindeki etkileri ve bugün gelinen nokta incelenecektir.
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EKİM DEVRİMİ ve KÜLTÜREL HAYAT

Sovyetler Birliği Coğrafyasında Müzik Sanatı
Ahmet Say

Yukarıdaki başlık altındaki Rus müziğinin geçirdiği evreler, iki ana başlık altında 
verilmiştir:

1. Ekim Devrimi öncesinde Rusya.

2. Sovyetler dönemi.

Ekim Devrimi öncesi Rusya’da geliştirilen müzik, beş ara başlık altında incelenmiştir:   

Rusya’nın özellikleri: 19. Yüzyıl Çarlık Rusyası’nda halktan yana özelliğiyle ortaya 
çıkan aydınlar hareketinin, başta edebiyat sanatı olmak üzere bütün sanatlarda bir 
toplum eleştirisini içerdiği açıklanmıştır. 

Müzikte Rus Okulu: 19. Yüzyılda Rus müzik sanatının incelendiği bu ara başlık 
altında, Rus Ulusal Okulu’nun daha çok Rus halk müziğinden yararlandığı özetlenmiştir.

Rus Beşleri: Bu ara başlık altında, Borodin, Cesar Cui, Mili Balakirev, Modest 
Musorgski ve N. Rimski- Korsakov’un, müzik sanatında ne gibi ortak noktalarda 
buluştuğu açıklanmıştır. 

Beşler içinde iki üstün yetenek: Modest Musorgski ve Andreyevic Rimski-
Korsakov: Bu ara başlığın temel işlevi, Musorgski’nin yenilikçiliği ve Rimski-Korsakov’un 
orkestra formuna getirdiği yeni soluk belirtilmiştir.

Çaykovski ve Rahmaninov: Besteci yönüyle Çaykovski’nin aşırı duygusal özelliklerinin 
müzik sanatına nasıl yansıdığı örneklenirken, Rahmaninov’un piyano edebiyatına 
getirdiği yenilikler de açıklıkla sunulmuştur. 

1917 Ekim Devrimi’ni izleyen “Sovyetler dönemi” ise şu ara başlıklar altında 
sergilenmiştir:

Genel görünüm: Bu ara başlık, Sovyetler’in uyguladığı kültür siyasasını 
özetlemektedir. 

Halklara müzik kültürü götürmek: Sovyet yönetiminin, bir yandan 20. Yüzyıldaki 
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yeni müzik akımlarını yasaklarken, bir yandan da bu uçsuz bucaksız ülkede yaşayan 
geri kalmış halkların çağdaş kültür düzeyine yükseltilmesi için yapılan çalışmaları 
belirtilmiştir.

Bestecilik: Bu başlık altında, Prokofyev ve Şostakoviç gibi uluslararası düzeydeki 
bestecilerin nitelikleri özetlenmiştir.

Yeni dönem: Özellikle 1960 yılından başlayarak günümüz Rusyası’nda çağdaş müzik 
anlayışının nasıl uygulanmak istendiği, örnekleriyle açıklanmıştır.

Ekim Devrimi ve Sinema 
Yeşim Dinçer

1920’lerde henüz yeni bir sanat dalı olan sinema hızla gelişim göstermeye adaydı. 
Ekim devriminin açığa çıkardığı güçlü kültürel enerjilerle hareket eden genç Sovyet 
sinemacılar olağanüstü bir iş başardılar; sinemayı tüm dünyayı etkileyen bir sanat 
dalıhaline getirdiler. Bu bildiride devrimin ilk onyılında en önemli filmlerini çekmiş olan 
Pudovkin, Dovjenko, Vertov, Ayzenştayn, Kuleşov gibi “genç ustalar”ın sinema tarihinin 
akışını nasıl ve ne yönde değiştirdikleri ele alınacaktır. Her biri kendi tarzına sahip olan 
bu yönetmenlerin ortak özelliği, montaj tekniğinin teorik ve pratik sınırlarını zorlamış 
olmalarıdır. Bildiride yanısıra, devrim yıllarında yaratıcılığa imkan tanıyan kültürel 
politikalar ile sinema sanatına “resmi yaklaşım”ın nasıl şekillendiğine değinilecektir. 
Sinemayı çok önemseyen Ekim devriminin önderleri, sanatın özerkliğini ihlal etmeden 
ve onu araçsallaştırmadan, iç savaş koşullarında bile sinema okullarına ve yönetmenlere 
destek vermeyi sürdürmüşlerdir. Yine bu yokluk yıllarının özgün buluşlarından ajitprop 
trenleri ve gemileri, sinema salonlarının yetersizliğini kısmen telafi ederek yedinci 
sanatın halka ulaşmasını sağlamış; sadece film gösterimleri için değil, yeni belgesellerin, 
haber filmlerin üretimi için de kullanılmıştır.

Ekim Devrimi ve Edebiyat
Turgay Fişekçi

Bu bildiride Ekim Devrimi öncesi ve devrimin ilk on yılında Rus edebiyatında 
yaşanan değişim ve gelişimler ve Nâzım Hikmet özelinde Türk Edebiyatına yansıması 
incelenecektir.  Rus Edebiyatı Puşkin’den başlayarak dünya edebiyatı içinde önemli 
bir alan olarak ortaya çıkar. 19. yüzyılda dünya edebiyatına damga vuran çok sayıda 
romancı ve edebiyat eleştirmeni yetiştirmiştir. 20. yüzyılın başında ise Batı ülkelerinde 
görülenlere koşut olarak simgecilik, fütürizm, akmeizm gibi yenilikçi akımlar 
egemendir. Ekim Devrimi toplumsal yapıda ve düşünce hayatında büyük ve temel 
bir değişim getirmiştir. Ekim Devriminin ilk on yılı yalnız edebiyatta değil, bütün 
sanatlarda ve yaratı alanlarında sonsuz özgürlükçülüğün egemen olduğu bir sonsuz 
yaratı alanı olmuştur. Maksim Gorki, devrim öncesi verdiği yapıtlarla devrimi hazırlayan 
yazarlar arasındayken devrim sonrasında da simge isimlerden biri olur. Mayakovski de 
devrimin simge isimlerinden biri olarak öne çıkar. Yesenin, Ahmatova, Pasternak gibi 
büyük şairler, devrim yıllarında yaşamlarını ve yaratıcılıklarını, halklarının, yurtlarının ve 
devrimin yazgısıyla kaynaştırmak kaygısı içinde oldular. Ekim Devrimi sonrasında 1921-
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1928 yılları arasını Sovyetler Birliği’nde geçiren Nâzım Hikmet, belki de yeryüzünde 
yaratıcılığını en çok Ekim Devrimi’ne borçlu sanatçıların başında gelir.

Devrim, Tiyatro Ve Meyerhold
Ali Berktay

Yarattığı derin değişim bakımından 20. yüzyılın en belirleyici kırılma noktası 
sayılabilecek Ekim Devrimi’ne tiyatro sanatına getirip götürdükleri açısından bakmak, 
gerek sosyalist devrim ile sanat-sanatçı ilişkisi, gerekse tiyatro sanatının kendi iç gelişim 
süreci bakımından ilginç noktalara ışık tutulmasını sağlayabilir. Bu iki temayı içerdikleri 
tüm coşku ve trajediyle birlikte, deyim yerindeyse şahsında birleştiren en çarpıcı örnek, 
20. yüzyılın çığır açıcı tiyatro yönetmeni Vsevolod Meyerhold’dur (1874-1940).

Kışlık Saray ele geçirildikten kısa bir süre sonra devrimci iktidar Petrograd’daki 
sanatçılarla temas kurmak istemiş ve bu yönde bir çağrı yayınlamıştır. Bu çağrıya sadece 
beş sanatçı cevap verir: Vladimir Mayakovski, Aleksandr Blok, Nathan Altman, Ryurik 
İvnev ve Vsevolod Meyerhold. 1925 yılında Rusya’yı ziyaret eden Muhsin Ertuğrul’un 
ifadesiyle, “Rus inkılabı”nın “bulunduğu satıhtan yeni bir ufka” attığı Meyerhold, çok 
geçmeden “Tiyatroda Ekim” şiarıyla, bir yandan fabrika ve sokak temsilleri düzenlerken, 
diğer yandan 20. yüzyıl tiyatrosunda derin izler bırakacak yeniliklere girişecektir.

20. yüzyılın bu tiyatro dâhisinin devrimle kucaklaşması ve sonrasında sanatsal 
yaşamının izlediği seyir,1930’lu yılların ikinci yarısından itibaren maruz kaldığı baskılar 
ve 2 Şubat 1940’ta da düzmece bir mahkemenin ardından kurşuna dizilmesi; tüm 
bu süreç, Ekim Devrimi-sanat ilişkisi bakımından olduğu kadar, Devrim’in kendi seyri 
hakkında da çok düşündürücü ve trajik öğelerle doludur. Vsevolod Meyerhold’un 
mezarı bugün hâlâ bilinmemektedir.

Ekim Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Kültür ve Sanata Bakarken
Kaya Tokmakçıoğlu

Çağrı Kınıkoğlu

“İnsanlık tarihinde ilk defa...” kalıbını içeren pek çok cümle kurulabilir. Ancak bu 
cümlelerin tamamı “1917 Ekim Devrimi ile birlikte insanlık tarihinde ilk defa sınıfsız bir 
toplumun yolu açıldı,” cümlesinin gölgesinde kalacaktır. Yaklaşık on bin yıldır çıkarları 
farklılaşmış, son iki yüz yıldır ise birbirine uzlaşamayacak şekilde tamamen zıt hale 
gelmiş temel toplumsal sınıfların içinde devindikleri hayat, bütünüyle ve kökten bir 
şekilde değiştirilebilecek ve aşılabilecek koşullara kavuştu. İlk kez üretim araçlarının tüm 
toplumun malına dönüştüğü; eşitliği, kardeşliği, özgürlüğü sınıfsız bir toplumsal temel 
üzerinde inşa eden bir toplumsal sistem elle tutulur hale geldi. İnsanlığın düşlerinin, 
ütopyalarının dahi sınırlarını genişleten bir gerçekliğe kavuştu. Bu çok önemli siyasal, 
toplumsal, iktisadi olgunun, kültür ve sanat yaşamında da benzersiz karşılıkları oldu. 
Yeni bir toplum, yeni bir insan biçimlenmeye başladı.

Bu toplumun ve insanın özellikleri nelerdi? Yeniliği neydi? Kendini nasıl ifade etti? 
Binlerce yılın tortusunu nasıl geride bırakmaya başladı? Eski dünya ve yeni dünya, 
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geçmiş kavrayışı ve gelecek tasarımı, gerçeklik ve ütopya, bu yeni toplum ve yeni 
insanda nasıl bir ilişkiselliği dışavurdu? Bu süreçler, süreklilikler ve kopuşlar nasıl, ne 
ölçüde yaşandı? Hangi sınırlara ve engellere çarptı?

Bu bildiri kültür ve sanat alanı bağlamında, bu soruların yanıtlarını verecek anahtarları 
ortaya koymayı hedefliyor. Edebiyat, tiyatro, sinema, plastik sanatlar, sahne sanatları gibi 
tüm alanlarda alışılagelen ve kurumlaşan, akademikleşen sınırları zorladığı kadar, yeni 
anlatımlara ve biçimlere de analık eden Ekim Devrimi ve sonrasındaki sürecin etkileri 
yalnızca bu alanlarla da sınırlı kalmadı. Henüz kendi sosyalizmlerini kuramamış pek çok 
ülkede de Ekim’in ülkesindeki kazanımlara umut ve heyecanla bakan milyonlarca işçi 
ve emekçi kadar, hülyalarını gerçekleştirme peşindeki aydınlara ve sanatçılara da ilham 
ve umut kaynağı oldu. Bu nedenle, bildiride üzerinde durulacak bir başlık da, sosyalizm 
coğrafyasının kapitalist coğrafyalar üzerindeki etkileri olacak.
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Şirin Tekeli Anısına

ERİL OTORİTE VE PATRİYARKA 
OTURUMU

Baba Otoritesinin Yeniden Üretimi 
Dr. Mehmet Fatih Güloğlu, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 

Günümüz modern dünyasında yaşanan birçok faktörün –göç, teknolojinin 
evrimi, seyahat olanaklarının artması, sanayileşme, kentleşme, tüketim toplumunun 
yaygınlaşması vs.- etkisiyle aileler dönüşümlerden geçmektedir. Bu dönüşümler sonucu 
modernist yaklaşımlar ailelerin çözülme sürecine girdiğini ve ailenin hem bir üyesi 
hem de tarihsel olarak reisi olan babanın otoritesinin gerilediğini iddia etmektedirler. 
Modernist yaklaşımların baba otoritesinin gerilemesi yönündeki arzusu babaların 
faillikleriyle giderilememektedir. Çünkü babalar kendi çıkarlarını koruma yönünde 
mücadele vermektedirler. Buna ek olarak babaların tarihsel miraslarını korumaya 
dönük bir refleksleri de söz konusudur. Bu çerçevede bu bildiride babaların otoritesinin 
gerilediği iddiasının geçerliliği sorgulanacaktır. Bu soruşturma şu sorular bağlamında 
yürütülecektir: Günümüz modern dünyasında yaşanan değişimlere rağmen baba 
otoritesi yeniden üretilmekte midir? Eğer üretiliyorsa bu hangi teknik ve araçlarla 
mümkündür? Bu sorular Baba Destek Programına (BADEP) katılmış ve bu eğitimden 
sertifika almış babalar ile yapılan derinlemesine mülakatların verileri ile cevaplanacaktır. 
Nitel desende tasarlanmış bu çalışma verilerini yarı yapılandırılmış sorularla babalar 
ile derinlemesine görüşmeler yapak toplamıştır. Çalışmada 22 baba ile derinlemesine 
görüşme yapılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler etnometodolojik yöntemin 
analiz birimi olarak kullanılmasıyla yorumlanmıştır. Etnometodolojinin analizi birimi 
olarak kullanılmasının gerekçesi babaların kullanmış oldukları otorite üretici strateji 
ve tekniklerin ortaya çıkarılmasıdır. Böylelikle mülakatlarda babaların otorite üretme 
stratejilerinde yaşanan farklılaşma ortaya çıkarılmıştır. Babaların günümüz dünyasında 
otoritelerini üretmek için örtük otorite stratejisi adı verilen yeni bir tarz geliştirdikleri 
bulgulanmıştır. Babalar bu stratejiyi kullanarak en az otoriter olarak ifade edilebilecek 
geçmişteki kendi babaları kadar otorite ürettikleri görülmüştür. Örtük otorite stratejisi 
altında babaların birçok farklı tekniği de icra ettikleri ortaya çıkarılmıştır. Babalar kurucu 
korku, araçsallaştırılmış güven, içsel disiplin, ölçütsel yargılama gücü, önlem alma, siyaset 
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yapma, ikna etme, empati yapma, kaliteli zaman geçirme ve gözetim altında tutma 
gibi tekniklerle aile üyelerini her açıdan kuşatmışlardır. Böylece aile üyeleri üzerinde 
otoritesini yeniden üretebilmektedir. Sonuç olarak günümüz modern dünyasında baba 
otoritesi farklı stratejik yaklaşımlar geliştirerek süreklilik göstermektedir. Bu bağlamda 
günümüz dünyasında modernleşmenin hedeflediği sonuçlarına ulaşma açısından 
başarısız olduğu öne sürülecektir. Gündelik hayatın süreklilikler ekseninde inşa edildiği 
belirtilecektir.

Patriyarkanın Söylem Üzerinden İnşası: Türk Dil Kurumu Örneği
Elif Berfin Yağbasan, Hacettepe Üniversitesi

Post-yapısalcı düşünür Derrida tarafından dilin yapısökümüne uğraması ile 
sözmerkezci anlayışa sahip Batı felsefesi ve dayandığı ikili yapılar sorgulamaya 
açılmıştır. Eril-dişil gibi Batı felsefesinde temel kabul edilen birçok ikili yapının dil ve 
anlamda yarattığı yanılgılar ortaya çıkmıştır. İkilikler bir yandan kendi içinde hiyerarşi 
oluşturmakta; bir yandan da yaratılan hiyerarşi içinde kavramlar birbirinin ötekisi 
olarak var olmaktadır. Ancak Derrida’nın ortaya koyduğu üzere dil, ötekilik veya yokluk 
üzerinden tanımlanmaması gereken sınırsız, belirsiz ve toplumun sosyal ve kültürel 
çerçevesi içinde anlam bulan bir yapıdır. Dil toplumsal, kültürel veya siyasal yapılarla ilişki 
içine girerek söylemi oluşturmaktadır. Söylem, içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel 
yapılar ve iktidar ağı ilişkileri tarafından belirlenmekle kalmayıp gündelik pratikler 
üzerinden onları yeniden üretmektedir. Foucault’cu bir perspektifle iktidar, toplumsala 
dair her alanda söylem pratikleri yaratarak özneleri hem denetim altına almakta hem de 
onları üretmektedir. İktidar tarafından yaratılmış ve yaratıma konu olmaya devam eden 
pratiklerinden en eski ve en kapsayıcı olanı, toplumsal cinsiyete dair olan söylemlerdir. 
Patriyarkal toplum düzeninde cinsiyetçi iktidarın ürettiği söylemler de cinsiyetlidir. 

Çalışmanın amacı, ataerkil iktidarın cinsiyetli söylem ve pratikler üreterek toplumsal 
cinsiyete dayalı eşitsizlikleri nasıl kurumsallaştırdığını gözler önüne sermektir. Bu 
amaçla, devlet aygıtının resmi bir kurumu olan Türk Dil Kurumu’nun internet üzerindeki 
sözlüğünde ‘kadın olmak’, ‘adam olmak’, ‘kadınlık’, ‘erkeklik’ ve bunlara benzer diğer 
örnekler aratıldığında karşılaşılan cinsiyetçi ifadeler ile patriyarkanın söylem üzerinden 
nasıl inşa edildiği ortaya konulacaktır. Sonuç olarak bu çalışmanın temel kaygısı; dil, 
söylem ve iktidar ilişkisi bağlamında söylemin nasıl cinsiyetlendiği, resmi söylem içinde 
nasıl kurumsallaştığı ve toplumda patriyarkal normları nasıl pekiştirdiği sorularına yanıt 
vermektir. 

Biyopolitika ve Siyasi İktidarın Yeniden Tesisi: Putin Döneminde 
Rusya Örneği

Gökten Doğangün, ODTÜ, Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi

Vladimir Putin 2012 yılında başkanlığa yeniden döndüğünden beri Rusya 
siyasetinde kültürel ve muhafazakâr bir dönüş yaşanmaktadır. Son yıllarda Rusya’nın 
Batı ile bozulan ilişkileri, ekonomik ambargo nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve ülke içinde 
özellikle seçimlere şaibe karışmasına ve yolsuzluğun hala çok yaygın olmasına tepki 
olarak yükselen muhalefet Putin iktidarını ve siyasetini derinden etkilemektedir. Putin 



102 | 15. UlUSal SoSyal Bilimler konGreSi | 29 kaSIm - 1 aralIk 2017 | orTa DoğU Teknik üniVerSiTeSi külTür Ve konGre merkeZi

yönetimi bu gelişmelere bir yandan otoriter eğilimlerini ve baskıcı politikalarını artırarak 
cevap vermektedir. Diğer yandan da Rusya’nın kendine özgü, kökleri Avrasya’ya 
uzanan ve devletin güçlü olduğu bir medeniyet geleneğine sahip olduğu söylemi 
geliştirilmektedir. Bu söylemde ahlaki çöküşün yaşandığı iddia edilen Batı dünyasına 
karşı Rusya’nın gücünün ve gururunun temeli olarak milliyetçiliğe ve Ortodoks inancına 
yapılan vurgu artmıştır. Rusya’nın Avrasya kökenli medeniyetinin özellikle Batı’ya karşı 
temsilini, gücünü ve devamlılığını sağlamak üzere geleneksel Rus ailesi, geleneksel 
aile değerleri ve geleneksel kadın-erkek rolleri devlet eliyle ve Ortodoks Kilisesinin 
yardımıyla teşvik edilmeye başlamıştır. 

Bu bildirinin konusu Putin Rusya’sında yaşanan bu muhafazakâr dönüşü biyopolitika 
nosyonuna dayanarak ve Foucault’çu bir yaklaşımla anlamaya çalışmaktır. Bildirinin 
temel argümanı genelde siyasi iktidarların otoriter eğilimleri ve baskıcı politikalara 
ihtiyaçları arttıkça, biyopolitik söyleme duyulan ihtiyaçlarını da artırdığı şeklindedir. 
Biyopolitia yaklaşımına göre insan hayatı ve bedeni siyasi hesaplamaların hedefidir ve 
iktidarı tesis etmek amacıyla kullanılır. Rusya’da son yıllarda yaşanan bu dönüşümde, 
kadınlık, erkeklik, aile, cinsellik ve üreme ilişkileri iktidarın yeniden tesisi amacıyla, 
siyasi stratejinin hedefleri haline gelmiştir. Bu kapsamda, milli değerlere, geleneğe ve 
Ortodoks inancına referansla makbul kadınlık ve erkeklik tanımları teşvik edilmektedir. 
Ayrıca homoseksüellik, kürtaj ve evlat edinmeyi düzenleyen yasalar düzenlenmiş ve 
doğurganlığı artırıcı teşvikler hazırlanmıştır. Bu bildiride, bu yasal düzenlemelerin ve 
teşviklerin ulusal ve uluslararası alanda siyasi iktidarın yeniden tesisine olan siyasi etki 
ve sonuçları değerlendirilecektir. 

Eril Otoritenin Kontrol Aracı Olarak Delilik
Dr. Umut Belek Erşen, Hacettepe Üniversitesi

Deliliğin norm olan aklın, kadının ise norm olan erilin dışında ve ona karşıt 
olarak değerlendirilmesinin yol açtığı dışlama, norm dışı olan kadınların toplumdan 
uzaklaştırılması ve bunun için de ya fiziksel olarak uzaklaştırılmasının sağlanması 
için akıl hastanelerinin kullanılması ya da deli olarak yaftalanarak toplum içerisinde 
ötekileştirilmesinin, dışlanmasının sağlanması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Deliliğin tanımı egemen söylem tarafından yapılmaktadır ve egemen söylem erkek 
egemen söylemidir. Deliliği tanımladığımızda akıllı olmanın ne demek olduğunu yahut 
iyi kadının davranış sınırlarını da tanımlamış oluruz. Bir kişiyi deli ya da ruh hastası 
olarak tanımlarken normal olanın ne olduğunu da belirlemiş oluruz, böylece arzu 
edilen davranışların, düşüncelerin ve duyguların sınırlarını da belirleriz. Kadın, sistemin 
belirlediği, içselleştirilen sınırların dışına çıkınca ataerkil sistemin erkek bakışına göre 
deli olarak tanımlanmaktadır.

Michael Foucault’nun belirttiği toplumun aykırı, sakıncalı veya işe yaramaz gözü 
ile bakılan sosyal dışlamaya tabi tutulmuş ötekilerine yakıştırılan delilikle birlikte 
düşünüldüğünde delilik-kadın ilişkisinin ötekileştirme işlevi daha iyi anlaşılır. Foucault 
kimin deli kimin normal olduğuna gücü elinde tutanların karar verdiğini belirtir ve 
deli kabul edilen kişilerin hastaneye yatırılmasının delilikle hastalık arasında bağ 
kurulmasından değil toplumun bireylerde kabul ettiği ve etmediği davranışlar 
arasındaki ilişkiden kaynaklanmakta olduğunu söyler. Bu bağlamda kabul edilmeyen 
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davranışlar sergileyen kişiler normlara uymadıklarında anormal yani deli oldukları 
gerekçesiyle toplumdan uzaklaştırılmışlardır. 

Kadınlar ise ondokuzuncu yüzyıldan bugüne sadece kadın oldukları için sterotipleşen 
kadın özelliklerini sergilemedikleri ya da kadın rolünü reddettikleri için deli olarak 
nitelendirilmişlerdir. Bunlardan biri olan Yeni Zelandalı yazar Janet Frame şizofreni 
tanısıyla 7 yıl boyumca akıl hastanesinde tutulmuş ve lobotomi uygulamasına maruz 
kalmaktan son anda kurtulmuştur. Yıllar sonra konulan teşhisin yanlışlığı anlaşılmıştır. 

Bu çalışmada Janet Frame örneği ve Michael Foucault’nun görüşleri çerçevesinde 
kadınların eril otorite tarafından nasıl kontrol altında tutuldukları ve mevcut sınırlar, 
normlar dışına çıkan kadınların nasıl sistem dışına itildikleri incelenecektir. 

Eril Tahakkümün Yeniden İnşası: Dönüşen Osmanlı Hukuksallığı ve 
Namus Cinayetleri

Nazife Kosukoğlu, Boğaziçi Üniversitesi

On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda geniş çaplı hukuki ve 
kurumsal dönüşümler meydana gelmiştir. Hukuki merkezileşme, hukuk eğitiminin 
modernizasyonu, nizamiye mahkemelerinin kurulması gibi çeşitli alanlarda izi 
sürülebilen bu dönüşümler, kişilerarası şiddetin düzenlenmesi açısından da önemli 
bir değişimin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Bu sebeple bu dönem, kişilerarası 
şiddet ve hukuk açısından devletin meşru şiddet üzerindeki tekelinin yeniden 
inşa edildiği bir dönem olarak ele alınmaktadır. Bu bildiri, şiddetin dağıtımı ve 
düzenlenmesine ilişkin düzenlemelerin toplumsal cinsiyet şiddetinin önemli bir unsuru 
olan namus cinayetlerine dair hukuk pratiğini nasıl etkilediğini inceleyerek, toplumsal 
cinsiyet normlarının ve cinsiyet eşitsizliğinin dönüşen Osmanlı hukuksallığında nasıl 
tanımlandıklarını ve ne ölçüde korunduklarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Ceza kanunnameleri başta olmak üzere geç Osmanlı döneminde yürürlüğe giren 
yasal düzenlemelerin, meclis tutanaklarının ve 1913-1918 yılları arasında verilen temyiz 
kararlarının incelenmesi sonucu elde edilen bulguları hukuk sosyolojisi perspektifi ile 
ele alan bu çalışma, söz konusu dönemin eril tahakkümün ortadan kalktığı bir dönem 
olmaktan ziyade dönüştüğü ve yeniden tanımlandığı bir dönem olduğuna dikkat 
çekmektedir.
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GÜNDELİK HAYAT TARTIŞMALARINI 
YENİDEN DÜŞÜNMEK

Felsefeden Kültürel Çalışmalara Gündelik Hayat: Toplumsal 
Olanaklar ve Gelecek Ufku Ekseninde Bir Tartışma

Arş. Gör Çağrı Kaderoğlu Bulut, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Bu tebliğin konusu 20. yüzyıldan günümüze ciddi dönüşümler geçirerek uzanan 
gündelik hayat literatürünü, sosyal gerçeklikle ilişkisi, toplumsal olanakları ve gelecek 
ufku ekseninde incelemektir. 

Söz konusu literatürün başat hatları olarak Marksizm, fenomenolojik yaklaşım ve 
Amerikan mikrososyolojisi vurgulanmaktadır. Bu perspektiflere özellikle 1990’larla 
birlikte yerleşik hale gelen postmodern metodolojik konumları da eklemek 
gerekmektedir. Farklı kuramsal gelenekler içerisinde geliştirilen farklı gündelik hayat 
kavrayışları ve analizleri oldukça geniş bir alan ortaya çıkarmaktadır. Bu alanın en belirgin 
özelliği ise gündelik hayatın çok büyük oranda üretim ve sınıf ilişkilerinden bağımsız 
bir yaklaşımla ele alınıyor olmasıdır. Bu özellik gündelik hayat çalışmalarında önemli 
bir fay hattını temsil etmektedir. Bu fay hattının oluşumu ise tarihsel bir izlek etrafında 
tespit edilebilmektedir. Bu kapsamda, gündelik hayatı aynı anda hem evrenselin hem 
tarihselin hem de sıradanın zuhur ettiği bir alan olarak ele alan bu çalışma, gündelik 
hayatın tarihsel ve toplumsal dönüşümü ile onu açıklama girişimlerinin toplumsal 
seyrini bir arada ele alma gayretindedir.

Bu çerçevede, çalışmada söz konusu literatürün geçirdiği paradigmatik 
dönüşümlerin ve kuramsal farklılaşmaların izi sürülerek günümüzde gündelik hayata 
ilişkin kavrayışların olanak ve sınırlılıklarının, çatışma ve buluşma noktalarının ipuçları 
tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Gerçekliği ona en uygun biçimde kavramak, müdahale kanalları yaratmak adına 
da önemlidir. Bu nedenle gündelik hayat çalışmalarının toplumsal kökleri, sorunsalları 
ve kuramsal-yöntemsel niteliklerinin bütünlük içerisinde değerlendirilmesi, toplumsal 
gerçekliğin açıklanmasında önümüzdeki dönem için bir gereklilik olarak görülmektedir. 
Bu çalışmanın söz konusu girişime küçük bir katkı olması umulmaktadır.

20. OTURUM
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Gündelik Hayatın Diyalektiği:  Gündelik Olanın Tarihsel ve 
Toplumsal Sorgulaması

Arş. Gör Şafak Etike, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Bu bildirinin amacı, gündelik hayat çalışmalarına eleştirel yaklaşımı, bu yaklaşımın 
önemini, eleştirel bir gündelik hayat çalışmasının metodolojisinin ana hatlarının ne 
olduğunu ortaya koymaktır. Bu çaba, mikrososyolojik yaklaşımlarla eleştirel gündelik 
hayat çalışmaları arasına mesafe koymayı, sadece ana ve özneye odaklanan çalışmalarla 
eleştirel çalışmaların farklılıklarının netleştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle 
bildirinin ilk bölümünde bu farklılıklar tartışılmaktadır.

Bildirinin ikinci bölümünde ise eleştirel gündelik hayat çalışmalarının metodolojisinin 
ana hatlarının neler olabileceği üzerine bir tartışma yürütülmektedir. Gündelik hayatın 
tek başına anlaşılamayacağı, onu çözümlerken daha geniş sosyo-tarihsel gelişmelerle 
diyalektik ilişkisinin incelenmesi gerektiği üzerinde duran bu paradigma, disiplinlerarası 
bir kültürel, toplumsal ve tarihsel sorgulama biçimini gerektirir.    Söz konusu olan, 
gündelik pratikleri ciddiye alan, kendi başına incelenmeye değer bulan ancak, sıradan 
toplumsal pratiklerin basitçe belgelenmesi ya da tarafsız bir şekilde betimlenmesiyle 
yetinmeyen, tikeli genelle ilişkilendiren, somutu evrensel içinde konumlandıran, 
gündelik pratiklerin zorunlu olarak kazılı bulunduğu daha geniş sosyo-tarihsel bağlamı 
kavramaya çalışan bir metodolojik yaklaşımdır.

Bildiri, gündelik yaşamın tarihsel bağlamından kopartılarak sadece anın ve 
öznenin kültürel eylemelerinin betimlenmesi haline gelmesinin toplumsal olanın 
eleştirel bilgisinin üretilmesi önünde önemli bir engel olduğu iddiasındadır. Öte 
yandan toplumsal aktörleri, var olan toplumsal rolleri ve davranış normlarını pasif 
bir biçimde içselleştirerek yapıları bilinçsizce yeniden üreten “kültürel ahmaklar” gibi 
kavramamaktadır. Kapitalist ilişki formlarının sürekli gelişip dönüştüğü ve kültürel 
yapılar içerisinde yeniden üretildiği süreçlerin analizinde, gündelik hayat diyalektik 
ilişkilerin kendini göstermesine olanak tanıdığı, kültürel formların araçsal olmayan 
olasılıklarının test edilebildiği, sosyal ve deneyimsel bir alan olarak kavranmaktadır. Bu 
nedenle toplumsal aktörün kendi öznel bakış açısını incelemeyi yapısal çözümlemeye 
dahil etme çabasındadır. Bu bakımdan bu bildiri John Roberts’ın (2013) “gündelik 
hayat” kavramına felsefi ve politik partizanlığını geri getirme çabasına bir katkı olarak 
okunabilir.

Görüngüdeki Öz, Gündelik Olandaki Yabancı
Arş. Gör. Emre Canpolat, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi

On dokuzuncu yüzyılda toplumsal düşüncenin bilinçten varlığa, felsefeden pratik 
ve gündelik gerçekliğe doğru hareket etmesi, insanların basit ve önemsiz gibi görünen 
gündelik faaliyetlerinin bilime daha çok konu edilmesi anlamına gelmiştir. Marksizmin 
doğuşu ve bir inceleme alanı olarak gündelik hayatın yükselişi arasındaki bu ilişki tesadüf 
değildir. Marksizm, genel olarak toplumsal düşüncedeki bu dönüşümün merkezinde 
yer alırken, insanların kendi yaşamlarını inşa etme tarzlarına odaklanmış ve kendi 
yabancılaşma teorisinin temellerini atmıştır. Bu değişim, kimi zaman, yanlış bir şekilde, 
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Marx’ın “felsefeden kopuş”u olarak nitelenir. Halbuki, olan şey, görüngülerden hareket 
eden, buradaki çelişkilere odaklanan ve şeyler ve ilişkilerdeki esası anlamaya çalışan bir 
yabancılaşma teorisinin ve bir “praksis felsefesi”nin inşa edilmesidir. İnsanların kendileri 
hakkında düşündükleri, istedikleri, söyledikleri ve inandıkları şey ile oldukları şey, 
yaptıkları şey arasında mevcut bağın aranışı doğrudan yabancılaşmanın konusuyken, 
bu bakışın gündelik şeyler ve ilişkilerden hareket etmemesi beklenemezdi. Bunlar 
arasında bulunan, mevcut bağın gerçekliğini fakat bilinçlerdeki gizemi ortaya koymak, 
gündelik ve en doğal görünen şeyler ve ilişkilerdeki yabancılaşmayı ortaya koymaktan 
başka bir şey değildir. Yabancılaşma konusu, bu nedenle, başlı başına gündelik hayata 
dairdir, görüngüdeki özü, parçadaki bütünü, küçükteki büyüğü, doğaldaki gizemi 
gözler önüne serer. Bu kuramsal zemin, pek çok açıdan, günümüzün sorunlarına ışık 
tutan teorik bir perspektif de sunar.

İletişim alanı gündelik hayat incelemeleri ve yabancılaşma sorununun çalışılabileceği 
alanların başında geliyor. Ortaya çıkan yenilikçi teknolojiler yabancılaşma sorunu ve 
gündelik hayat incelemeleri perspektifinden ele alınabilir mi? Görüngüden ilişkideki 
öze, mevcut ilişkinin gerçekliğinden bilinçlerdeki gizeme doğru ilerleyen maddeci 
ve diyalektik bir bakış, günümüzün popüler iletişim teknolojilerinin, en gündelik, en 
“doğal”, en aşina kullanım biçimleri ve anlamlarına yabancılaşma sorunu çerçevesinde 
ışık tutabilir mi? Bu bildiri bu sorular etrafında yabancılaşma, gündelik hayat ve iletişim 
teknolojileri ilişkisini irdelemektedir.

Yeniden Paul Willis: Gündelik Hayat Analizini İşçiliği Öğrenmek 
Işığında Tartışmak

Arş. Gör. Ezgi Kaya Hayatsever, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 Gündelik hayat çalışmaları, kültürel çalışmalarla içiçe geçen gelişim 
süreçlerinde kendilerine çalışma ilişkilerinden özellikle soyutlanmış bir alan 
tanımlamışlardır.  Lefebvre’in gündelik hayat tanımlaması ile beraber bu çalışmalar, 
sosyal bilimlerin halihazırda sınırlarını belirlediği ve analiz ettiği toplumsal etkinlik 
alanlarından “arta kalan”, ancak incelendiğinde bireysel faktörlere indirgenemeyecek bir 
bütünlük oluşturan toplumsal pratiklere odaklanmıştır. Gündelik hayat çalışmalarının 
ilk dönemlerinde bu pratiklerin görünür kılınması ve kuramsal pozisyonlara dâhil 
edilmesi önem taşımıştır; ancak gündelik hayat çalışmalarının halen bu betimsel ufukla 
sınırlı kalması, bu pratiklerin incelenmesinden doğabilecek teorik açıklayıcılığın önüne 
set çekmektedir. Oysa gündelik hayat pratiklerinin analizi, üretim ilişkileri ve iş dışı 
yaşam arasındaki karşılıklı bağlantıyı açığa çıkararak, sınıfsal ilişkilerin bir bütün olarak 
toplumsal hayatı nasıl şekillendirdiğine dair ipuçları sunabilir.

 Bu bağlamda, gündelik hayat çalışmalarıyla üretim alanının analizi arasında inşa 
edilebilecek bir ilişkinin geçmişteki hangi araştırma gündemlerinden beslenebileceğini 
belirlemek önemlidir. Paul Willis’in 1977 tarihli çalışması İşçiliği Öğrenmek, gündelik 
hayat çalışmaları açısından ayrıksı bir konumda bulunmaktadır. Willis çalışmasında 
işçi sınıfı ailelerden gelen gençlerin örgün eğitim içinde nasıl bir okul karşıtı kültür 
ürettiğini ele alır.  Ancak Willis’in çalışmasını özgün ve güncel kılan taraf, bu okul karşıtı 
kültürü, gençlerin hem çalışma hayatına dair algıları, hem de işgücü piyasasına dahil 
olma biçimleri ile ilişkisi içinde değerlendirmesidir. Böylece çalışma yalnızca alternatif 
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bir kültürel oluşumu betimlemenin ötesine geçerek, bu oluşumu işçi sınıfının yeniden 
üretim sürecinde açıklayıcı bir etken haline getirmektedir.

Bu bildiri, Willis’in çalışmasının yeniden üretim tartışmalarına yaptığı bu katkının, 
gündelik hayat çalışmalarının güncel biçimleri için yol gösterici nitelikte olduğunu 
savunmaktadır.  Bildiri, güncel gündelik hayat çalışmalarının Willis’in çalışmasında 
ortaya koyduğu çerçevenin hangi akslarından nasıl beslenebileceğini tartışmayı 
hedeflemektedir.  Willis’in çalışmasının güncel çalışmalara temel oluşturabileceği üç 
eksen tanımlanacaktır: kültürün toplumsal formasyondan yalıtık değil, toplumsal 
ilişkiler çerçevesinde tanımlanması; işçi sınıfının özne olarak konumlandırılması 
ve araştırmanın merkezine konulması; üretim ve yeniden üretim ilişkileri arasında 
kurulabilecek diyalektik bir ilişkiye zemin hazırlanmış olması.  Bildiride önce bu üç 
eksenin İşçiliği Öğrenmek kapsamında nasıl geliştirildiği irdelenecek; daha sonra da bu 
eksenlerin güncel gündelik hayat çalışmalarına sağlayabileceği katkılar tartışılacaktır.
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OLAĞANÜSTÜ DEVLET BİÇİMLERİ

Olağan Devlet Biçiminden Olağanüstü Devlet Biçimine: 
Faşizm Sorunu?

Yunus Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Olağan Devlet Biçiminden Olağanüstü Devlet Biçimine: Faşizm Sorunu? 
12 Eylül askeri darbesi Türkiye’de otoriter bir devlet biçiminin kurularak burjuvazinin işçi 
sınıfına karşı hegemonyasını kurabilmesinin yolunu açmıştır. Her ne kadar, 1980 sonrası 
Türkiyesi’nde rejim “demokratik” bir niteliğe sahip olamamış olsa da, bugün 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile demokrasinin biçimsel ilkelerinin dahi 
göz ardı edildiği, temel hakların yok sayıldığı bir devlet biçimine doğru evrildiğimizi 
göstermektedir. Türkiye’de rejim 16 Nisan referandumu ile beraber “başkanlık” sistemi 
olarak değişmiş ve yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek elde toplandığı bir durum 
ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum sadece güçlerin tek elde toplanmasına, rejimin 
otoriter bir yöne kaydığı tespitine ve tek adamlığa indirgenemeyecek bir boyutta 
değerlendirilmelidir. OHAL süresince KHK’lar ile ülkeyi yönetme biçimi ve referandumun 
ardından ortaya çıkan yeni durum devlet biçiminde bir dönüşümün gerçekleşip 
gerçekleşmediği sorusunu gündeme getirmektedir. Bu bağlamda, otoriter bir devlet 
biçiminde ne tür bir değişim yaşandığı ve bu sürecin ne tür bir kavramsallaştırma ile 
anlaşılacağı önem kazanmıştır. 

Bu sunumda, Poulantzas’ın yaptığı devlet ve rejim biçimleri ayrımını göz önünde 
bulundurarak Türkiye’de devlet biçiminde bir değişimin yaşandığı iddia edilmektedir. 
Diğer bir deyişle, otoriter ama olağan bir devlet biçiminden olağanüstü bir devlet biçimine 
geçiş devletin ideolojik aygıtlarında bir dönüşümü de beraberinde getirmektedir. Bu 
çerçevede, Türkiye’de hukukun organizasyonu ve polis aygıtında yaşanan dönüşümler 
göz önünde bulundurarak devlet biçiminde yaşanan değişim olağanüstü devlet 
biçiminin faşist formu ile taşıdığı ortaklıklar bakımından sorgulanacaktır. Aygıtlarda 
yaşanan dönüşümün yetki ve gücün artması anlamında niceliksel olmaktan öte yeni bir 
işleyiş mantığına işaret eden niteliksel bir dönüşüm mü olduğu sorusu ile bunun devlet 
biçimindeki değişikliği anlamlandırmadaki rolü temel sorunsal olarak belirlenmiştir. 
Hukuk devlet iktidarının kullanımını sınırlama amacı gütmekle beraber, cezalandırma 
pratikleri üzerindeki otoritesi ile kendi yasasını koruyan bir işleve de sahiptir. Bununla 
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beraber, hukuktan doğan yetkilerin sınırları hukuki düzlemde belirlenmiştir. Ancak 
hukukun işleyişinde hukuki sınırların yok sayılması -istisna halinden farklı olarak- ve 
hukuktan doğan yetkiler ve onların kullanımında niteliksel bir değişim tartışmasını 
beraberinde getirmektedir. İkinci olarak, bir yasa koruyucu mekanizma olarak 
tasarlanmış polis aygıtının ceza verici kurum olarak iş görmeye başlaması hukuki olana 
koşut olarak polis aygıtında niteliksel bir dönüşümü gündeme getirmektedir. Bu iki 
özellik olağanüstü devlet biçimlerinden olan faşist rejimin diğer özelliklerinin -kitle 
mobilizasyonu, paramiliter örgütler, lider kültü gibi- yanında belirleyici iki özelliğidir. 
Diğer bir deyişle, devletin ideolojik aygıtları olarak görülebilecek bu iki aygıtta yaşanan 
niteliksel dönüşümlerin devlet biçimindeki olağanüstülüğünü ve bu olağanüstülüğün 
“faşist” niteliğini anlamak kritik önemdedir. Yukarıdaki kavramsal çerçeve ışığında, AKP 
iktidarı döneminde yaşanan siyasi yargılamalar, Gezi Direnişi, Güneydoğu’daki savaş ve 
son olarak OHAL ile beraber bu iki aygıtta ortaya çıkan dönüşümler göz önüne alınarak 
devletin “olağanüstülüğü” sorusu tartışılmaya çalışılacaktır.

Olağanüstünün Olağanlaşması: Devlet Biçimlerinde Tek Biçim
Fuat Özdinç, Praksis Yayın Kurulu Üyesi  

Olağanüstü devlet biçimleri Poulatzas’tan bu yana Marksist devlet kuramında 
önemli bir tartışma alanı olmuştur. Ancak hem sağ popülist hareketlerin yükselmesi 
hem de güvenlik ve teröre karşı savaş konseptinin tüm kapitalist devletlerin hakim 
mottosu haline gelmesi ile birlikte olağanüstü devlet biçimleri hem Türkiye’de hem de 
dünyada daha fazla gerçeklik kazanmaya başlamıştır. Ancak bu gerçeklik eski biçimlere 
kıyasla tek biçim altında yürütülmektedir. 

Olağanüstü devlet biçimleri küresel ekonomik krizin derinleşmesi ile birlikte her 
yerde aynı uygulamalarla karşımıza çıkmaktadır. Burada da özellikle sağ popülist/ faşist 
hareketlerin ortaya çıkması ile güvenlik aygıtı gelişkin devletin artık tüm dünyada 
hakim devlet biçimi olması arasında doğrudan bir ilişki savunulacak, bu çerçevede de 
devlet biçimleri tartışmasına güç ilişkileri üzerinden odaklanılacaktır.

Demokratik Olan ve Olmayan Ülkelerde Seçim Dışı Siyasal Katılıma 
Kurumsal Güvenin Etkisi Üzerine Bir Uygulama

Adil Usturalı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Yasin Kütük, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Demokrasilerde seçimler dışında da birçok siyasal katılım yöntemi vardır. 
Vatandaşların bu siyasal katılım yöntemlerini kullanma olasılığına etki eden unsurlar 
arasından devlet kurumlarına güven, literatürde yeterince incelenmemiştir. Dilekçe, 
boykot, gösteri ve grev gibi seçim dışı siyasal katılım yöntemleri muhatap olarak 
kendilerine devlet kurumlarını aldıklarından, bu çalışma, devlet kurumlarına güvenin, 
söz edilen seçim dışı siyasal katılım yöntemlerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. 
Siyasal katılım daha çok demokrasilerin bir unsuru olmasına rağmen demokratik 
olmayan ülkelerde de vatandaşlar yasaların kendilerine bu hakları tanıyıp tanımadığına 
bakmaksızın ilgili siyasal katılım yöntemlerini kullanabilmektedirler. Demokratik olan ve 
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olmayan ülkeler arasında devlet kurumlarına güven ve seçim dışı siyasal katılım arasında 
farklı ilişki mekanizmaları olabileceği varsayıldığından bu ülkeler farklı kategorilerde 
incelenmiştir. Bu amaçla Dünya Değerler Araştırması (WVS, World Values Survey) 
kullanılarak gerçekleştirilen tüm ülkeler dikkate alınarak veriseti derlenmiş ancak dalga 
olarak sadece son 4 dalga verisi dikkate alınmıştır1. Tüm ülkeler Freedom House Dünya 
Özgürlük Raporu verilerine göre 3 ana gruba ayrılarak demokratik olan, olmayan ve 
çeşitli demokratik rejimler arasında geçişlilik yaşamış ülkeler olarak üç ana kategoride 
gruplandırılarak incelenmiştir. Kurumsal güven ise WVS içerisinde parlamento, devlet, 
siyasi partiler, hukuk sistemi, ordu ve polise olan güveni inceleyen sorulardan derlenmiş; 
siyasal katılım ise dilekçe, boykot, gösteri ve grev haklarının herhangi birini, en az birini 
veya tümünü birlikte kullanmak şeklinde üç farklı kategoride incelenmiş, bu hakların 
belirtilen üç kategoride kullanımı 1, değilse 0 veya kullanımı 2, kullanabilme ihtimali 
1, değilse 0 şeklinde kodlanarak bir geçiş kategorisi de dikkate alınarak sınıflandırma 
yapılmıştır. Bu doğrultuda ikili siyasal katılım kategorisi için logit, çoklu kategoriler için 
çokdeğerli logit olasılık tahminleri gerçekleştirilmiş ve bu sonuçlar üç ana kategori ülkesi 
için de ayrıca incelenmiştir. Elde edilen ilk bulgulara göre tüm kurumsal güven düzeyleri 
içerisinde devlet ve orduya olan güven arttıkça seçim dışı siyasal katılım olasılığı her üç 
kategoride de azalmakta iken, diğer kurumlardan parlamento, siyasi partiler, hukuk ve 
polise olan güven arttıkça siyasal katılım aynı şekilde artıyor gözükmektedir. Elde edilen 
sonuçlar hem dalgalara göre hem de ülkelerin rejimleri dikkate alınarak yapılan üçlü 
sınıflandırmaya göre de belirgin farklılıklar göstermektedir.
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TÜRK SAĞI

Türk Sağının Entelektüele Bakışı
Arş.  Gör. Veysel Ergüç, Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Erken Cumhuriyet döneminin son zaman aralığında bazı nüveleri oluşan, çok 
partili siyasal yaşam döneminde ise belirgin bir hal alan sağ siyaset anlayışı Türkiye’nin 
siyasal, toplumsal, iktisadi ve düşünsel alanlarında etkili bir fenomen olmuştur. Sağ 
siyaset zihniyetinin en belirgin biçimde görüldüğü tema, yerleşik bir düzenin savunusu 
olmuştur. Bununla birlikte sağ siyaset anlayışında belirgin olan diğer temalar ise 
kapitalist bir düzenden yana olmak, muhafazakârlık, milliyetçilik, İslâmcılık ve otoriter 
siyaset anlayışı olmuştur.  

Yukarıda bahsedilen etmenlerden yola çıkılarak bakıldığında Türkiye’deki sağ 
siyaset anlayışının kendini en belirgin biçimde gösterdiği iki alan, ekonomik ve 
kültürel düzlemler olmuştur. Kültürel düzlemde Türk sağının kendini anlamlandırdığı 
yerlerden biri Erken Cumhuriyet döneminde sergilenen otoriter laiklik uygulamalarının 
eleştirisi olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’deki sağ siyasi zihniyet, Erken Cumhuriyet 
döneminde var olan sol Kemalist ve hümanist akımlara karşı da eleştirel bir pozisyonda 
durmuştur. Sağ siyaset dünyasının burada savunduğu tez, bahsi edilen her iki akımın da 
Türk milletinin özünü anlamaktan uzak olduğu, millete yabancılaştığıdır.

Türkiye’de sağ siyaset dünyasını belirleyen bu kültürel bakış açısı aynı anda düşünce 
dünyasını da etkilemiştir. Sağ düşünce dünyasında yer alan çok sayıda düşünür, Erken 
Cumhuriyet döneminde belirli bir süre var olmuş sol Kemalist ve Aydınlanmacı hümanist 
akımlara karşı çıkan bir tutum takınmıştır. Türk sağının burada savunduğu temel tez, sol 
ve hümanist akımların manevi gelenekleri temsil etmediği, bu anlamda halkın özüne 
yabancı kaldığı noktasıdır. 

Türkiye’de sağ düşünce dünyasının önde gelen isimlerinden olan Ziya Gökalp, 
Mümtaz Turhan ve Erol Güngör gibi düşünürler, Türkiye’deki entelektüelin milletin 
kültürel özünü (harsını) anlayamadıklarını, bu öze yabancı kaldıklarını belirtmişlerdir. Erol 
Güngör ve mensubu olduğu milliyetçi muhafazakâr cenah, Türkiye’deki entelektüelin 
sahip olduğu hümanist ve sol bakış açısından dolayı kültürel yabancılaşma yaşadığını 
düşünmekteydi.
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Buraya kadar verilen anlatıdan anlaşılacağı üzere bu çalışmanın amacı Türk sağının 
Türkiye’deki entelektüele bakışı üzerine olacaktır. Çalışmanın argümanı, kültüralist Türk 
sağının entelektüele de bu açıdan yaklaştığı, sol, Aydınlanmacı ve hümanist bakış açısına 
sahip entelektüel grubunu kültürel yoksunlukla itham ettiği üzerine olacaktır. Çalışma 
kapsamında Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör’ün entelektüele ilişkin bakış 
açıları incelenecektir. Erol Güngör ve mensubu olduğu milliyetçi muhafazakâr cenahın 
kültür eksikliğinin toplumsal mühendislik ile giderileceğini düşündükleri belirtildikten 
sonra bu kültürün ürettiği organik entelektüel arayışında oldukları savunulacaktır.

Soğuk Savaş Dönemi Türk Sağında ‘Yahudi Komplosu’ Düşüncesi Ve 
Kaynakları: “Yine O, Hep O, Yalnız O, Daima O...”

Oğuz Bilge Güngördü, Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi, Doktora Öğrencisi

Anti-semitizm adı verilen Yahudi karşıtlığının en iyi bilinen yönü, dünyadaki ve 
tarihteki pek çok mühim hadiseyi “Yahudi komplosu” olarak değerlendiren komplo 
teorilerine sıkça başvurmasıdır. Bu komplo teorilerinde dünyaya şekil veren büyük 
savaşlar, ekonomik krizler, ihtilaller ve rejim değişiklikleri gibi muhtelif hadiseler, 
Yahudilerin dünya hakimiyetine giden yolda kurulmuş tezgahlar olarak tasvir edilir. Her 
ne kadar “Yahudi komplosu” düşüncesine dayalı tezler Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
dönemlerinde Türkçe literatüre giriş yapmışsa da, özellikle Soğuk Savaş döneminde 
Türkiye’deki komplo edebiyatının adeta altın çağını yaşadığı görülmektedir. Siyon 
Liderlerinin Protokolleri, Başhahamın Mezarı Başında, Beynelmilel Yahudi gibi yabancı 
komplo klasiklerinin Türkçe’ye tercüme süreci, Soğuk Savaş dönemi Türkiyesi’ndeki 
ideolojik mücadelelerle kesişince, Türkiye’nin yakın tarihi başta olmak üzere dünya 
tarihinin pek çok sahifesini “Yahudi komplosu” teziyle açıklayan çok sayıda Türkçe 
kitap ve yazı neşredilmiştir. Söz konusu dönemde bu tezin, genellikle Türkiye’deki 
modernleşme sürecinden ve sosyalist hareketlerden rahatsızlık duyan sağ yazarlar 
tarafından işlendiği görülmektedir ki, bunlar arasında Ziya Uygur, Cevat Rıfat Atilhan, 
Osman Yüksel Serdengeçti ve Necip Fazıl Kısakürek zikredilebilir. Adı geçen yazarların 
çalışmalarında “Yahudi komplosu” tezinin ne surette işlendiği ve hangi temalar etrafında 
döndüğü, iktibaslar ışığında detaylıca incelenecektir. Bundan başka, bu tezi işleyen 
yazarların yararlandığı yabancı kaynaklara da değinilecek ve bu kaynakların ortaya çıkış 
serüvenleri ve sıhhat dereceleri, kritik bir gözle aydınlatılacaktır.

1945-1980 Yılları Arası Türk Sağının Anti-Komünizm Politikaları:  
“Allahsız, Vatansız, Namussuz”

Arş. Gör. Bayram Koca, Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anti-komünizm, Türkiye’de hem Türk sağını oluşturan hem de yeri geldiğinde bir 
araya getiren adeta kurucu ötekidir. Türk sağı kendisini komünizm karşıtlığı üzerinden 
tanımlamıştır. Üstelik bu anti-komünizm, toplumu sağcılaştırmaya dönük bir işleve 
sahip olmuştur. Türkiye’de, daha öncesinde yer yer uygulansa da, esas olarak II. Dünya 
savaşı sonrası süreçte anti-komünist politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Anti-
komünist politikaların yoğun olarak uygulandığı dönem ise 1960-1980 yılları arasıdır 
zira bu süreçte, TİP başta olmak DİSK, DEV-GENÇ gibi sol/sosyalist yapılar kurulmuş ve 
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yükselişe geçmiş, buna koşut olarak ise anti-komünizm politikaları artış göstermiştir. 
Soğuk Savaş sürecinde ABD’nin teşvikiyle anti-komünist politikalar teşvik edilir ve 
Türkiye’deki ilk anti-komünist yayınlar da Amerikan kaynaklarından çeviriyle oluşur. 
Bu çeviri yayınlarının da etkisiyle anti-komünist söylem, Türk sağının mütemmim cüzü 
haline gelmiştir.

İktidarın mantığına işleyen “komünizm heyûlası”, Türk sağı içindeki çatışmaların üzerini 
örtme ve komünizme karşı bir birlik yaratma işlevine sahiptir. Ayrıca anti-komünizm, Türk 
sağının korku ve endişelerinden beslenmiştir. Necip Fazıl Kısakürek, Peyami Safa, Fethi 
Tevetoğlu, İlhan Darendelioğlu gibi sağ görüşlü aydınların da desteğiyle, “dinsiz”, “namussuz” 
ve ülkeyi yıkmaya çalışan “vatansız” bir komünist imgesi oluşturulmak istenmiştir. Türk sağı, 
politikalarıyla, adeta toplumda “komünizm bu kış gelecek” algısı oluşturmak ve böylece 
kitlesini komünizme karşı teyakkuz halinde tutmak istemiştir. MTTB, Komünizmle Mücadele 
Dernekleri gibi yapılar komünizmle mücadelede aktif rol oynamış, Türk sağının her hali 
(milliyetçi, muhafazakâr, İslamcı) bu yapılarda varlık göstermiş ve böylece Türk sağı nazarında 
anti-komünizm millî dava olarak ele alınmıştır. Anti-komünizm politikalarından CHP dahi 
nasibini olmuş, 1960’ların ortalarında benimsediği “Ortanın Solu” çizgisi, “komünizme 
giden yol” –“Ortanın Solu Moskova Yolu”- şeklinde sağ dile tevil edilmiştir. Bu yapılar 
ve sağ görüşlü aydınların da desteğiyle Soğuk Savaş süreci boyunca ülke adeta korku 
galerisine çevrilmek istenmiştir. Ayrıca anti-komünizm Türk sağını aksiyonerlikten 
reaksiyonerliğe terfi ettirmiş ve sola karşı şiddet uygulanması adeta olağanlaşmıştır. 
Nitekim TİP’in toplantılarının basılması ve üyelerinin tartaklanması, buna örnektir. 1969 
yılındaki Kanlı Pazar’la anti-komünist şiddetin zirve yaptığını belirtebiliriz.

Bu çalışmada, 1946-1980 yılları arası Türk sağının anti-komünizm politikaları 
incelenecektir. İlk olarak, inşa edilmek istenen anti-komünist imge incelenecek, daha 
sonra ise Türk sağında anti-komünist söylem ve şiddet tartışılacaktır.

Türk Sağı Ve Modernleşme
Arş. Gör. Anıl Varel, Hitit Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  ‘Türk sağı’ gibi kapsayıcı bir başlık, düşünce üretimine dair tüm örnekleri kesen 
genellemeler yapılabilmesinde elbette bir takım sorunlar ihtiva edecektir. Bununla 
birlikte, Türkiye’de sağ düşüncenin çeşitli türevlerine önemli oranda sirayet etmiş 
birtakım kodlardan bahsedebilmek mümkündür. Bunların da bir bölümü, -bu çalışmanın 
da konusunu oluşturan- modernleşme mefhumuna bakışta ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de sağ gelenek, daha Tanzimat’tan beri kültürünü, “öz”ünü, “kendine 
has” kıymetlerini, Batı’dan gelecek tesirden koruma çağrısı yapmaktadır. Sağın, 
modernleşme meselesine bakışındaki ilk temel karakteristik bu refleks ise, ikincisi de 
hemen hiçbir durumda reformların (‘modernleşme’nin, ‘batılılaşma’nın) topyekûn bir 
biçimde reddedilmeyişidir.

Bu iki motifin, özne merkezli bir tarih okuyuşu zemininde birleşimi ise, 
modernleşmeye “Batı’dan alınacaklar” ve “Batı’dan alınmayacaklar” şeklinde iki başlıklı 
bir listeyle yaklaşılması olmuştur. Böylelikle, İskilipli Atıf Hoca’dan Ziya Gökalp’e, Ahmet 
Hamdi Tanpınar’dan Mümtaz Turhan’a Türkiye sağı, çok yaygın bir biçimde siyasal 
yöneticiyi, muazzam bir belirleyicilik ve seçicilik kudretiyle tahayyül etmiştir. Böyle 
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bir tarih okuyuşu, modernleşme pratiğine (Tanzimatçılara, İttihatçılara ve/veya erken 
dönem CHP’sine) yönelik eleştirilere temel hazırlamıştır. Bu yaklaşımlar -bir metaforla 
basitleştirmek gerekirse- siyasal yöneticiyi “Batı” denilen bir panayırdan ürün seçmeye 
çalışan bir alıcı gibi tahayyül etmektedir. 

Bu çalışmada, işte bu tarih kavrayışı, metodolojik bir tartışmaya konu edilecektir. 
Çalışmanın ilk kısmında, söz konusu düşünce biçimi, Türkiye sağında önem addedilen 
bazı önemli düşünürler üzerinden örneklenecek; ikinci kısımda ise, bu tarz bir 
düşüncenin en az üç noktada sorun ihtiva ettiği öne sürülecektir. Birincisi, modern 
topluma geçiş sürecinin tümüyle ya da ağırlıklı olarak özneler üzerinden düşünülmesi, 
özneye asla sahip olamayacağı muazzam bir belirleyicilik kudreti ve ‘bütün’ün dışında 
konumlanan bir serbesti atfedilmesine yol açmaktadır. Nitekim modernleşmenin 
‘yaratıcısı’ olarak görülen siyasi öznelerin bizatihi kendileri de aslında modernleşmenin 
ortaya çıkardığı sonuçlara dâhildirler. Zaten bu siyasi öznelerin, dönüşümüne -az ya 
da çok- yön verdikleri toplumun, söz konusu tarihlerde dönüşümlere gebe olması bile 
başlı başına yapısal bir olgudur.

İkinci olarak böyle bir akıl yürütme, ‘bütün’ün, bir araya yığılmış ‘parça’ların toplamı 
olarak düşünülmesini beraberinde getirmektedir. Parçaların ilişkisel biraradalığı olarak 
bir ‘toplumsal bütün’ ya da ‘yapı’ kavramsallaştırmasına sahip olmayan bir zihin, ideal 
tasarımında bir parça kendi “öz”ünden, bir parça da “Batı”nın iyi yanlarından alarak bir sentez 
gerçekleştirmeyi düşünebilmektedir. Dolayısıyla bu seçmeci mantık, modernleşmenin 
bütünsel niteliğini tespit edememesinin yanında, dönüşüm öğelerinin ilişkiselliğini hesaba 
katamadığı için de sorunludur. Hâlbuki modernleşme sürecinde toplumsal bütünün her 
bir düzeyi, bir diğeri tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilenmektedir. Bu nedenle 
herhangi bir düzeyin steril hâliyle muhafaza edilebileceğini düşünmek gerçekçi değildir. 
Kültürün -tıpkı devlet ya da hukuk gibi- sadece kendine ait, ‘bütün’den bağımsız bir tarihi 
yoktur.

Yukarıdakiyle ilişkili biçimde üçüncü olarak, modernleşmenin, kapitalistleşme 
dinamiklerinin dışında düşünülmesi ya da bu olguya gerekli ağırlığın verilmemesi, bazı 
düzeylerin ve özellikle de ideolojik düzey içerisinde kültürün dönüşmeden kalabileceği 
sanısını beslemektedir. Tüm bu sorunların çözümü olarak da bu çalışmada öne 
sürülecek argüman, özneler karşısında yapısal koşulların değil; yapı karşısında öznelerin 
dipnotlara indirgenmesi gerektiği olacaktır.
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EMEK PİYASASINDA SURİYELİ 
MÜLTECİLER

Suriyeli Mültecilerin Bölgesel İşgücü Piyasalarına Etkisi
Oğuz Esen, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Ayla Oğuş Binatlı, İzmir Ekonomi Üniversitesi

 Suriye iç savaşının yarattığı mülteci akını Türkiye’yi dünyanın en fazla mülteci 
kabul eden ülkesi yapmıştır. Suriyeli mülteciler önce Suriye sınırına yakın bölgelere 
yerleşmişler, çalışma izni verilmesiyle daha geniş bir coğrafi alana  yayılmışlardır. 
Suriyeli mülteciler farklı kanallarla Türkiye Ekonomisini etkilemektedir. Birincisi kamu 
maliyesidir. Türkiye mültecilere geçici koruma altında GSYİH’nın % 1’ni aşan miktarda 
harcama yapmıştır. İkincisi Suriye’li mülteciler yalnızca işgücü olarak değil girişimci 
olarak da iktisadi bir aktör olmuşlar, bunun bir göstergesi olarak yabancı ortaklı şirketler 
içinde Suriye ortaklı şirketlerin payı 2016 yılında  % 27’e ulaşmıştır. Üçüncü kanal 
demografiktir: Suriyeli mülteci dalgası Türkiye nüfusunun yaş yapısını değiştirerek, 
demografik fırsat penceresinin daha uzun süre açık kalmasını sağlayacaktır.  Dördüncü 
kanal işgücü piyasalarıdır. Bu çalışmada Suriyeli mültecilerin bölgesel işgücü 
piyasalarına- daha önceki çalışmalardan farklı olarak -orta vadeli etkileri araştırılmıştır. 
Türkiye’nin 26 bölgesine ait 2004-2016 Panel verileri kullanılmış, Suriyeli mültecilerin 
işsizliği arttırdığı, kayıtlı ve kayıt dışı istihdamı azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.    

Küresel Fabrika Kentinin Yeni İşçileri:
Denizli İşgücü Piyasasında Suriyeli Göçmenler

Arş. Gör., Sezgi Akbaş, Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr., Çağla Ünlütürk Ulutaş, Pamukkale Üniversitesi

Bu bildiride Suriyeli sığınmacıların bir küresel fabrika kenti olan Denizli işgücü 
piyasasındaki konumlarını ortaya koymayı amaçlayan saha araştırmasının sonuçları 
paylaşılmaktadır.

Suriyeli göçmenlerin yaklaşık yarısı sırasıyla Şanlıurfa, İstanbul, Hatay ve 
Gaziantep’te ikamet etmektedir. Adana, Mersin, Kilis, Mardin, Bursa ve İzmir de göçün 
yoğunlaştığı diğer illerdir. Bu nedenle, Suriyeli sığınmacılara ilişkin araştırmalar göçün 
yoğun olduğu büyük kentlerle sınır kentlerinde yoğunlaşmış;  mevcut araştırmalar söz 
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konusu kentlerde sığınmacıların refah hizmetlerine ve işgücü piyasasına erişimle ilgili 
sorunları, sosyal entegrasyon düzeyleri ve yoksullukla mücadele stratejilerine ilişkin 
kıymetli veriler ortaya koymuştur. Oysa göreli olarak az sayıda sığınmacının yer aldığı 
diğer kentlerde sığınmacılar neredeyse görünmezdir.  Yoğun oldukları kentlerin aksine, 
sayıca daha az bulundukları kentlerde kendi kurdukları veya yerel halk tarafından 
kurulmuş sivil dayanışma ağları göreli ölçüde zayıf durumdadır. Uluslararası kuruluşların 
araştırma ve kaynakları da, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep gibi nüfuslarının yoğunlaştığı sınır 
kentlerine yönlendirilmiştir. 

 Suriyeli sığınmacıların işgücü piyasasına ve temel refah hizmetlerine erişim 
düzeyini tespit etmeye dönük bir araştırmanın kurgulandığı Denizli’de Suriyeli 
sığınmacılara ilişkin hiçbir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Uydu kentlerden biri olan 
Denizli’de yaşayan İranlı sığınmacıların hem yüksek bir nüfusa sahip olmaları hem de 
kentsel yaşam alanlarındaki yüksek görünürlükleri, birkaç araştırmaya konu olmalarını 
sağlamıştır. Ne var ki resmi verilere göre 9353 kayıtlı Suriyeli nüfusun yaşadığı 
kentte, fason tekstil atölyelerinde ve mevsimlik tarım işlerinde Suriyeli çocuk işçilerin 
çalıştığı medyada gündeme gelmiş olmakla birlikte, resmi makamlarca da akademik 
kaynaklarca da konu gündeme alınmamıştır. Suriyeli nüfusun yerli halkla kaynaşması 
söz konusu olmamış, zaman zaman Denizli ilçelerinde yerli halkla yaşadıkları çatışma ve 
gerilimler medya gündeminde kendisine yer bulmuştur. Kentte Suriyeli sığınmacılarla 
ilgili faaliyet gösteren tek dernek Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’dir. 
Halkların Köprüsü Derneği ve Mülteci-Der gibi İzmir merkezli bazı dernekler, gerekli 
durumlarda kentte birkaç çalışma yapmıştır. Kentte yalnızca ikincil işgücü piyasasında 
varlık göstermeleri nedeniyle Suriyeli göçmenler bir çeşit görünmezlik halesiyle 
sarmalanmış durumdadırlar. Kentin mutena kesimlerindeki kimi inşaat alanları dışında 
Suriyeli işçilerle karşılaşılmamakta, nerede çalıştıkları, iş arama yöntemleri ve çalışma 
koşulları ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Diğer çok sayıda kentin aksine enformel hizmet 
piyasasında da görünür oldukları söylenemez. 1990’larda tekstil firmalarının küresel 
pazara açılmasıyla yerel kalkınma ve sanayi odaklarından biri haline gelen Denizli, söz 
konusu yıllarda çok sayıda işçinin kitlesel hareketliliğine de sahne olmuştur. Ancak kent, 
aldığı yoğun iç göçün yarattığı sosyal sorunlara ve çalışma yaşamındaki adaletsizliğe 
henüz çözüm bulamamışken, Afganistan, İran ve Suriye’den yönelen uluslararası göç, 
Denizli toplumsal yaşamının dengesini özellikle göçmenler aleyhine bozarak, yeni 
toplumsal risk alanları yaratmıştır. 

İlgili çalışma kapsamında Suriyeli sığınmacıların Denizli işgücü piyasasındaki 
konumlarını, ikincil işgücü piyasasında yerli işçi istihdamına etkilerini, yerli işçiler ve 
işverenlerle ilişkilerini çözümleyebilmek üzere Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Merkezefendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Denizli İl Göç 
İdaresi, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Denizli Şubesi, Denizli Çalışma ve 
İş Kurumu ve Denizli Sanayi Odası ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca göçmenlerin 
yoğunlaştıkları mahallelere yapılan ziyaretler sonucunda yarı yapılandırılmış yüz yüze 
35 görüşmeyle işgücü piyasasındaki konumları ücret düzeyleri, çalışma koşulları, 
kayıtlılık vd. temel sorun alanları dikkate alınarak tespit edilmiştir.
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Savaş ve İlkel Birikim İlişkisi: Suriyeli Göçmenler
Ahmet Gire, Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Doktora

Bu çalışmada, kimi sosyal bilimciler tarafından kapitalizmin ilk yıllarında görüldüğü 
iddia edilen ilkel birikim sürecinin günümüz emek süreçlerinde halen etkililiğini 
koruyup korumadığına yönelik bir tartışma gerçekleştirilecektir. Özellikle Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşarken savaş dolayısıyla yerinden yurdundan olan 
insanların başka ülkelerdeki işçileşme süreçleri sorgulanacaktır.

 Bu tartışmayı yürütebilmek için sorunun yanıtının aranacağı alanın belirlenmesi 
gerekecektir. Bunun için de halen devam eden Suriye İç Savaşı’ndan dolayı, savaştan 
ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeli göçmenlerin emek süreçleriyle ilişkileri 
masaya yatırılmaya çalışılacaktır. Bu ilişkinin anlaşılması için, bu ilişkiye eşlik eden hukuki 
yapının semptomatik okumasına ihtiyaç duyulmuştur. Diğer taraftan Türkiye emek 
hayatının istatistiki verilerinin de mercek altına yatırılması gerekir. Yani Türkiye emek 
hayatındaki Suriyeli göçmenlerin yasal mevzuata erişip erişemedikleri anlaşılmaya 
çalışılacaktır. Bu da emek yaşamına katılan Suriyeli göçmenlerin bu alana nasıl dahil 
olduklarının anlaşılmasına imkan verecektir.

Diğer taraftan yukarıda haritalandırılan bilgilerden yola çıkarak bu göçmenlerin 
emek yaşamındaki varlıkları ile ilkel birikim kavramı arasında bir ilişkiselliğin kurulabilip 
kurulamayacağı anlaşılmaya çalışılacaktır. Marx’ın kapitalizmin doğuşunu mümkün 
kılan sermaye birikimini ve özgür işçi yığınlarını birlikte yarattığını iddia ettiği ilkel 
birikimin izi günümüz dünyasında sürülecektir. İlkel birikim sürecindeki ateş ve kandan 
harflerin yarattığı sonuçlar, günümüz dünyasının savaşlarının yarattıklarıyla benzer 
midir? Yani ilkel birikim kavramı, yerli işçiler ile göçmen işçiler arasındaki statü, maaş ve 
yasal korumalara erişebilme düzeyleri arasındaki farkı açıklayabilecek bir kavram mıdır? 
İlkel birikim, günümüzde sadece doğal varlıkların kapitalizme eklemlenmesinden 
mi ibarettir? Ya da hala emek süreçlerinde –özellikle toplumsal olarak statüleri 
farklılaştırılmış insanların istihdamlarında- hala işe koşulabilecek bir kavram olma 
özelliğini korumakta mıdır?

Bu sorulara yanıt vermek için, bu çalışmada, Marx’ın ilkel birikim üzerine oluşturduğu 
kavramsal ve kuramsal çerçeveden yararlanılacaktır. Diğer taraftan Agamben’in hukuk 
ile siyasal iktidar arasında kurduğu ilişkinin sınıfsal ayaklarının kurulup kurulamayacağı 
anlaşılmaya çalışılacaktır. Yani, hukuki olarak boşlukta kalmanın, üretim ilişkilerindeki 
izdüşümü sorgulanacaktır. 

“Maaş Alan Suriyeliler”: Ekonomiye Olumsuz Etkisi Olan Suriyeli 
Algısının Okur Yorumlarıyla Analizi

Ruhdan Uzun, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Türkiye, Nisan 2011’den beri Suriye’de yaşanan iç savaş nedeni ile ülkelerinden 
kaçan Suriyelilere, “açık kapı politikası” çerçevesinde “geçici koruma” sağlamaktadır. Bu 
kapsamda, Türkiye’deki Suriyeli sayısı resmi rakamlara göre 3 milyonun üzerindedir. 
Başlangıçta “konuk” olarak görülen Suriyeliler, sayılarının artması ve kalış sürelerinin 
uzamasıyla birlikte sorun olarak algılanmaya başlanmıştır. 
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Özellikle Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye ekonomik etkileri tartışma konusudur. 
Suriyelilerin ekonomik alandaki etkilerine genel olarak bakıldığında risk ve fırsatların iç 
içe geçtiği bir görünüm söz konusu iken, Hacette Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma 
toplumun %76’lık kesiminin, sığınmacıların Türkiye ekonomisine zarar verdiğini 
düşündüğünü göstermektedir. Suriyelilerin “çalışmadan maaş aldıkları”, “asalak” 
oldukları algısı yaygındır. Bu konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Mayıs 2017’de “mültecilere maaş verildiği” söylentilerinin tamamen yanlış olduğu 
yönünde bir açıklama yapmıştır. Bu bildiri, söz konusu açıklamanın haberine yapılan 
okur yorumlarını incelemektedir. Basın İlan Kurumu’nun “yaygın gazeteler” olarak 
nitelendirdiği 33 gazetenin web sitelerindeki okur yorumları araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur. İnsanların yaygın inançlarının tersine bilgilerle karşılaştıklarında nasıl 
bir tutum takındıklarını belirlemek için seçilen örnekleme içerik analizi uygulanmıştır. 
Böylelikle, bir yandan Suriyelilere ilişkin algıların rasyonel-irrasyonel temellerinin diğer 
yandan da gazetelerin okur kitleleri arasında ne tür farklılıklar olduğunun belirlenmesine 
çalışılmıştır. Bu yöndeki algıların belirlenmesi, yabancı düşmanlığına karşı alınabilecek 
önlemlerin araştırılmasında veri sağladığı için önemlidir.



15. UlUSal SoSyal Bilimler konGreSi | 29 kaSIm - 1 aralIk 2017 | orTa DoğU Teknik üniVerSiTeSi külTür Ve konGre merkeZi | 119 

Halil İnalcık Anısına

OSMANLI’DA SAĞLIK VE GÜVENLİK

Hayırseverlik, Sağlık ve Kent: Filles de la Charité’nin 2. Abdülhamit 
Döneminde İstanbul’da Verdikleri Sağlık Hizmetleri

Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu

1633 yılında Fransa’da Katolik Lazarist rahipler tarikatına bağlı olarak Filles de la 
Charité (Hayırseverlik Kızları) isimli ve birincil olarak sağlık konusunda hayırseverlik 
faaliyetlerine bulunmak amacıyla tarikat kurulmuştu. Özellikle 12-13. Yy’da ortaya 
çıkıp Ortaçağ’da eriyen, sonra yeniden canlanan hastane hemşireliğinde bu tarikatın 
mensubu olan rahibelerin rolü büyüktü. Filles de la Charité 17. Yy’da Fransa’ya 
yayılan ve aktif olarak hayata katılan kadın cemaatlerinin prototipi haline gelmiş; 
hem hastanelerde hem de evlerde hasta bakımı hizmeti vermeye başlamıştı.   
Bu tarikatın mensubu olan rahibeler; Fransız Devrimi’nin sekülerleşme hamlesinden 
etkilenmişlerdiyse de, Fransa’da tarikatların yeniden örgütlenmesi sonucu dünyanın pek 
çok yerinde Cizvitler’in yerini Lazaristler’in almasıyla beraber yeniden canlanmışlardı. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat anlayışının yerleşmeye başlamasının ve 
küreselleşmenin etkisiyle 1839 yılında İstanbul ve İzmir’e gelip bu kentlerde de sağlık 
ve eğitim hizmeti vermeye başlamışlardı. 

Bu çalışma, rahibelerin İstanbul’da 2. Abdülhamit döneminde verdikleri sağlık 
hizmetlerine odaklanmaktadır. Çalışmada İstanbul’da rahibelerin bulunduğu okullar, 
eytamhaneler, yetimler için işleyen atölyeler, kreşler, hastaneler, dispanserler, huzurevleri 
ve hasta bakımevleri arasında özellikle sağlık için tesis edilmiş olan kurumlara vurgu 
yapılacaktır. Fransız Hastanesi, Pera Belediye Hastanesi, Lape Hastanesi, Geremia 
Hastanesi gibi hastanelerin dışında Ottoman de Péra, Bursa Sokağı dispanseri gibi 
dispanserlere de odaklanılacak ve bu sağlık kuruluşlarından İstanbul halkı ile Osmanlı 
merkezi idaresinin nasıl istifade edildiği tartışılacaktır.

Bahsedilen kurumların önemli bir kısmının Beyoğlu bölgesinde konumlanmış 
olmaları ve bu bölgenin kozmopolit yapısı içerisinde rahibelerin çeşitli tabakalardan 
ve her din ve milletten insan topluluklarıyla etkileşim içinde olmalarından dolayı 
çalışma sağlık hizmetleri vasıtasıyla kent içinde kurulan toplumsal ilişkilere değinmeyi 
hedeflemektedir.

24. OTURUM
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Osmanlı’da Kamu Sağlığının Korunması ve Tıbbiye
Oya Gözel-Durmaz, Kocaeli Üniversitesi, Tarih Bölümü

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu bir modernizasyon sürecinin içinden geçmiş; 
ülkede yeni ve modern bir devlet aygıtının oluşturulması yönünde ciddi adımlar atılmıştır. 
Osmanlı modernleşme süreci orduda, bürokraside, hukuk alanında, eğitimde yaşanan 
büyük dönüşümlere paralel olarak, “kamu” kavramının da yavaş yavaş şekillenmeye 
başlamasına tekabül etmektedir. Bu çerçevede “kamusal eğitim” ve “kamusal sağlık” 
modernleştirilmeye çalışılan Osmanlı devletinin ilgilenmek durumunda kaldığı yeni 
alanlar haline gelmiştir. Eğitim konusunda Tanzimat ile atılan adımlara dair, kıymetli 
çalışmalar ortaya konmasına rağmen, sağlık Osmanlı tarihçiliğinin genel olarak ihmal 
ettiği bir alan olarak kalmıştır. 

Kamusal sağlık hizmetlerinin gündeme gelmesi açısından özellikle Tıbbiye’nin 
kuruluşu çok önemli bir gelişmedir. Tıbbiye, Osmanlı İmparatorluğu’nda modern 
ve laik eğitim veren ilk kurumlardan biridir. Bu yapısıyla Osmanlı siyasal hayatının 
belirleyici merkezlerinden biri olmuş ve hatta İttihat ve Terakki Tıbbiye’li öğrencilerce 
kurulmuştur. Ancak Tıbbiye sadece siyasal bir merkez olarak önemli değildir. 19. yüzyılın 
son çeyreğinde gündeme gelen kamusal sağlık uygulamalarının da yürütücüsü haline 
gelen Tıbbiye “kamuyu koruma” noktasında da önemli görevler alacaktır. 

Bu bildiride, Osmanlı Devleti’nde kamu sağlığı anlayışının gelişimi ve Tıbbiye üzerine 
odaklanılacaktır. Bu kapsamda, Tıbbiye’nin kamusal sağlığı koruma işlevi Osmanlı arşiv 
belgeleri kullanılarak kimi örnek olaylar üzerinden incelenecektir. Siyasal muhalefetin 
ve Osmanlı devrimcilerinin önemli kaynaklarından biri olan Tıbbiye’nin “kamu”ya dair 
politikaların da merkezlerinden biri haline gelmesi bu bildirinin vurgulayacağı temel 
meselelerden biri olacaktır.

Geç Osmanlı Döneminde Emekli Sandıklarının Şekillenişinde İşçi 
Mücadeleleri: Ahmet Kaptan Şirket-i Hayriye’ye Karşı

Yrd. Doç. Dr. Nurşen Gürboğa, Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Bu makalede 1852-1944 yılları arasında Boğaziçi’nde ulaşım hizmeti veren 
Şirket-i Hayriye vapur işletmesinin 1893 yılında daimi çalışanları için kurduğu emekli 
sandığına odaklanarak geç Osmanlı döneminde devlet, özel sermaye ve işçilerin emekli 
sandıklarının şekillenişindeki rolünü tartışmayı amaçlıyoruz. Çalışmada Başbakanlık 
Osmanlı Arşivleri ve Şirket-i Hayriye emekli sandığının karar defterleri birincil kaynakları 
oluşturmaktadır. Modern anlamda ilk emekli sandıkları Osmanlı İmparatorluğu’nda 
19. yüzyıl sonlarında devlet öncülüğünde önce kamu kurumlarında, ardından da özel 
kesimde kurulmuştur. Emekli sandıklarının çalışma hayatının olağan kurumlarından 
biri olması ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında mümkün olmuştur. Bu çalışmamızda 
emekli sandıklarının çalışma hayatında henüz bir norm olmadığı erken bir dönemi ele 
alacağız. Şirket-i Hayriye, işçilerinin ücretlerinden kesilen emeklilik primlerini, yürürlükte 
olan 1893 nizamnamesine aykırı olarak artırmış, bu artışa karşın Ahmet Kaptan 1910’da 
hukuk çerçevesinde bir mücadeleye girişmiştir. Ancak Ahmet Kaptan’ın girişimi hem 
şirketi hem de devleti rahatsız etmiş, hakkında polis soruşturması yürütülmüştür. 
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Soruşturma verileri, devlet ile işletme arasındaki yazışmalar ve son olarak bürokratik 
yazışmalar işçilerin, işverenin ve devletin ihtilafa yaklaşımını tartışmamızı olanaklı 
kılmaktadır. Eldeki verilere göre Şirket emekli sandığı fonuna işçilerin katkısını artırmak, 
bu suretle şirketin yükünü azaltmak için emeklilik nizamnamesini ihlal etmiş ve bazı 
maddelerini kendi çıkarına yorumlayarak kapsam dışındaki bazı işçilerin maliyetlerini 
de sandığa yüklemiştir. Ahmet Kaptan ise işçileri örgütlemek ve bir avukat tutmak 
suretiyle hak aramak yoluna gitmiştir. Devlet ise bir yandan Ahmet Kaptan’ın girişiminin 
yol açacağı örgütlü mücadeleden ürkerek polis soruşturması başlatmış, diğer yandan da 
şirketi nizamnameye uygun şekilde davranmaya zorlamıştır. Sonuç olarak Şirket mevcut 
nizamnameyi feshederek yeni bir nizamname oluşturmuş ve işçi primlerini artırmıştır. 
Devlet ise bir yandan hukuku tesis etmeye çalışırken diğer yandan ise korporatist bir 
yaklaşımla işçilerin hak taleplerini işçi mücadelelerini bastırarak gözetmeye çalışmıştır. 
İhtilafın kazananı sermaye, kaybedeni ise işçiler ve uzun vadede ise kanun devleti 
olmuştur. 

Topyekûn Harp, Seferberlik ve Kamusal Alanın Dönüşümü: 
Birinci Dünya Savaşı’nda (1914-18) Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti

Arş. Gör. Fatma Torun Bilgiç, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (OHAC) ilk olarak 1868 yılında hasta ve yaralılara 
savaş zamanında hizmet vermek üzere kuruldu. Ancak zamanla kuruluş hedeflerinin 
ötesine geçerek pek çok sosyal alanda da faaliyet göstermeye başladı. Bu faaliyetler 
yoksullara ve afetzedelere yardım etmekten, salgın hastalıklara karşı mücadeleyi 
yönetmeye, çalışma evleri işletmekten çorba evleri açmaya kadar uzanmaktaydı. Tüm 
bu etkinlikler bitmeyen savaşlarla güç kaybeden Osmanlı Devleti üzerindeki savaşın 
sosyal yükünü azalttığı söylenebilir. 

Birinci Dünya Savaşı’nın (194-18) topyekûn harb koşullarında savaş çabasını 
sürdürmede yaşanan zorluklar neticesinde, devlet yetkilileri yeni araçlara daha fazla 
başvurmak durumunda kalmıştır. OHAC, diplomatik dokunulmazlığının da yardımıyla 
başvurulan ilk örgütler arasında bulunuyordu. Cemiyet sadece sosyal yardımların 
kamusal bir görünüm kazanmasına yardım etmemiş, aynı zamanda gelir yaratmak 
amacıyla bağış kampanyaları düzenlemiş ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemiştir.  
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SOSYAL POLİTİKA, YENİ 
MUHAFAZAKARLIK ve SOSYAL 

YATIRIMLAR

Yeni-Muhafazakarlığın Sosyal Koruma Anlayışı Olarak 
Çalıştırmacı Politikalar

Yrd. Doç. Dr. Aslı Güleç Taşdemir, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Geleneksel sosyal muhafazakâr söylemlerle neo-liberal ekonomik politikaların 
tutarsızlıklarla dolu birlikteliği olarak yeni muhafazakarlık son üç dört on yıldır başta 
Britanya ve ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin refah politikalarını şekillendiren siyasal 
bir projeye karşılık gelmektedir. Liberalizmin minimal devlet vurgusu, piyasayı kutsayan 
eğilimi, cinsiyetsiz işgücü piyasaları kurgusu, bireyciliği ve negatif özgürlük anlayışı ile 
muhafazakâr paternalist devlet, geleneksel ataerkil çekirdek aile, sosyal yükümlülük 
anlayışı, doğal hiyerarşiler ve geleneksel toplumsal cinsiyet ilişkileri özü itibariyle bir 
karşıtlık oluştursa da, yeni-muhafazakârlık neo-liberalizm ile muhafazakarlığın birbirini 
beslediği bir sınıf projesi haline gelmiştir.

Workfare olarak bilinen çalıştırmacı yaklaşımlar yeni-mufazakarlığın sosyal güvenlik 
ve koruma alanına aktif bir müdahale aracı olarak geliştirilmiştir. Sosyal yardım taleplerini 
ve yardımlara erişimi işgücü piyasalarına çeşitli şekillerde katılım şartına bağlayan söz 
konusu politikalar, sosyal yardım faydalanıcılarını işgücü piyasalarına yönlendirerek, 
refaha ulaşmayı metalaşmaya koşullamıştır. Çalışma refaha ulaşmanın ve yoksullukla 
mücadelenin en geçerli yoludur moral argümanı çalıştırmacı politikalar yoluyla 
yoksulları, işsizleri ve sosyal yardım faydalanıcılarını disipline etmektedir. Yoksulluğu 
mutlak anlamıyla birey düzeyinde bir talihsizlik ve sorumluluk, refaha bağımlılığı ise bir 
davranış kalıbı ve sorunlu bir kültür olarak değerlendiren yeni-muhafazakâr yaklaşım 
sosyal yardım alanını çalışma etiğinin geliştirileceği bir zor alanına dönüştürmektedir. 
Muhafazakâr söylemler neo-liberal ekonomik politikaları temellendirmenin ve 
rasyonalize etmenin referansı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışma sosyal koruma-istihdam bağlantısı olarak resmi söyleme yansıyan 
çalıştırmacı politikaları Türkiye örneği üzerinden ve resmi söylem ve raporlara 

25. OTURUM
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yansıdığı şekliyle ele almayı amaçlamaktadır. Türkiye’de de sosyal yardım alanı işgücü 
piyasalarının dinamikleri bağlamında refahın diğer alanlarındaki liberal dönüşüme 
paralel olarak yeniden yapılandırılmak istenmektedir. Resmi söylemde refah bağımlılığı 
problemiyle, yoksulluk ve işsizlikle mücadelede çalıştırmacı politikalar ön plana 
çıkarılmıştır. Çalıştırmacı politikaların söz konusu toplumsal sorunlara ne ölçüde çözüm 
olacağı ise kanıtla temellendirilmemiştir.

Türkiye’de Sosyal Politika Alanında Yeni Bir Yaklaşım Olarak: Sosyal 
Yatırım Perspektifi

Arş. Gör. Damlanur Tat, Hitit Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sanayi Devrimi’nin etkilerinin geç hissedilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış 
dönemine girmesi ile birlikte sosyal konuların, işçi-işveren ilişkilerinin, korunması 
gereken/dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların hayata geçirilememesine 
neden olmuştur. Ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik altyapısının 
oluşturulması ve fabrikalaşma süreci de, ulus devlet kurulması çalışmaları ile birlikte 
sınıf temelli bir toplumun oluşmasını olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bugün çok eleştirilen ve hayırseverliğe, yardımlaşmaya dayandığı savunulan sosyal 
politika anlayışı aslında Türkiye’de bir sosyal politika geleneğinden yoksun olmaktan 
kaynaklanmaktadır. Belki de bu sebeple; Esping Andersen’in yaptığı refah devleti 
tipolojilerinden biri ile açıklanması mümkün olmamıştır. Onun bu tipolojisine yapılan 
eklemelerden biri olan Güney Avrupa refah devleti modeline dâhil ederek çalışılmaya 
ve anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Bu gelenek/anlayış yoksunluğu ise köklü sorunların günlük/kısa vadeli politikalarla 
ortadan kaldırılmaya çalışılması ile sonuçlanmıştır. Avrupa Birliği (AB) adaylık süreciyle 
birlikte orta ve uzun vadeli planlar daha çok önem kazanmış, sosyal politika konusunda 
yeni bir yaklaşımın oluşabileceği konusunda beklentileri artırmıştır. 

Son dönemde; AB’nin yürütme organı olan, Avrupa Komisyonu’nun önemle 
vurguladığı “sosyal yatırım” yaklaşımı; insana yatırım yapmaya dayalı bir sosyal politika 
yaklaşımıdır. Bu doğrultuda, bireylerin becerilerini ve kapasitelerini artırmaya, onları 
istihdama ve sosyal hayata katılmaları konusunda desteklemeye dayanmaktadır. 
Dolayısıyla uzun vadeli bir yaklaşımdır ve köklü sorunların çözümü için bugünden yatırım 
yapmak şeklinde özetlenebilir. Sosyal yatırım perspektifinin yararlanıcıları arasında iş 
arayanlar, işçiler, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve evsizler olmakla birlikte, toplumların 
geleceğini oluşturacak olan çocuklar en önemli grup olarak öne çıkarılmalıdır. Çocuklara 
yatırım yapılması ve gençlerin hayattaki fırsatlarının arttırılmasına yönelik çağrılar ve 
politikalar da sosyal yatırım perspektifi ile birlikte daha da önem kazanmıştır. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin AB adaylığı sürecinde hazırlamış olduğu 3 önemli strateji 
belgesi-politika çerçevesi, çocukların, çocuk haklarının ve çocuk işçiliğinin, refah devleti 
ve sosyal yatırım perspektifi açısından bir başlangıç, yönelim oluşturup oluşturamayacağı 
açısından ele alınıp değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çocuklara yapılan yatırımların, 
çocuk haklarının garanti altına alınması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi açısından sosyal 
yatırım perspektifinin Türkiye’deki yansıması anlaşılmaya çalışılacaktır
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“Beni Robot Ameliyat Etsin İstiyorum”: Sağlıkta Dönüşüm, Cerrah, 
Hasta ve Teknoloji

Gülşah Başkavak, ODTÜ, Sosyoloji

Dünya çapındaki genel eğilimlerle uyumlu biçimde Türkiye’de sağlık hizmetlerinin 
piyasalaşması ve sağlığın metalaşması süreci özellikle 2003 sonrasında Sağlıkta Dönüşüm 
Programı ile birlikte yaygın bir nitelik kazanmıştır. Söz konusu dönüşümün temel 
boyutu sağlık hizmetlerinin üretiminde kamu ile özel sektörün göreli ağırlıklarındaki 
değişimdir. Bir yandan özel sektörün ağırlığı artmakta bir yandan da kamunun sağlık 
hizmeti üretiminde piyasa zihniyeti hakim hale gelmekte, hastaneler şirketleşmektedir. 
Bu süreç sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını yeniden şekillendirdiği gibi sağlık 
hizmetlerinden faydalanan hastaların da sağlık sektörü, hastalık ve tedaviye ilişkin 
yaklaşım ve algılarında köklü değişimlere yol açmaktadır. Hastalar açısından yaşanan 
değişim, geçmişteki görece pasif “hasta rolünden” günümüzde hastalıklar ve tedavi 
seçenekleri konusunda daha bilgili “uzman hastalar”ın ortaya çıkışına, metalaşmanın 
etkisiyle de hastaların “müşterilere” dönüşmesi gibi başlıklar altında tartışılmaktadır.

Teknolojinin çok yoğun kullanıldığı bir alan olarak cerrahi, sağlık sektörünün 
odaklandığı bir yatırım alanıdır. Türkiye’de son yıllarda görüntüleme ve cerrahi alanındaki 
teknolojik yatırım ve kullanım oranlarının hem kamu hem özel sektördeki patlama 
düzeyindeki artışı da bunun bir göstergesidir. Artan teknoloji kullanımının hastalarca 
da kabul gördüğü ve talep edildiği gözleminden hareketle teknolojinin sağlık alanında 
tüketim kültürünün yaygınlaşmasında rol oynadığı öne sürülebilir. Bu açıdan iyi bir 
örnek üroloji, genel cerrahi, kadın-doğum gibi bazı cerrahi branşlarda, laparoskopik yani 
kapalı ameliyat tekniklerinin yanı sıra robotik cerrahinin kullanımının yaygınlaşmasıdır. 
Hastaların teknolojiye yaklaşım ve talebinin, hasta-cerrah ilişkisinde hastalar lehine bir 
güçlenme anlamına gelip gelmediği, cerrahların otorite ve otonomisinde bir zayıflamaya 
yol açıp açmadığı gibi sorular bu bağlamda öne çıkmaktadır. Öte yandan artan teknoloji 
kullanımının sağlığın metalaşmasını derinleştirici bir işlev görüp görmediği, müşteri 
konumuna geçmenin hastalar açısından bir güçlenme ve kendilerine uygulanacak 
tedaviler hakkında daha fazla söz hakkı ve tercih olanağı sunup sunmadığı soruları da 
gündeme gelmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada amaç, söz konusu dönüşümlerin 
cerrahide teknoloji kullanımı ve talebine yansımasını ve bununla birlikte cerrah-
hasta ilişkisinin nasıl etkilendiğini, cerrahlık mesleğinin dönüşümüne dair yürütülmüş 
niteliksel bir saha araştırmasının bulguları ve gözlemleri ışığında incelemektir.

Türkiye’nin Yerel Refah Sistemi: İstanbul’daki Belediye Bakım 
Hizmetleri Örneği

Elifcan Çelebi, Boğaziçi Üniversitesi

Sosyal bakım Türkiye’nin olgunlaşmamış refah politikaları arasındadır. Ailenin 
bu alanda üstlendiği merkezi rol, bu alana ayrılan kamu harcamalarının sınırlılığı ve 
bu alandaki kurumsallaşmanın ve uzmanlaşmanın kısıtlılığı Türkiye’de sosyal bakım 
alanının temel özellikleridir. Belediyelerin yetki alanlarına ilişkin 2004 yılında gerçekleşen 
reformun sonucunda, belediyeler sosyal bakım programları uygulamaya başladılar ve 
bu alanın önemli aktörlerinden birine dönüşmeye başladılar. Yüksek lisans tezi saha 
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çalışması üzerinden yazılan bu makale yerel refah sistemleri literatüründen esinlenmiş 
ve sosyal bakım alanını, değişen refah yönetişimini ve sunumunu anlamak üzere bir 
vaka olarak seçmiştir. Bu çerçevede bu çalışma İstanbul’da seçilen ilçe belediyelerinin 
sosyal bakım alanındaki yeni rollerini ve sosyal bakımın yerelleşmesinin etkilerini 
incelemektedir. Bu incelemenin sonucunda, bu çalışma hem bakım politikalarının 
yerel boyutuna ışık tutmakta hem de değişen sosyal politika alanının özelliklerinin 
anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, ilçe belediyelerinin, 
Türkiye’de sosyal bakım alanının giderek daha önemli fakat düzensiz bir bileşeni 
olduğunu ortaya koymaktadır. Belediyelerin her biri farklı sosyal bakım programları 
uygulamakla birlikte, bu programlar birbirine çok benzeyen düzensiz ve hizmet 
kapsamı sınırlı bir uygulama yapısına sahiptir. Her ne kadar özellikle yoksul engelli 
ve yaşlıları hedeflemeleri ve bakım alanında nakit transferine dayalı yaklaşıma sahip 
olmaları açısından ilçe belediyeleri ve merkezi devlet uygulamaları arasında önemli bir 
fark bulunmasa da, uyguladıkları dar kapsamlı ev temelli bakım hizmetlerinin Türkiye’de 
sosyal bakım politikalarında bir yeniliğe işaret etmekte olduğu düşünülmektedir.
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EKİM DEVRİMİ’NİN TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNDAKİ 
ROLÜ ve TÜRKİYE SOLU ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ

Büyük Savaş ve Toplumsal Hafıza: Yerel, Ulusal, Küresel
Emine Zeynep Suda

2014-2018 yılları arasında ülkemizde ve dünyada Büyük Savaşın 100.yılı çeşitli 
akademik ve siyasi, kültürel çalışmalarla anılıyor. Bu olayı toplumsal hafıza ve hafızanın 
oluşumu, değişimi, şekillenişi üzerine düşünmek için yeni bir fırsat olarak görmek 
mümkün. 20.yüzyılın en önemli toplumsal olayları olarak iki büyük savaş geride tek tek 
ülkelerde ve dünya tarihi boyutunda büyük bir miras bıraktı. Bu mirasın yerel, ulusal ve 
küresel düzeyde çeşitli dönemleri ve kaynakları var. Farklı tarihçilik ekolleri açısından 
Büyük Savaşın ele alınışını belirleyen çeşitli dönemlerden söz edilebilir. Kaynaklar 
ise askeri ve ulusal düzeyde, yerel tarihler ve ailesel/kişisel anlatılar çerçevesinde 
farklı biçimlerde ortaya çıkıyor. Kimi zaman uzun yıllar gölgede kalmış bir alan ya da 
bir kaynak gün yüzüne çıkartılıyor, kimi zaman da benzer kaynaklara farklı bir gözle 
bakmamızı mümkün kılacak yeni yöntemsel yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Kısacası bu alanı 
yalnızca profesyonel tarihçiliğin tekelinde oluşan ve gelişen bir alan olarak düşünmek 
yanlış olacaktır. Toplumsal hafızayı oluşturan kaynaklar ve anlatılar/efsaneler resmi tarihi 
de oluşturan çerçeveden, milliyetçiliklerden beslenerek farklı alanlara uzanır, böylece 
günümüzde de örneklerini gördüğümüz gibi dönemin siyasal/ideolojik atmosferinden 
etkilenerek değişen siyasal vurguların hegemonyası gözlenir. Aynı etkiler yalnızca 
akademik yazında değil, popüler kaynaklarda ve hafıza mekânlarında da kendini 
gösterir. Çalışmamızda 100.yılda Büyük Savaşa dair kaynakları, bunların oluşumunu, 
çeşitli düzeylerde paylaşılması ve bilinir hale gelmesini, bu kaynaklar etrafında oluşan 
efsanelerin yine yerel, ulusal ve küresel düzeyde farklı anlam dünyaları oluşturmasını, 
hafıza mekânlarını ve bu mirasa bakma biçimlerini tartışmak istiyoruz.

26. OTURUM
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Anadolu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Esen Ekim Devrimi Rüzgârları

Emel Akal

Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918’de Mondoros Mütarekesi ile I. Dünya Savaşı’nı 
yenik olarak bitirdi. Bu yenilgi sonrasında Müttefiklerin Anadolu’yu işgal etmeye 
başlamasına Padişah ve hükümeti boyun eğerken, bir grup asker ve sivil ise mütareke 
şartlarını kabul etmeyerek mücadele etmeye karar verdiler. 

Tarih, her zaman olduğu gibi yine öngörülemeyen durumlardan birini yaratmıştı: 
Eğer Rusya’da Ekim 1917’de Devrim olmasa ve Bolşevikler Rusya’nın işgal ettiği Anadolu 
topraklarından çekilerek ilhaksız bir barış istemeselerdi, galip gelen Müttefiklerin 
arasında olan Rusya, İstanbul, bütün Karadeniz ve Marmara kıyıları ve doğu Anadolu’yu 
ilhak edecekti. Bolşevik Rusya’nın lideri Lenin, tam tersine Devrim’den kısa bir süre sonra 
3 Aralık 1917’de “Rusya’nın ve Şarkın Tüm Müslüman Emekçilerine” hitaben yaptığı ünlü 
konuşmasında şunları söylemiştir: 

İstanbul’un işgali için Çar tarafından vücuda getirilmiş [...] hafi [gizli] muahedelerin 
[anlaşmaların] hükümsüz olduğunu ilan ederiz. İstanbul’un Müslümanlar elinde 
kalması lazımdır. Türkiye’nin taksimine ve ondan Ermenistan’ın koparılmasına dair 
olan muahedenin yırtıldığını ilan ederiz (Söylemezoğlu, 1953; 40).  

Bu konuşma ile I. Dünya Savaşı bitince payitahtının İngilizler tarafından işgal 
edilmesi karşısında Anadolu’ya çekilen Kuva-yı Millicilerin ve Berlin’e kaçan İttihatçı 
şeflerin tek müttefikinin Bolşevik Rusya olduğu görülmüştür. Böylece Talat, Enver, 
Cemal Paşalar yurtdışında, Mustafa Kemal ve arkadaşları yurt içinde Bolşevik Rusya 
ile ittifak yapmaya karar vermiştir. 1920’de Ankara’da çalışmaya başlayan TBMM’nin 
tek müttefiki Bolşevik Rusya olunca Ankara’da Bolşevizm rüzgârları bütün gücüyle 
esmeye başlamıştır. Bolşevik Devrim ve Bolşevik Rusya ile ittifak ihtimali Anadolu’da 
kurulan gizli-açık tüm teşkilatlar (Yeşil Ordu, THİF gibi) ve önde gelen siyasi aktörler ve 
mücadeleyi yönlendiren TBMM üyeleri üzerinde etki yapmıştır. 

Ekim ve Devrim Kuramları: Türkiye’deki İzdüşümler

Gökhan Atılgan

Bu bildirinin amacı Ekim Devriminin yazgısına göre rakkaslanan devrim teorilerinin 
Türkiye’deki izdüşümlerini sergilemektir. Türkiye için olası bir devrimin aşamalı mı yoksa 
aşamasız mı olabileceğine ilişkin tartışma, 1960’larda alevlenmiş ve yıllar boyunca 
Türkiye sosyalist solunun tüm içsel tartışmalarının ekseni olmuştur. Bu tartışmada, 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu azgelişmiş ülkelerde sosyalist devrimin ancak 
tamamlanmış bir burjuva demokratik devrimin ardından mümkün olabileceği üzerine 
kurulu olan aşamalı devrim tezi ile kapitalist dünya sisteminde azgelişmiş ülkelerin 
burjuva demokratik devrim aşamasını atlayarak sosyalist bir düzene ulaşabileceğine 
ilişkin sosyalist devrim tezi karşı karşıya gelmiştir. Tartışmaya taraf olan tezlerden 
aşamalı devrim tezi ilk başka ve zaten var olan tezmiş gibi, sosyalist devrim tezi ise sanki 
buna tepki olarak doğan ve sonradan ortaya çıkan tezmiş gibi görünür. Bu görünüm,  
bu büyük tartışmanın Türkiye sosyalist solunun kendi içinden çıkagelmiş ve öylece 
süregitmiş bir tartışmaymış gibi algılanmasından kaynaklanır. Bu algı da, sosyalizmin 
teorisini ve pratiğini yerel ve kendi içine kapalı olarak değerlendirmekten ileri gelir.
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Oysa, yıllar boyunca Türkiye sosyalist soluna damgasını vurmuş bu tartışmanın 
kökleri Ekim Devriminde yatar. Ekim Devrimi, tarihe bakışta, felsefede ve siyasal teoride 
bir sıçrama noktasıdır. O zamana kadar yaygın ve baskın görüşleri ve inançları sarsmıştır. 
Sosyalist devrimin ve kuruluşun kaderini kapitalizmin olgunlaşmasına bağlayan tüm 
kanaatleri yerinden oynatmıştır. Eşitsiz ama bileşik gelişen dünya kapitalizminin geriden 
gelen ülkelere ileri sıçrama imkânı yarattığını ortaya koymuş, böylece proletaryanın 
sırasının ancak burjuvaziden sonra gelebileceğine ilişkin düşünüşü alt etmiştir. Bu, 
azgelişmiş ülkeler için aşamalı devrim fikrinin inkârı demektir. Bununla beraber, Ekim 
Devriminin, beklenen dünya devriminin başlangıcı olabileceğine ilişkin umutların 
sönmesi ve tek ülkede sosyalizm teorisinin baskın çıkması, devrim teorisinde yeni 
revizyonları getirmiştir. Bu revizyonların en önemlilerinden biri, dünya kapitalizminin 
değil, tek tek ülkelerin birer bütünlük olarak kavranmasıdır. Bu bütünlük anlayışı da 
devrimleri kendi içine kapatmış, kapitalizm gelişmeden sosyalizmin doğamayacağına 
ilişkin fikri canlandırmıştır. Ekim Devrimi, neredeyse kendisiyle birlikte doğan Türkiye 
Sosyalist Hareketine aşamasız devrim fikrini aşılarken, kendi içine kapanmasıyla onu 
da aşamalı devrim fikrine hapsetmiştir. 1960’larda yeniden gündeme gelen sosyalist 
devrim tezi, işte bu hapsedileşe bir karşı çıkıştır. 
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ERKEKLİK HALLERİ

Traktörden Tır Lastiğine Erkek Bedeninin Sergilenişi
Yrd. Doç. Dr. Esra Gedik, Bozok Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Tüketimin, hem sosyal yaşam, hem de kültürel değerler için odak noktası haline 
gelmesi, tüketim kültürü düşüncesinin temelini oluşturmaktadır. Tüketim sadece 
ekonomik bir olgu değildir, aynı zamanda kültüreldir; ekonomik açıdan ihtiyaç doyuran 
ürünler, sembolik ve kültürel açıdan da anlamlar taşımaktadır. Tüketim olgusunun 
postmodern dönemde ön plana çıktığı görülmekle birlikte, aynı derecede başka bir 
durum da bu edinimin içeriğinin de değişmiş olmasıdır. Tüketim kültürünün yeni 
özneleri, kendi tüketim tarzlarını bir yaşam projesi haline getirmektedirler. Giysilerini, 
yaşam pratiklerini, görünüşlerini ve bedenlerini bu yaşam projesi etrafında bir araya 
getirerek kendi öznelliklerini ve beğenilerini diğerlerine teşhir etmektedirler. Nesnelerin 
tüketimi, yeni imajların ve markaların tüketimi şeklinde yeniden şekillenmiştir. 
Nesnelerin içerikleri kullanım değerlerinden ziyade gösterge değerleri ile anlam 
kazanmaya başlamıştır. Tüketim kültürü içinde yaşayan birey, kişisel tercihlerine göre, 
ürünleri, giysileri, görünüşleri seçerken bir yaşam tarzı oluşturmaktadır. Bu anlamda, 
tüketim artık işlevsel amaçlarla değil, gösterge değerlerine göre yapılmaktadır 
denilebilir. Bu yönden düşünüldüğünde, bireyler tükettikleri ile kültürel semboller 
yaratarak bir imaj, bir gösterge yaratmaktadırlar. 

Medya, sembol ve gösterge üretimi, tüketimi ve yeniden üretimini sağlamaktadır. 
Tüketim toplumunda öznelerin kendi kimlikleri ile özdeşleşmesi medya aracılığı ile 
üretilen sosyal pratikler vesilesi ile gerçekleşmektedir. Medya kadınlar ve erkekler için 
idealler yaratır. İdeal kadın tiplerinin yanında ideal erkek tiplerine de yer verilmeye 
başlanmıştır. Toplum kadın üzerinden muhafazakar söylemini katılaştırır, kadınları 
görünmez kılmaya çalışırken, erkekler ve erkek bedenleri daha “cesurca” görünür 
olmaya başlamıştır. 

Bu çalışmada, Men’s Health Türkiye dergilerinde yer alan yazılar ve fotoğraflar 
üzerinden önerilen erkek kimliği ve ideal erkek bedeninin sergilenişi araştırılmaktadır. 
Men’s Health Türkiye dergilerinin 2016-2017 yılları arasında yayınlanmış sayıları bu 
amaçla incelenmiş ve erkek bedeni ile ilgili yazılar ve fotoğraflar analize tabi tutulmuştur. 
Çalışmada erkek dergilerinde yer alan öneriler, yazılar ve fotoğraflar incelenerek önerilen 

27. OTURUM
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ideal erkek kimliği olarak yeniden üretilen metroseksüel-sportif erkek rol modelinin ve 
özelliklerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalışmada, erkeklere yönelik dergilerde 
nasıl bir erkek beden imgesinin ortaya konulduğu ve erkekler için nasıl bir erkeklik 
önerildiği araştırılmaktadır.  

“Kaslıyım O Halde Varım!”:
 Dönüşen Erkek İmajında Gücü Yeniden Elde Etme

Duygu Altınoluk

Beden, toplumsal dönüşümlerden ayrı düşünülemeyecek kadar bütünsel bir 
kavramdır. Cinsiyet fark etmeksizin beden algısına yönelik tutum tarihsel süreç içerisinde 
evrilir ve her defasında hakim güzellik algısını yeniden üretir. Erkeğe yönelik fitness 
dergileri ve spor salonlarında, kadınlarınkinden farklı bir biçimde devamlı olarak erkek 
bedeninin daha güçlü ve kaslı olmasına vurgu yapılmaktadır. Araştırmamın konusunu 
da bu güçlü ve kaslı olma durumunun fitness salonlarında bodybuilding yapan 
erkeklerin kaslı ve güçlü olmaktan ne anladıkları üzerine kurguladım. Sağlıklı olmaktan 
öte idealize edilmiş bedeni arama girişimi erkeğin iktidar-güç arayışından yalnız 
biridir. Erkek bedenine yönelik olarak değişen beden algısının, erkekliğe dair iktidar 
ve gücü nasıl yeniden ürettiğini ve şekillendirdiğini bulup ortaya çıkarmak çalışmamın 
temel hedefidir. Fit ve kaslı bir erkek bedeni inşa etme, dönüşen erkek imajında gücü 
yeniden elde etme çabasıyla doğru orantılıdır. “Bakımlı olmak” yalnızca kadın bedenine 
ait görünmekteyken, şimdilerde erkeğin hem bakımlı hem de güçlü olma hali söz 
konusudur. Kadına ait olan bir kavramın yol açabileceği erkeklik zedelenmesinden 
ötürü, kaslı bir yapıyı inşa etme, aslında gücü ve heteroseksüel duruşu yeniden kazanma 
çabasıdır. Kaslı olmak, estetize edilmiş bedendeki kadınsılığı dengeleme biçimi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle kaslı bir yapıya sahip olmak, sağlıklı olmanın 
ötesindedir ve beden algısına içkindir. Bodybuilding çalışan bir erkeğe doğrudan 
bu kadar kas yapma girişiminin nedenini sorduğumda aldığım cevap “kendim için” 
yönündedir; ancak bunun tarihsel süreç içerisinde toplumsal bir inşa olduğu durumunu 
reddetmektedir. Araştırmanın amacına uygun olarak bilginin hakikatine ulaşabilmek, 
sözel olarak anlatılamayacak pek çok davranışa vakıf olmak ve bodybuilding yapan 
erkekleri doğal mekânlarında inceleyebilmek adına nitel araştırma tekniklerinden 
“katılımlı gözlem” aracılığıyla veri topladım. İncelediğim davranışın ne kadar uzağında ve 
ne ölçüde dışında olacağım sorusuna vereceğim cevapla da araştırmacı olarak alandaki 
rolümü belirledim. Bir spor salonundaki bodybuilding yapan erkekler üzerine çalışmayı 
tasarladığım için spor salonunun bir üyesi olarak katılım sağladım. Çalışmam için doğal 
ve kendi mekânında bir erkek grubuna dair, içeriden bakışı yakalamak ve doğrudan 
gerçekleşemez pek çok meseleyi de görebilmek önemliydi; bu doğrultuda araştırmacı 
kimliğimin gizli kaldığı etnografik bir yöntem benimsedim. Nitel araştırmalar, sayısal 
verilerden çok daha fazla anlam odaklı olduklarından erkeklerin bodybuilding edimine 
ne anlam yüklediklerini ortaya çıkarma açısından, araştırmamda kullandığım “katılımlı 
gözlem”, veri toplama açısından oldukça elverişli oldu. İki ay süren gözlem sürecinde 
ilk on beş gün boyunca salona devamlı olarak gelen ve bodybuilding çalışan erkekleri 
not ettim ve devamlılığı olan kişileri tam katılımcı olarak gözleme tabi tuttum. Salona 
yerleştirilmiş spor aletlerinin düzeni belli bir sırayı takip ediyor gibi görünse de ağırlık 
ve halter gibi aletlerin olduğu bölüm, kadınların bulunabildiği alandan ayrışmakta ve 
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salonun yoğun olduğu saatlerde bu alandaki erkek öbekleşmesi dikkat çekmektedir. 
Alanda araştırmacı kimliğimin gizliliğini korudum ve salonun doğal bir üyesi olarak spor 
çalışmalarımı yaptım; ancak zaman zaman erkeklerin yoğunlaştığı akşam saatlerinde 
ve onlara ayrılmış ağırlıkların olduğu alanda antrenmanlara katıldım. Gözlemci 
kimliğimin gizleyebilmek için ise gözlem notlarımı telefondaki not defteri aracılığıyla 
yazdım. Aldığım notların analizini Connell’in erkeklik biçimleri etrafında irdeleyerek 
feminist bir perspektifle eleştirel analize tabi tuttum. Bulguların değerlendirildiğinde, 
bedensel olarak büyüme yaşayan erkeğin, iş gücü olarak bedenini kullanmasa da onu 
görsel bir nesne haline dönüştürdüğü ve bu dönüşümü de korumaya çalıştığı; çünkü 
toplumsal iktidar ilişkileri içerisinde kendine yer edinmek isteyen erkeğin, bakımlı 
hale dönüştürülen imajını artan kas kütlesiyle farklı bir biçimde yeniden hegemonik 
erkeklik alanına soktuğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak çalışmamda da erkek bedeni 
hem belirleyen (özne), hem de belirlenen (nesne) olarak karşımıza çıkmıştır.

Modernleşme Projelerinde Erkeklikler ve Siyaset: Geç Osmanlı-
Erken Cumhuriyet Döneminde Sakal-Bıyık Düzenlemeleri ve 

Pratikleri
Öğr. Gör. Fatma Oya Aktaş, Kırklareli Üniversitesi

Kıl (yüz, beden kılları ve saç) sadece fiziksel bir özellik değil, karmaşık bir semboldür. 
Bu sembol kişisel olmaktan çok toplumsaldır. Değişen devirlerin, dönüşen iktidarların 
en belirgin sembollerindendir. Modernleşme projeleri iktidarların en hızlı dönüşüm 
yaşadığı dönem olarak ele alınabilir. Modernleşme yeni erkeklikler inşa eder, erkeklikler 
arasında yeni çatışmalar doğurur, çatışmanın biçimini de yeniler. 19. yüzyıl ve 20. 
yüzyılın başları ise çağdaş erkeklik ve kadınlık anlayışımızın biçimlendirildiği bir potadır.

Politikacılar, subaylar ve entelektüeller kamusal alanda iktidar için rekabet ederken, 
başkaları üzerindeki farklarını, güçlerini veya zaferlerini sergilemek için bedenlerini 
kullanır. Devlet, din, meslek, sınıf, ideoloji gibi çeşitli kurumların veya modanın, çeşitli 
yollarla erkek bedeni üzerindeki modifikasyonları bu toplumsal aktörlerin rollerinin 
belirlenmesi için kullanılabilir. Bu çalışma, seçkin erkeklerin bıyık ve sakal stillerinde 
meydana gelen/getirilen değişiklikleri izleyerek, Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet 
dönemindeki modernleşme sürecinde yaşanan etkileşimleri, siyasi sıkıntıları, krizleri ve 
çatışmaları takip etmeyi amaçlıyor.

Genelev Temalı Türk Filmlerinde Erkeklik Tipolojilerini İçerden ve 
Dışarıdan Eleştirel Bir Okuma: Tersine Dünya ve 14 Numara
Doç. Dr. Adem Sağır, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Zeynep Aktaş

Sinema, geçmişten bugüne doğrudan ve dolaylı göndermelerle kullanılan önemli 
ideolojik araçlardan birisidir. Toplumsal problemler, kültürel pratikler, duygular veya 
bireysel coşku hallerini yansıtıyor olması bakımından sinema,   toplumlar için hem 
yeniden üretilen hem de toplumun kendisini gösterdiği önemli alanlardan birisi 
olmuştur. Bu çalışma, temelde sinemanın toplumsal anlamına odaklanmakla birlikte 
sinemaya uyarlanan “Genelev” temasını, “hegemonik erkeklik” perspektifinden 
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çözümlemiştir. Hegemonik erkeklik ile genelev ilişkilendirilmesindeki temel bağlam, 
kuşkusuz genelevin ataerkil bir topluluğun erkeklik inşasını kuran temel kategorileri 
belirgin düzeyde dışarıya çıkardığı mekân organizasyonu olmasıdır. Kadının erkek 
karşısındaki zevk imgesine dönüşümü ve erkeğin iktidarını kadın üzerinden dışa 
taşırdığı bir imgelem basit olarak genelev örgüsünün sosyal bileşendir. Genelev,  birçok 
erkeğin “milli” olmasına ön ayak olan idman sahası ve sünnetten sonra erkekliğin ikinci 
güç gösterisi yaptığı alanlardan birisi olduğu için kullanılmıştır. Sokağında erkeklerin 
uzunca kuyruklar oluşturduğu ve camların arkasından yarı çıplak kadınları gözetledikleri 
mekan, aynı zamanda “hazzın ve zevkin” nesneleşmesinin de hikayesini yansıtır. 
Kasetçisi, tuvaletçisi, prezervatifçisi, hamamı ve “bayan lazım mıydı abi?” şeklinde 
dolaşan çığırtkanlarıyla meşhur genelev, Türk sinemasında da sıklıkla kullanılmış 
alanlardan birisi olmuştur. 

Hazırlanmış olan bu çalışmada iki klasik film olarak “14 Numara” ve “Tersine Dünya” 
filmleri tercih edilmiştir. Birinci filmin tercih edilmesinde, filmin “hegemonik erkeklik” 
tipolojisini “dışardan” okuma kaygısı etkili olmuştur. Sıralanmış erkek dizgileri, taze traşlı 
yüz imajları, çoğunlukla ütülü gömlek ve kumaş pantolonun hakim olduğu dış beden 
görünüşleri, camda sergilenen yarı çıplak kadın bedenine şehvetli bakışlar ve cinsel 
açlıklarıyla birbirlerini ezen “erkek sürü kalabalıklar”ın sunumu film boyunca dikkat 
çeken erkek tipolojisinin temel göstergeleridir. Bu göstergeler aynı zamanda filmin 
çözümlenmesinde kullanılan ana kategorilerdir. Kuşkusuz filmlerde kullanılan iki erkek 
tipolojisi de hegemonik erkeklik kavramını tamamlayıcı birer araç olarak kullanılacaktır. 
Bunlardan birisi sevdiği kadını “kirli” kabul ettiği hayattan kurtarıp ona “namuslu” bir 
hayat sunacak genelev dışında resmedilen âşık erkektir. Bu bağlamda erkeğin sunum 
biçimi bir “kurtarıcı” rolündedir. Diğeri ise genelev içinde serbest olarak dolaşabilen 
erkek görünümde “erkekliğini kaybetmiş bir erkek” ve genelevdeki kadınlar üzerinde 
söz hakkı olan “maço” erkek tipidir. 

İkinci filmin tercih edilmesindeki kaygı ise kadına ait hegemonik rolleri, erkek bedeni 
üzerinden “içerden” okumaktır. Film, ironik bir kurguda kadın-erkek kimliklerinin tersine 
döndüğü, kadınların “erkeklik” imajına sadık olarak “maço”, “kabadayı” ve “delikanlı” 
olarak resmedildiği bir sunuma sahiptir. Bu defa karşılaşmalar tersine dönmüştür. 
Kadınlar, erkeklerin müşterisi iken erkekler, kendilerini bedenleriyle ve kadınsılıklarıyla 
sunan imajlarla sergilenmiştir. Toplumsal bağlamıyla ataerkil bir toplumun anaerkil bir 
topluma dönüşmesini, güçlünün, eve ekmeği getirenin, sokakta laf atanın ve dayak 
atanın erkek değil kadın olmasının ütopikleştirildiği bir eleştirel erkeklik okumasıdır. 
Çalışmaya konu olan iki filmin ortak noktası, ikisinin de romandan sinemaya uyarlanışı 
ve ikisinde de erkekliğin yüceltilişidir.

Böylece bu çalışmada, iki farklı film içerisinde “erkeklik” tipolojisinin yansıtılasında 
ortaya çıkan farklılıkların ve ortaklıkların çözümlenmesi amaçlanmıştır. Filmlerin 
çözümleme konusu yapılmasındaki ana itici neden ise sinemanın ulaştığı geniş kitleler 
dikkate alındığında önemli bir toplumsal propaganda ve bellek inşa edici araç olarak 
görülmesidir. Çalışmanın önemi, “eleştirel bir okuma” bağlamında “erkek olmanın” 
genelev retoriğinde söylemsel ve görsel çözümlenmesinden kaynaklanmakla birlikte, 
genelev imgesinin toplumsal alandaki güçlülüğünü de yansıtmaktadır.
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Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Erkek Homoerotizmine 
Dair Üç Öz-Anlatı

Ezgi Sarıtaş, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalı

On dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başı, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
erkek homoerotizminin temsilinin ve toplumsal örgütlenişinin giderek marjinalleştiği, 
erotizm ve aşkın heteronormatif düzenlenişinin egemen olduğu bir dönem olarak 
ele alınmaktadır. Dror Ze’evi (2008), Osmanlı toplumunda cinselliğe ilişkin ufuk açıcı 
çalışmasında on dokuzuncu yüzyıl ile birlikte Osmanlıların, Avrupalı seyyahların şehvetli 
ve sapkın Osmanlı anlatıları karşısında kendi cinsel söylemlerini sessizleştirdiğini iddia 
eder. Foucault’nun baskı hipotezine atıfla, Batı toplumlarında cinsel baskı görüntüsü 
altında bir söylem patlaması yaşandığını, oysa sömürgeciliğin sonucu olarak Müslüman 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da cinsel söylemlerin uzun ve sürekli bir baskı altında derin 
bir suskunluğa gömüldüğünü söyler (Ze’evi, 2005, s. 36). Ze’evi’nin vardığı bu sonuç, 
Osmanlı cinsellik çalışmaları alanında büyük ölçüde kabul görmüş gibi görünüyor 
(Arvas, 2015; Avcı, 2015; Özgören Kınlı, 2013). Suskunluktan en çok etkilenen alanlardan 
birinin, erkek homoerotizmine dair anlatılar olduğu bu çalışmaların ortak kabulüdür. Bu 
bildiride kısaca değineceğim üzere, suskunluk varsayımının daha dikkatli bir biçimde 
ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Foucault’nun Cinselliğin Tarihi’nin birinci cildinde 
söylediği üzere suskunluk, söylemin mutlak sınırını teşkil etmez: 

“Söylenenle söylenmeyen arasında ikili bir ayrım yapmak gereksizdir; asıl gereken, 
onları söylememenin farklı yöntemlerini, onların sözünü edebilecek ve edemeyecek 
kişilerin dağılımının nasıl olduğunu ya da onlar veya bunlar için ne tür bir ölçülülük 
gerektiğini belirtmeye çalışmaktır. Suskunluk değil, suskunluklar vardır ve bunlar, 
söylemlere temel oluşturan ya da söylemlerin içinden geçen stratejilerin bütünleyici 
bölümleridir.” (2010, s. 28)

Hangi erkeklerin hangi söylemler çerçevesinde hemcinslerine yönelik arzuları dile 
getirebildiklerini, bunu yaparken nasıl stratejiler izlediklerini ele almak, on dokuzuncu 
yüzyılın ikinci yarısı ve yirminci yüzyılın ilk yarısında heteronormativitenin işleyişine 
dair daha katmanlı bir çözümleme geliştirmemizi sağlayacaktır. Selim Sırrı Kuru, on 
dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren seçkin sınıftan erkekler arası tutkunun 
dile getirildiği tek türün menkıbeler olduğunu, erkeklerin erkeklere duydukları tutkuyu 
birinci tekil şahısla dile getirmeyi bırakmış olduklarını söyler (2011, s. 276). Homoerotik 
arzuya dair konuşabilmek, ancak üçüncü şahıslar üzerinden ve tarafsızlığın yarattığı 
mesafeden mümkün olabilmektedir. Bu nedenle ele alacağım üç metin, öz-anlatı 
niteliği taşıdıkları için istinai görünmektedir. Bu metinlerde, erken modern dönemde 
erkek homososyalliği ve homoerotizmi arasındaki sürekliliği (Sedgwick, 1985) kuran 
ve ele aldığım dönemde artık büyük ölçüde marjinalleşmiş çeşitli öğelerin yeni bazı 
söylemlerle eklemlenmesi yoluyla farklı öznelliklerin kurulduğunu görürüz.  
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TÜRKİYE’DEN İŞÇİ SINIFI DENEYİMLERİ

Neden Sınıf? Sınıf Yeniden: Sınıfın Geri Dönüşü ya da Hatırlanması
Prof. Dr. Hayriye Erbaş, Ankara Üniversitesi, DTCF, Sosyoloji Bölümü

Özellikle 1970’li yılların ortalarında yaşanan ekonomik krizin ardından, krizin 
aşılması arayışından ortaya çıkan ve sonrasında Sovyetlerin dağılması ile daha da 
hızlanan küresel yapılanmalar ve buna koşut olarak teknolojik gelişmeler farklı bir 
mekân ve zaman algısı yaratmıştır. Olgusal anlamda artık dünya alabildiğine küçülen ve 
ulaşılabilen bir mekân olmuş ve özellikle küresel sermayenin hareket alanı genişlemiştir. 
Bu süreçte daha öncesinde özellikle ABD’de ve sonrasında gelişmiş Avrupa ülkelerinde 
orta sınıfın yükselişi ile işçi sınıfının olmadığı ve toplumu dönüştürme açısından da 
öneminin kalmadığı yönündeki söylemin güçlenmesinin zemini hazırlanmıştır. Ancak 
küresel sermayenin önünü açan yapılanmalar özellikle son yıllarda orta sınıfın giderek 
küçülmesi ve dolayısıyla sınıf içi farklılaşma açısından alt sınıf konumlarının yeniden 
büyümesi, dahası geçici işlerde çalışan ya da işsizlerin çoğalması sürecine yol açmıştır. 

Son birkaç on yılda karşılıklı etkileşimle olgusal ve düşünsel düzlemde gerçekleşen 
değişimler,  özellikle sınıf konusunda yapılan çalışma ve araştırmaları olumsuz yönde 
etkilemiştir. Söylemin yükselişine bağlı olarak sınıf konusunda çok az çalışma yapılmış 
ve yapılan çalışmaların çoğu da ağırlıklı olarak egemen söylemle biçimlenmiştir. 

Bu bildiride benimsenen temel düşünce, tüm yadsıma/inkar ve önemini yitirmiş 
olduğu söylemlerinin yükselişine karşın, toplumu ve toplumsal dönüşümü anlamada 
sınıfın her zaman önemli olduğudur. Bu anlamda toplumu ve dönüşümünü anlamada 
sınıfın dönüştürme gücünü yitirmiş olması da yine sınıf üzerinden anlaşılabilir ki 
bu anlamda sınıf inkârı söylemi de analizin içine alınmalıdır. Bu temel düşünceden 
hareketle bu bildiride sınıf inkârı tezinin yükselişi ele alınıp değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. Bu ele alışta belli somut gerçeklikler üzerinden tam tersi bir süreç 
yaşanırken egemen söylemin neden yükselişe geçtiği ya da bu söyleminin etkili olma 
gücünün nereden kaynaklandığı sorusuna yanıt verilmeye çalışılacaktır. Bu soruya 
yanıt verilmeye çalışılırken, sınıf inkârı tezlerinin bir dönemin toplum projesi ile nasıl 
örtüştüğü ve sosyal teori/kuram ile politika ve uygulamalar ve yapılanmalar arasındaki 
paralellik ve geçirgenlikler üzerinden tartışmalar yürütülecektir. Son olarak da yeniden 
sosyal bilimler alanına dönerken, sınıfın ele alış biçimlerinde nelerin değiştiğine, nelerin 
önemsendiğine kısaca değinilecektir. 

28. OTURUM
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Sanayi İşçileri ve Rıza: Ankara Organize Sanayi İşçileri
Nursel Arslan, Ankara Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi

Neoliberal politikalar Türkiye’de 1980 yılında uygulamaya konulmuş olmakla birlikte, 
neoliberal hegemonya AKP iktidarı aracılığıyla kurulabilmiştir. Egemen sınıfın bağımlı 
sınıflar üstündeki üstünlüğü olarak tanımlanan hegemonya baskı ve rızanın bir sentezi 
olup, çelişkili bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bir iktidar biçimi olan hegemonyanın 
kurulabilmesinin koşullarından birisi bağımlı sınıfların aktif ve/veya pasif rızasının elde 
edilmesidir. Türkiye’nin neoliberalleşme sürecinde emek ve emek süreci sermaye lehine 
yeniden düzenlenirken bağımlı sınıflardan biri olan işçi sınıfı üzerinde tahribata yol 
açmıştır. Ancak işçi sınıfının çoğunluğu neoliberal politikalara karşı ‘beklenen’ tepkiyi 
göstermemiştir. 

YÖK’ün tez dökümantasyon sisteminde yapılan taramalar sonucunda işçi sınıfının 
AKP iktidarında kurulan neoliberal hegemonyaya neden ve nasıl rıza gösterdiği 
konusunda çok az sayıda çalışmanın olduğu saptanmıştır.  Bu çalışmalarda genellikle 
hegemonyanın kültürel veya siyasal boyutunun ele alındığı, hegemonya olgusunu tüm 
boyutlarıyla ele alan tek bir çalışmada ise çözümlemelerin teorik düzlemde yapıldığı 
görülmüştür. YÖK sisteminin dışında ulaşılan yayınlarda ise AKP hegemonyasına 
gösterilen rızanın merkez-çevre paradigmasına dayanılarak sivil toplumcu yaklaşımla 
açıklandığı görülmüştür. Bu yaklaşımın çözümlemelerinde sınıfları ve sınıflar arası 
mücadeleyi göz ardı etmesi nedeniyle metodolojik olarak yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. 

Bu çalışmada işçi sınıfı neoliberal hegemonyaya neden ve nasıl rıza gösteriyor sorusu, 
bütüncül bir yaklaşımla altyapısal unsurları da analize dahil ederek, kültürel, siyasal tüm 
boyutları ile ampirik verilere dayanarak yanıtlamaya çalışılmaktadır. Diğer bir ifade ile 
çalışmada işçilerin rızasının elde edilmesinde yapısal- nesnel koşulların etkisini, yapı ve 
üstyapı arasındaki diyalektik bağıntıyı koparmadan, ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda kültürel, siyasal ve ekonomik yapılar ilişkisel olarak ele alınarak, 
bu yapılarla özne arasındaki etkileşim alan çalışmasından elde edilen verilerle ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Alan çalışmasının verileri Ankara İvedik, Ostim ve Sincan Organize Sanayi 
Bölgeleri’nde imalat sanayide çalışan otuz iki işçiyle yarı yapılandırılmış sorularla 
derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak ortalama bir saat süren görüşmeler aracılığı 
ile toplanmıştır. Bu bildiride işsizlik, güvencesizlik ve sendikaların zayıflamasının 
işçilerin çalışma yaşamında hegemonyanın kurulması ve işçilerin rıza göstermesine 
etkisi değerlendirilmeye çalışılacaktır.  
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Kömürden Sonra Madenciler: Zonguldak Kömür Havzası Örneği
Arş. Gör. Evrim Yılmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

1980’li yıllarda başlayan ekonomik yeniden yapılanmayla beraber dünyanın birçok 
yerinde belirli bölgeler sahip oldukları endüstrinin çöküşüyle yüzleşmiştir. Geleneksel 
olarak güvenceli istihdamın olduğu kömür endüstrisi de bu süreçte büyük bir yara almış; 
bu sektördeki istihdam sayıları giderek düşmüş ve çalışma koşulları esnekleşmiştir. 
Endüstriyel yeniden yapılanma, politik olarak en aktif meslek topluluklarından biri olan 
kömür madencilerinin sahip oldukları müşterekler/mesleki değerleri, dayanışma ağları 
ve kolektif örgütlenmeyi de parçalamıştır.

Cumhuriyet’in üç siyah atılımının bir parçası olan ve uzun yıllar Zonguldak Kömür 
Havzasında faaliyette bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) da yeniden yapılanma 
sürecinde Kuruma yeni işçilerin alınmaması ve mevcut işçilerin büyük kısmının reesen 
emekli edilmesiyle giderek küçülmüş; ocakların bazıları redevans uygulamasıyla 
özelleştirilmiştir. Bundan dolayı Havzadaki madencilik sektöründe istihdam ve sınıf 
ilişkileri açısından farklar ortaya çıkmış; çalışma modelleri ve mesleki değerler etrafında 
örgütlenmiş toplumsal ağlardaki değişimler çerçevesinde madenci topluluğu ikiye 
bölünmüştür. Bir yanda hala devletin işlettiği TTK madenlerinde güvenceli istihdam 
edilen, görece otonom, maden içindeki tehlikeli koşullara karşı yüksek seviyede 
dayanışma ilişkileri içinde olan ve sendika içinde politik olarak aktif madenciler; diğer 
yanda kendileri için sınırlı olan bir emek pazarında mevcut vasıflarıyla geçinmeye 
çalışan, esnek emek pazarı koşullarında sendikasız ve güvencesiz şekilde özel ocaklarda 
çalışmaya başlayan madenciler bulunmaktadır.

Bu bildiride çalışma koşullarının işçiler arasında dayanışma, sınıf kimliği ve 
örgütlenme konusunda etkili olduğu düşüncesinden hareketle güvenceli ve kalıcı 
istihdam koşullarında kamu maden ocaklarında çalışan maden işçileri ile güvencesiz 
ve esnek koşullarda özel maden ocaklarında çalışan maden işçilerinin deneyimleri 
karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Çalışma endüstriyel yeniden yapılanmayla birlikte 
Zonguldak Kömür Havzasında TTK madenlerinde ve özel ocaklarda çalışan iki farklı 
madenci grubu üzerine yapılacak bir alan araştırmasının derinlemesine görüşmeler ve 
gözlemler ile toplanan verilerine dayanacaktır.  

Pilot çalışmada elde edilen veriler ışığında çalışma koşullarının, TTK madenlerinde 
çalışan işçilerin aksine özel ocaklarda çalışan madenciler arasında iş dostluğunu, 
dayanışmayı yok ettiği söylenebilir. Düşük seviyedeki sosyal ilişkiler ve işin geçici 
oluşu da, maden içinde gelişen ve madenci topluluklarında gündelik yaşamın her 
alanına nüfus eden uzun vadeli ilişkilerin oluşumunu engelleme konusunda önemli 
etmenlerdendir. 
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Uzman ve Girişimcilerin Sınıfsal Konumları ve Deneyimleme 
Biçimleri: Altın Yakalılar

Gülşah Özcanalp Göktekin, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Doktora 
Öğrencisi

Ortalama yaşam standartlarının dünya genelinde yükseldiği; işçi-işveren ilişkilerinde 
insan kaynakları vb. aktörlerin giderek artan etkisi ile sistemde herkes tarafından 
gözlemlenebilir değişikliklerin yaşandığı; eşitsizliğin temel tartışma noktasının 
kaydırılmaya çalışıldığı bir dönemden geçilmektedir. Borçlanma sistemleri, ağ 
yapılanması, küçük işletme sahiplerinin değişen profili, kâr payı ile çalışan orta sınıf olarak 
tanımlanan beyaz yakalılar ve şirketin varlık nedenini oluşturan altın yakalılar yine bu 
değişim sürecinde gözden kaçmaması gereken konulardan birkaçıdır. Biyoteknolojinin 
sektör olarak belirlendiği çalışma alanlarında biyoteknolojinin teknik ve uygulamalı alan 
bilgisine sahip olan kişiler çalışma hayatlarına başlarken ya da çalışma hayatları devam 
ederken ücretli çalışan yani uzman olmayı ya da girişimci olarak kendi işini kurmayı 
seçmektedir. Biyoteknoloji gibi yüksek eğitim gerektiren ve patentli buluşların önem 
kazandığı alanlarda çalışanlar, bu değişim sürecinde altın yakalı olarak adlandırılmakta 
ve işçi sınıfı içinde özel bir konuma sahip olmaktadır. Tıpkı akademisyenler gibi, gelirleri 
ve yaşam tarzları ile tartışmalı bir sınıf konumları bulunmaktadır. Aynı çerçeveden 
bakıldığında yine bu vb. sektörlerde girişimci olan kişiler de orta sınıf içinde tartışmalı 
bir sınıf konumunda bulunmaktadır. Yatırımcı ve girişimci arasındaki fark kadar, 
ekonomik girişimci ile akademik girişimci arasındaki farklar da sınıfsal konumlanma 
açısından etkili ve belirleyici olmaktadır. Örneğin akademideki görevine devam eden, 
ücretli çalışan bir akademisyen, devlet fon ve desteklerinden yararlanarak proje bazlı 
şirketler kurmakta, bir ürünü ticarileştirmeye çalışmakta, ancak bunu yaparken üretim 
aracı olan laboratuvar, ofis vb. araçları devlet/üniversite kaynaklarından kullanmaktadır. 

Buradan hareketle biyoteknoloji sektöründe çalışan bu kişiler uzman ya da girişimci 
olma kararını nasıl vermektedir ve bu kararlarında sınıf bilinci ya da sınıf atlama isteğinin 
etkisi bulunmakta mıdır? Bu bildiride, biyoteknoloji sektöründe çalışanların, uzman ve 
girişimci olma tercihlerinde, doktora tez çalışmasının bulgularından biri olan yatırımcı 
ve girişimci olmanın farkları ve sınıfsal konumu deneyimleme biçimleri üzerinde 
durulacaktır.
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DİJİTAL ÇAĞDA GAZETECİLİK ALANININ 
DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye’de Geleneksel Medya Sermayesinden Bağımsız Haber 
Sitelerinin Ekonomi-Politiği

Arş. Gör. A. Sevtap Demir, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Bu tebliğin konusu yeni medya alanında yaşanan gelişmeler çerçevesinde Türkiye 
özelinde geleneksel medya sermayesinden bağımsız internet haber sitelerinin kuruluş 
amaçları, kurumsal yapıları ve ekonomik olarak hayatta kalma stratejileridir.

İnternetle ilgili iyimser yorumlar çerçevesinde iddia edilen görüşlerden birisi 
de internetin küçük sermayeli şirketlerle büyük sermayeli şirketler arasındaki 
rekabet şartlarını eşitleyeceği ve böylece geleneksel medyadaki büyük holdinglerin 
egemenliğine son vereceğiydi. Oysa dünya genelinde bakıldığında internet 
teknolojisiyle birlikte dünya pazarının birkaç büyük şirketin egemenliği altında olduğu 
görülmektedir. Medya alanı özelinde baktığımızda da hem dünyada hem Türkiye’de en 
çok ziyaret edilen ve en çok reklam alan internet haber sitelerinin aynı zamanda gazete 
ve televizyon kanallarına sahip olan ve bu alanlarda etkinliği olan holdinglere ait haber 
siteleri olduğu görülür. Bu duruma karşın bağımsız haber siteleri önemli bir “serbest” 
alan olarak kabul edilir.

Bu çalışma, bu varsayımın geçerliliğini, bağımsız haber sitelerinin, geleneksel medya 
sermayesine yaslanan haber sitelerinin mülkiyet ilişkilerini değiştirip değiştirmediğini; 
çokseslilik açısından alternatif yaratıp yaratmadığını, internetin olanakları ve sınırlılıkları 
kapsamında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede yeni medya alanında 
geleneksel medya sermayesinden bağımsız olarak faaliyet gösteren haber siteleri, 
sahiplik yapıları, ekonomik yapılanmaları, gelir kaynakları, bu alana girme saikleri ve bu 
alanda varlıklarını sürdürme stratejileri bağlamlarında ele alınacaktır.  

Çalışmada herhangi bir geleneksel medyanın internet sitesi olmayıp yalnızca 
internet üzerinde yayın yapan haber sitelerinin sahipleri ve yöneticileriyle derinlemesine 
görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu görüşmelerde bu haber sitelerinin sahiplik yapıları, 
alandaki aktörlerin toplumsal ekonomik ve ideolojik konumları, bu aktörlerin alana 
giriş amaçları, haber sitelerinin ekonomik gelir kaynakları, alanda faaliyet gösterirken 
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karşılaştıkları zorluklar ve alanda hayatta kalma stratejileri sorularına cevap bulunmaya 
çalışılacaktır. Bu görüşmelerden elde edilecek yanıtlar neticesinde Türkiye’de bağımsız 
haber sitelerinin gelişmesinin önündeki olanaklar ve sınırlılıklar ortaya konmaya 
çalışılacaktır.

Geleneksel Gazetecilikten Dijital Gazeteciliğe:  Haber Üretiminde 
Zaman ve Mekanın Dönüşümü

Arş. Gör. Çağdaş Gemici, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Bu tebliğin konusu dijitalleşme ile birlikte geleneksel haber üretim sürecinde 
yaşanan dönüşümü zaman ve mekanla kurulan ilişki bağlamında incelemektir. İletişim 
teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte üretimin her alanında yaşanan dijitalleşme, haber 
üretim pratiğinin en önemli aktörü olan gazetecilerin çalışma doğasını büyük ölçüde 
değiştirmiş ve dönüştürmüştür. 

Gazeteciler başta olmak üzere haber üretim sürecinin ele alınmasında öne sürülen 
yaklaşımlar, genel olarak teknolojik ilerleme ya da gelişmişlik gibi olgularla açıklanmaya 
çalışılmaktadır. Bu durum da teknolojik determinizm sorunsalını ortaya çıkarmaktadır. 
Bun a karşı medyanın endüstrileşme sürecinden bugüne geçirdiği dönüşümü 
kapitalist gelişim süreciyle ilişkilendirmek, dijitalleşmeyle birlikte yaşanan değişimi 
anlamlandırmakta kilit öneme sahiptir.  

Bu çalışma, kapitalizm ekseninde gerçekleşen tarihselliği gözeterek söz konusu 
dönüşümü zaman ve mekan bağlamında çözümlemeye çalışacaktır. Bu kapsamda, 
haber üretim sürecinin dayandığı zaman ve mekan ilişkisi; teknolojik yoğunlaşma, 
üretimde hızlanma ve artış, mekânsal parçalanma, haber toplama tekniklerindeki 
değişim ve çalışma zamanı-boş zaman ilişkisi gibi başlıklar etrafında çözümlenmeye 
çalışılacaktır. Bu çözümleme gazeteciler ile yapılan derinlemesine görüşmelerin 
sonuçlarına dayanmaktadır.

Türkiye’de İnternet Gazeteciliğinin Anaakım Medyadan 
“Bağımsızlığı”: Haber Gündemi Üzerine Bir İnceleme

Hüseyin Hayatsever, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Türkiye’de son dönemde, sıklıkla iletişim ortamının giderek tek sesliliğin daha 
egemen olduğu bir alan haline geldiğine, geleneksel medyanın -birkaç istisna 
haricinde- tamamına yakınının iktidarın propaganda aracına dönüştüğüne yönelik 
eleştiriler dillendirilmektedir.

Buna karşın anaakım medyaya ‘alternatif’ oluşturduğu iddiasında olan, kendini 
geleneksel medya düzeninin dışında konumlandırmış, birçoğu da gazeteciler 
tarafından kurulmuş olan ve kayda değer sayıda izleyicisi/okuyucusu olan bir ‘internet 
medyası’ndan söz etmek mümkündür. Bununla birlikte kitle medyasına oranla iktidarın 
doğrudan baskısını görece daha az hisseden ve daha ‘bağımsız’ bir konumda bulunan 
internet medyasının haber üretim pratikleri bakımından Türkiye’deki anaakım/
geleneksel medyadan ne ölçüde bağımsız olduğunun/olabildiğinin sorgulanması 
gerekmektedir.
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Bu bildirinin amacı, Türkiye’de anaakım medyaya ‘alternatif’ oluşturduğu iddiasında 
olan başlıca internet haber sitelerinin, haber üretim süreçlerinin özerkliğini sorgulamak 
ve bu sitelerin geleneksel medyanın haber üretim süreçlerinden ve dolayısıyla 
ideolojisinden ne kadar bağımsız kalabildiğine yönelik bir çözümleme girişimi yapmaktır. 
Bu çalışmanın temel varsayımı, Noam Chomsky ve Edward Herman’ın kitle medyası 
için öne sürdüğü propaganda modelinin, anaakım medyaya bağımlılıkları nedeniyle 
çok büyük ölçüde Türkiye’deki internet medyası için de geçerli olduğudur. Türkiye’de 
internet medyasının haber üretim sürecinde çok büyük ölçüde yerleşik medya düzenine 
yaslanması, bağımsızlığa halel getirmekte, ‘seçkinlerin’ ideolojisinin dışına çıkamamaya 
neden olmaktadır. Haber üretim süreci anaakımdan bağımsızlaşmadığı sürece sadece 
köşe yazılarına yaslanarak bağımsız bir internet medyası oluşturmak mümkün değildir.  
Bu bildiride, T24 ve diken.com.tr haber sitelerine odaklanılarak internet haber sitelerinin 
haber gündemlerinin ne ölçüde geleneksel/anaakım medyaya yaslandığı ve ne ölçüde 
özgün haber içeriğinin üretildiği incelenecektir.

İnternet Yayıncılığı ve Kamu Hizmetinin Sınırları:  İngiltere 
Seçimleri ve BBC Örneği

Özden Dinç, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Bu bildirinin sorunsalı British Broadcasting Corporation’ın (BBC) Birleşik Krallık’ta 
yapılan son genel seçimlerde -kısaca bir iletişim ağı olarak tarif edilebilecek olan- 
internet üzerinden yaptığı yayınların, kamu hizmeti yayıncılığı bağlamında eleştirel bir 
perspektiften incelenmesidir.

1980’li ve 90’lı yıllarda pekçok örneği olduğu üzere BBC de neoliberal politikalar 
doğrultusunda kurumsal olarak yeniden dizayn edilmiştir. Gelinen noktada BBC, dünya 
çapında bağımsızlık ve tarafsızlık konusundaki şöhretinin aksine editoryal anlamda ne 
bağımsız ne de tarafsızdır. BBC’nin kamu hizmeti yayıncılığı açısından durduğu nokta 
aslında sermayenin politik baskılarıyla şekillenmektedir. Söz konusu savın araştırılması 
için örnek olay olarak Birleşik Krallık’ta 8 Haziran 2017’de yapılan genel seçimler 
seçilmiştir. 

Media Reform Coalition isimli sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerden oluşan 
ve iletişimde kamu hizmeti yayıncılığını savunan medya platformu, söz konusu genel 
seçim sürecinde BBC’nin aktardığı gazete manşetleri ve bu manşetleri yorumlamak 
için seçilen konuklar üzerinden İşçi Partisi aleyhine taraflı bir yayıncılık yaptığını 
raporlamıştır. Kamu hizmeti yayıncılığının politik önemi gözönüne alındığında BBC 
gibi itibarlı bir kurumun bu tutumu, salt gazetecilik etik kuralları bağlamında bir 
sorun olmayıp ekonomi politik bir veçheye de sahiptir. Seçime iktidar partisi olarak 
giren Muhafazakarların sermaye sahipleri yanlısı kimi seçim vaatleri de aslında bu tezi 
destekler niteliktedir. 

Konunun internet yayıncılığı çerçevesinde ele alınması ise yeni iletişim 
teknolojilerinin, siyasal iletişim alanında vazettiği önem nedeniyle tercih edilmiştir. 
Kamu hizmeti yayıncılık pratiklerinin, BBC özelinde yeni iletişim teknolojileri üzerinden 
sınanmasıyla aynı zamanda sermayenin iletişimin hemen her alanına ne denli yoğun 
bir şekilde nüfuz ettiğinin de ortaya koyulması amaçlanmaktadır.  
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SİYASET FELSEFESİ

Politik Bağın Psişesi ya da Psikanaliz Politika Bilimi İçin Ne Vaat 
Ediyor?

Efe Baştürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Çağdaş sosyal bilimler alanlarında disiplinler-arası üretim daha fazla yaygın hale 
gelmekte ve kapalı (holistik) paradigmalar, yerini bağlamlar arası kurulan etkileşimlere 
bırakmaktadır. Bunun en güncel örneğini, sosyal bilimler disiplinlerini psikanalitik 
okuma vasıtasıyla kavrayan paradigmalarda görebilmekteyiz. Psikanaliz, artık belli ve 
özgün bir tıbbi bilginin söylemsel bir çeşidi ya da belirli mekanlarda işlevsel kılınmış 
tedavi teknikleri ile sınırlandırılmış müdahaleler olarak tanımlanmıyor. Psikanaliz, sosyal 
fenomenleri kavramak ve açıklamak için işlevsel addedilen bir düşünsel araca dönüşmüş 
durumdadır. Her ne kadar sosyal bilimlere – bilhassa antropoloji disiplinine – dönük 
psikanalitik yaklaşım erken dönem psikanaliz yorumları içerisinde Freud-merkezli 
düşünceler ile özdeşleştirilmiş olsa da, Freud-sonrası literatür de sosyal bilimlerin 
çeşitli alanlarını etkilemektedir. Politika, cinsiyet, kültür, vb. sorunsal alanlarına yönelik 
psikanalitik yorum çabaları giderek fazlalaşmakta ve “toplumsal olanın bilinçdışısal 
izleği” diyebileceğimiz bir bakış açısı mefhumu geliştirilmektedir.

Benim bu bildiri önerisinde amacım, psikanalizi bir felsefe şeklinde kavramamıza 
imkan sağlayacak olan kuramsal yaklaşımlar ekseninde politik olanın psikanalitik 
yorumunu tartışmaktır. Bu çaba, her ne kadar günümüzde “siyaset psikolojisi” adıyla 
anılan disiplinin konusu olsa da, psikanalizin önerisi politik bağın psişesini haritalamak 
adına daha faydalı bir kuramsal içerik sağlamaktadır. Çünkü siyaset psikolojisi, siyasal 
eylem ya da davranışların rasyonel içeriğini sorgulamaya çalışırken, psikanalitik 
yorumlama, siyasal eylem ya da bağın irrasyonel içeriğini, daha doğrusu rasyonalite ile 
çözümlenemeyecek bağlamını sorunsallaştırmayı denemektedir. Bu bakımdan politik 
psikanaliz, insan davranışının dil-dışı (kültür-öncesi) bağlamlarını tartışma konusu 
yaparak, bunların toplumsal düzen tarafından ne şekilde dışsallaştırıldığını ya da hangi 
biçimlerde yeniden yapılandırıldığını sunmaya çalışmaktadır. İnsanın pür rasyonel ya 
da bütünüyle toplumsal-kültürel bir varlık olmadığı tezinden hareketle psikanaliz, 
politik süreçlerin inşasında kültür öncesi bağlamların etkisine dikkat çekmeye çalışır. Bu 
bakımdan psikanalitik yorumlama çabası içerisinden politik analiz, siyasal ilişkilerin çok 
çeşitli bağlamlarını, eklemlenmelerini ve değişken yapılarını görmemize imkan verir. 
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Bildiri önerisi olarak sunduğum bu çalışmanın planında, politika biliminin bağlam 
dışı okumalar ile nasıl eklemlenebildiğini gösterme fikri yer almaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda, bildiride önce politik olanın psikanalitik yorumlaması çerçevesinde 
öncelikle psikanaliz disiplininin bir felsefe olarak nasıl kullanılabileceğine ilişkin teorik 
bir çerçeve sunmayı amaçlıyorum. Ardından, bu teorik girişimin bir yansıması olarak 
siyasal ilişkilerin psikanalitik haritasını tartışmayı ve bu tartışmadan hareketle politika 
biliminin temel sorunsal alanlarına dair psikanalizin bir düşünme biçimi olarak ne gibi 
katkılar sunabileceğine dair öneriler sunmak istiyorum.

Carl Schmitt Öğretisinde Norm ve İstisna Hali
Ceren Tuğlu Olpak, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Carl Schmitt “Siyasal İlahiyat” kitabına “egemen, olağanüstü hale karar verendir” 
cümlesiyle başlar. Düşünsel hayatına Alman İmparatorluğunda başlayıp, Weimar 
Cumhuriyeti ve Nazi iktidarı döneminde ivmesini artırarak devam eden Alman kamu 
hukukçusu, hayatının son günleri olan 20. Yüzyılın son yarısına kadar devlet, hukuk, 
egemenlik, şiddet eksenli çalışmalar üretmeye devam etmiştir. 1933-1936 yılları 
arasında üyesi olduğu NSADP (Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi) de aldığı görevler 
ve nazilerle girdiği iletişim düşünürün uzun süre görmezden gelinmesine yol açsa da 
özellikle 90’lı yıllardan sonra Schmitt eserleri birçok dile çevrilmiş ve kısa sürede hızla en 
fazla refere edilen kaynaklar arasında yer almıştır.

Günümüzde Carl Schmitt öğretisine değinmeden liberalizm eleştirisi, demokrasi, 
parlamentarizm, istisna hali vb. siyaset bilimi ile hukuk kuramını ilgilendiren bir dizi 
kavramı ele almak eksikli bir iş olacaktır. Bu çalışmada Schmitt’in istisna hali kavramına 
yani bir diğer deyişle olağanüstü hale yaklaşımının devlet kuramı içinde nasıl can alıcı 
bir noktada durduğuna, norm kavramını bu öğretide istisna üzerinden değerlendirirken 
egemen gücün belirleyici özelliği olarak neden olağanüstü hal ilanı kararını ön plana 
çıkardığına, bu çerçeve üzerinden norm/istisna ilişkisine değinilecektir. Alman düşünür, 
öncülleri olarak Hobbes’u, Machiavelli’i, Donoso Cortes’i (Katolik muhafazakar düşünür) 
alırken yaptığı temel ayrım şuydu: merkezi otorite ihtiyacı ve bu otoritenin şekillendiği, 
vücut bulduğu güçlü bir iktidar. Öyle ki Schmitt siyasal kavramını dost-düşman ayrımı 
üzerinden şekillendirerek kendine teorik düzlemde yakın bulduğu akımları salt politik 
olan kavramına sahip olup olmaması üzerinden değerlendirir. İktidarı jus belli(düşman 
belirleme) ye sahip olan güç olarak betimleyn düşünür bu bağlamda eserlerinde Marx 
ve George Sorel gibi zıt kutupta duran düşünürlere dahi olumlu atıflar yapmış ve 
karşısına sistematik olarak aldığı akım liberalizm olmuştur zira Schmitt’e göre liberalizm 
apolitiktir ve devleti inkar etmektedir. 

Çalışmada düşünürün norm/istisna ilişkisine dair üretimi üzerinden egemen olan, 
politik olan kavramları açımlanmaya çalışılacak, iktidara atfettiği ex nihilo varoluş 
üzerinden düşünürün devlet kuramı ele alınacak, son olarak da olağanüstü hale atfettiği 
kurucu etki günümüzle ilişkilendirilerek değerlendirilecektir.
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Yeni Liberalizmin Muhafazakâr Eğitim-Bilim Politikaları 
Bağlamında Yaradılışçılık ve Evrim Tartışmaları: Dünyada ve 

Türkiye’de Skolastiğe Dönüşün Ekonomi Politik Temelleri
Vedat Koçal, Dicle Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

İnsanın düşünce üretimi ile ekonomik üretimi arasındaki bağıntı, Marksist bilim 
yöntemi tarafından açıklandığından bu yana bilinmektedir. Buna göre, insanlığın 
yaşadığı her tarihsel çağ, onu şekillendiren üretim biçimleri ve ilişkileri etrafında kendine 
özgü düşünsel karşılığını da üretmiştir. İlkçağ’ın totemci doğa dinleri (animizm), avcı-
toplayıcı insanın doğaya, devamında Ortaçağ skolastiği de, ilkel tarımsal üretimin iklim 
koşullarına bağımlılığından doğan kaderciliğin ideolojik ürünüdür. Nihayet, Aydınlanma 
ve pozitif bilim, tarım toplumundan modern ticaret toplumuna geçişin üretici gücü 
olan burjuvazinin geçmiş çağların geleneksel durağanlığından özgürleşmeye dönük 
taleplerini, bu kapsamdaki yenilikçi düşünsel enerjisini ifade ediyordu. Nitekim 
evrensel-nesnel yasalar bulma arayışı, doğal düzenin, dinlerin ileri sürdüğü gibi Tanrısal 
iradeyle değil, ‘kendiliğinden’ işlediğini gösterme amacı bakımından, temelde ticareti 
elinde tutan yeni-kentli bireyin toprağa egemen derebeyliğe ve onun ideolojik üst-
yapısı olan kiliseye meydan okuyuşunun ürünüdür. Özetle, kültür, eğitim ve bilim gibi 
alt kategorileri de kapsayarak, ekonomik üretim biçiminin düşünsel ifadesi olarak varlık 
kazanmakta ve üretim ilişkileri tarafından da belirlenmektedir. Bu bakımdan, kültürün 
aktarımının ve yayılımının, yani eğitimin ekonomik temeli, yönetenlerle yönetilenler 
arasındaki üretim ilişkilerine, diğer deyişle toplumsal işbölümüne dayanmaktadır. 

Günümüzde, burjuvazi, feodalizmi tasfiye etmiş, Endüstri Devrimi’nin ardından 
ticaret toplumundan kapitalizme geçiş sürecini tamamlamıştır. Üretim araçları üstündeki 
egemenliği ele geçirişi, burjuvazinin, çıkışındaki yenilikçi-özgürlükçü iradesinin tersine 
dönmesini kaçınılmaz kılmıştır. Tıpkı tarım toplumunda derebeylik ve krallık ile Skolastik 
arasındaki ilişkide olduğu gibi, kültür, bu kapsamda bilim ve eğitim, burjuvazinin 
egemenliğini yaratan üretim biçiminin ve ilişkilerinin sürekliliğini sağlama amacıyla 
yeniden yapılandırılmaktadır. Elinde bulundurduğu egemenliğin kaçınılmaz sonucu 
olarak burjuvazi, feodalizmle mücadelesi sürecinde kendi piyasasını kurarken ürettiği 
sorgulayıcı-özgürleştirici akılla karşı karşıya gelmiştir. Böylece, post-modern kültürün ve 
muhafazakâr eğitim-bilim politikasının inşası, yönetenlerin kişisel seçimlerinden öteye, 
yeni-liberal sosyo-ekonomik yapılanmanın ürünüdür. Zenginliğin dikey, yoksulluğun 
yatay arttığı sosyo-ekonomik ortamın doğurduğu meşruiyet krizini aşmanın ve 
toplumsal rızayı yeniden örgütlemenin araçlarından biri ve ilki, muhafazakârlaş(tır)
madır. Rönesans’ın akılcı mirasını ve bu kapsamda pozitif bilim birikimini reddeden 
dinselleştirilmiş eğitim programı, Ortaçağ skolastiğinin yeniden üretimini ifade etmesi 
bakımından, yönetici erkin otoritesini mutlaklaştırma talebinin sınıfsal kaynağını 
göstermektedir. ABD’de olduğu gibi, Türkiye’de de Evrim Kuramı’na karşı yükselen 
‘resmî’ itiraz ve kınamalar, ilk ve orta öğretim müfredatına Yaradılış efsanesine dayalı 
dinsel içeriğin konulması, nihayet üniversitelerde Biyoloji bölümlerinin kapatılmasına 
başlanması ve Biyolog istihdamının sınırlanması, siyasal iktidarın ekonomi politikasıyla 
ilişkilendirildiğinde asıl açıklamasına kavuşmaktadır. Bu haliyle, Evrim ve karşı tezi 
olarak Yaradışçılık tartışması, sadece Biyoloji’yi ilgilendiren teknik bir alanın konusu 
olmaktan ötedir. Ne var ki, tam da yukarıda açıklanan nedenlerle sosyal bilimsel-siyasal 
düşünüşten arındırılmış doğa bilimleri çevreleri, sorunu yöneticilerin tercihlerine dayalı 



144 | 15. UlUSal SoSyal Bilimler konGreSi | 29 kaSIm - 1 aralIk 2017 | orTa DoğU Teknik üniVerSiTeSi külTür Ve konGre merkeZi

‘gericilik-dincilik’ algısı sınırlılığında ele almakta, reflekslerini de yine bu çerçevede 
üretmektedirler. 

7. Ulusal Evrim Konferansı’nda sunulan ve genelde doğa bilimleri, özelde Evrimci 
Biyoloji ile  sosyal bilimler arasındaki bütünlüğü göstermeyi amaçlayan ‘Evrimin 
Güncel Bir Etkeni Olarak Kapitalizm‘ başlıklı bildirimizin bir anlamda devamı olarak 
hazırlanan bu çalışma, Evrim Kuramı’na karşı Yaradılış efsanesi önermesi etrafında 
sürdürülen tartışmaların ve eğitim-kültür politikalarının sosyo-ekonomik alt-yapısını 
ve siyasal çerçevesini konu edinerek, doğa bilimcilerinin Evrim Kuramı-Yaradılışçılık 
tartışmalarına dair ilgilerini ve dikkatlerini, salt bir doğa bilimi olarak Biyoloji’den, onu 
kuşatan toplumsal ve siyasal çerçeveye çekmeyi amaçlamaktadır.

Neoliberalizmin Erken Biçimi: Ordoliberalizm
Gökhan Demir

Toplumun iktisadi rasyonalitenin gerekleri doğrultusunda ve bireylerin özgürlüğü 
aracılığıyla doğrudan müdahale yerine, dolaylı biçimde ve uzaktan sorumlu kılarak 
yönetilmesi neoliberalizmin oluşumunda önemli bir yer tutmaktadır. Bu sunuşta 
neoliberalizmin erken biçimi olan Alman versiyonu (sosyal piyasa ekonomisi) ile 
aktüel biçimi olan Amerikan versiyonu arasındaki ortaklaşmalar ve farklılaşmalar 
ele alınacaktır. Bu sunuş, Michel Foucault’nun neoliberalizmi siyasal bir rasyonalite 
olarak değerlendiren analizini takip ederek neoliberalizm üzerine iki özgün yaklaşımı 
tartışmayı amaçlamaktadır. İlki liberal yönetimselliğin krizine bir yanıt olarak ortaya 
çıkan Alman Ordoliberalizmi. İkincisi ise Keynesçi ekonomiye ve refah devletine 
yönelik tepkiyle bağlantılı olarak iktisadi rasyonaliteyi beşeri eylem alanının tamamına 
doğru genişleten Chicago okulunun neoliberalizmidir. Her iki yaklaşım toplumsal 
ilişkileri girişim ve rekabet kavramları etrafında yeniden tarif etmeyi amaçlar. Özneyi 
piyasa toplumuna entegre ederek her iki yaklaşım bireyleri kendi emeğinin gönüllü 
girişimcilerine dönüştürmeyi hedefler.

Politika Analizinde Duygu-Politika İlişkisinin Kavramsallaştırılması
Ezgi Gül Ceyhan, Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 Duyguların politikada kullanımı, tarihsel bir boyuta sahip bir olgudur. Eski 
Yunan’dan günümüze duyguların bastırılması ve kışkırtılması politikanın ilgi alanı 
içinde olmuştur. Duygu ve akıl tarihsel olarak karşı karşıya konulmuştur. Duyguların 
bastırılması ile aklın öne çıkarılması Eski Yunan’da Sokrates ve Platon’un temel 
ilgi konuları olmuştur. Platon Diyaloglar’da bu olguyu yansıtır. Duyguları yaşamın 
merkezine koyan Sofistler, duyguyu insan yaşamının temeli olarak ele alır ve duyguların 
bastırılmasını somut insanın ortadan kaldırılması olarak değerlendirir. Bununla birlikte 
Sokrates, duygulara ikincil ve önemsiz bir rol vermiş, aklı davranışların temeli olarak 
ileri sürmüştür. Platon bu fikri daha da ileri götürmüş ve duyguların yanıltıcı nitelikte 
olduğunu ve güvenilmezliğini işaret etmiştir. İnsan bedenine ilişki bu olumsuz tutum 
Aristoteles’de kısmen dengelenmeye çalışılmış olsa da akıl ön planda olmuştur. Eski 
Yunan’daki bu tutum Stoacılık aracılığıyla Roma’ya geçmiş ve Hıristiyan teolojisinin 
temel hareket noktası olmuştur. İnsan bedenini günahkar olarak ele alan Hıristiyan 
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teolojisi, insan bedenini bastırmak için suçluluk duygusu içinde bir günah ekonomisi 
yaratmıştır.  Spinoza duygulara ilişkin daha gerçekçi bir analiz yaparak, insanın temelinin 
arzu olduğu fikrini esas almış, arzuların önemine ve dönüştürülmesine ilişkin sistemli 
kavramlaştırmalar yapmıştır. Bu çerçevede duyguların politikadaki kullanım alanlarına 
ilişkin analizleri bugün de önemini korumaktadır. 

 Bu bildiri duygu-politika ilişkisinde tarihsel temel üzerine şekillenen 
görüşleri, kitle olgusu ve ortaya çıkardığı duyguları, bastırma ve kışkırtma yönündeki 
kavramlaştırmaları ve bunların politik sürece etkilerini ortaya koyarak ele almayı 
amaçlamaktadır. Bu çerçevede duygu ve akıl birbirine rakip konumlar olarak değil, 
sosyo-ekonomik ilişkilerin değişimi ekseninde politikanın  değişimine içinde bir niteliğe 
sahiptir. Bu çalışmada özellikle Frankfurt Okulu’nun araçsal akıl eleştirisi ve öznel aklın 
biçimselliği kavramlarından yararlanılarak, duyguların nesneleştirilmesi ve hayatın her 
alanında kullanımı üzerine günümüz pratiklerinde ortaya çıkan olgular duygu-politika 
ilişkisi açısından değerlendirilecektir.  

 Duygu-politika ilişkisi kavramlaştırmak, kurumların usallaştırılması çerçevesinde 
bireylerin öznel aklını biçimselleştiren ‘’kişisel yarar’’ ilkesinin genel akıldan kopmasının 
yarattığı gelişmeleri  ortaya koymak açısından önemlidir. Buna göre bireyin kişisel yarara 
odaklanmış öznel akıl, politikada genel aklı terk ettiğinden öznel kategoriler ön plana 
çıkmıştır. Bu durum, birey açısından hayatın bütün alanlarında kişisel yararı esas alan 
bir kişilik biçiminin gelişmesiyle sonuçlanmıştır. Yirminci yüzyılın ilk yarısındaki faşizm 
pratikleri ile sonuçlanan öznel aklın biçimselliği, duyguların tatmin düzeyinde kavranan 
bir hayatı meşrulaştırdığından, duyguların tatminini ekonomi-politiğin ilgi alanına da 
genişletmiştir.  1960’lardan sonra önem kazanan post-insan olgusu hayatın her alanına 
yansıyan duygu ve duygulanım biçimlerinin metalaştırmasının bir ürünüdür. Bu bildiri, 
bu bağlam ve kavram içinde duygu-politika ilişkisini günümüzdeki durumunu analiz 
etmek için temel hareket noktası olarak ele alacaktır. 
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YEREL YÖNETİMLER

Yerel Yönetimler ile Kent ve Çevre Politikaları İlişkisi Üzerine Bir 
Değerlendirme

Gürdal Tut

Öğr. Gör. Cihan Kaymaz, Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi

Türkiye’nin siyasal ve yönetsel geleneğinde yerel yönetimlerin yeri ana hatlarıyla iç 
içe geçmiş “eşdeğerliliklerin çoğulculuğu” (liberal) ile “yönetimci” (Weberci) yaklaşımlar 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Değerlendirmelerde üzerinde durulan noktalar 
genellikle devletin merkeziyetçiliğinden kaynaklı sivil toplumun gelişemediği, yerel 
yönetimlerin merkezi yönetimin etkisinde kaldığıdır. Türkiye’deki bu yerel yönetimler 
ve şehircilik anaakım literatürünün aksine çalışma devlet-sivil toplum ikiliğinin 
zaman içinde giderek bütünleştiği ve yerel yönetimlerin yetkilerini kaybederek 
merkezileşmenin güçlendirildiği iddiasından hareket etmekte, bu iddia kapsamında 
bir toplumsal aktör olarak yerel yönetimlerin kent ve çevre politikalarına etkisi, kentsel 
ve çevresel sorunları çözme konusundaki kapasitesi, niteliği ve sınırlılıklarını yeniden 
belirleme ihtiyacına dikkat çekmektedir.

Kentsel ve çevresel değerler “kendiliğindenlik” bakımından “öznel çıkar” unsurundan 
çok kamu/toplumsal yarar(ı) gözetmesinden kaynaklı olarak “genel çıkar” etrafında 
değerlendirilirler. Dolayısıyla kentsel ve çevresel sorunlar söz konusu olduğunda özel 
çıkara karşı genel çıkar “kapsamlı bir meydan okuma” görünümündedir. Öte yandan 
kentsel ve çevresel değerlerin tahrip edildiği mekâna ve mahalli yaşama yakınlık 
bakımından yerel yönetimlerin önemi vurgulanmaktadır. Bunun nedenleri arasında 
yerel yönetimlerin bu değerlerin tahrip edilmemesi açısından “henüz sorunlar ortaya 
çıkmadan önleyebilme yükümlülüğü”nün bulunmasına rağmen yerel yönetimlerin 
“mahalli ve müşterek ihtiyaçları” karşılayabilmesi için belirlediği politikalarda, genel 
çıkara yönelik kent ve çevre sorunlarına karşı kapsamlı bir meydan okumadan söz 
etmek oldukça güçtür.

 İşte bu kapsamda çalışma ana akım yerel yönetimler ve şehircilik literatüründen 
farklı bir yaklaşımla yerel yönetimler ile kentsel ve çevresel değerler arasındaki ilişkiyi 

31. OTURUM
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yeniden değerlendirmeyi ve bu konudaki tartışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bu amaca uygun; yerel yönetimler kentsel ve çevresel değerlerin tahrip edilmesine 
karşı genel çıkarın gözetilebilmesi için neler yapabilir? Genel anlamda kentsel ve 
çevresel sorunlara muhatap olan aktörler kimlerdir? Yerel yönetimler ile kentsel ve 
çevresel sorunların aktörleri arasında nasıl bir ilişki vardır (ve olmalıdır)? sorularına 
cevap aranacak olan çalışmada Türkiye’de yerel yönetimler üzerine yapılan yaklaşımlar 
değerlendirilecek, yerel yönetimlerin kentsel ve çevresel politikaları üzerinde durulacak 
ve son olarak Türkiye’de yerel yönetimlerin kentsel ve çevresel problemlere karşı 
geliştirebileceği çeşitli önerilerde bulunulacaktır.

Türkiye’de Büyük Ölçekli Kentsel Dönüşüm Projelerinde Yerel 
Yönetimlerin Rolü

Öğr. Gör. Handan Yıldırım, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eleşkirt MYO

Kapitalist sınıfın sermaye birikiminin genel koşullarını sağlamak üzere kamusal 
alanda yer alan devletin mekânsal yeniden örgütlenmesi ve mekâna yönelik müdahalesi 
ekonomi-politik bir temelde incelenmelidir. Bu inceleme dahilinde Türkiye’de 
devletin mekân organizasyonu politikasında mekan, sermaye/iktidar tarafından 
şekillendirilmekte, kentler, birer sermaye biriktirme aracı haline gelmektedir. Bu 
süreçte yerel yönetimlere yüklenen görev ve sorumluluklar çerçevesinde siyasi iktidar, 
kentlerde özellikle de metropoliten alan yönetiminde yapılı çevrenin üretiminde yerel 
yönetimleri yasal ve kurumsal temelde meşrulaştırıcı bir araç olarak kullanmaktadır. Bu 
çalışmada 1980 sonrası süreçte devletin yeni siyasi/ekonomi politikalarına koşut olarak 
geçirdiği değişim ve dönüşümle birlikte mekânsal örgütlenmesinin aldığı biçim ve bu 
süreçte yerel yönetimlerin rolü ve ulusal/yerel iktidar ve sermaye ilişkisinin incelemesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla kentsel yeniden yapılandırma sürecinde 2000’li yıllarda ve 
bu yeni yapılanmanın etkilerinin en çok hissedildiği İstanbul’daki kentsel dönüşüm ve 
büyük ölçekli kentsel projelerde yerel yönetimlerin rolü açıklanmaya çalışılacaktır.

Bir Ankara Köyünde İdari ve Toplumsal Dönüşüm
Merve Kaya, Ankara Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi

Arş. Gör. Evrim Yılmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Türkiye’de farklı dönemlerde kırsal alanların iktisadi ve sosyal olarak gelişmesi 
amacıyla köykent, merkez köy ve tarım kent gibi çeşitli kırsal kalkınma modelleri 
geliştirilmiş; ancak bu modellerin hiçbiri istenilen dönüşümü sağlayacak kapsamda 
uygulanamamıştır. 2012 yılından itibaren yürürlüğe giren kanunlarla uygulanmaya 
konan kırsal belediye modeliyle ise pek çok köy belediye sınırlarına dahil edilerek 
mahalle olmuştur. İthal ikameci dönemin kırsal kalkınma modellerinin temelinde 
tarımsal üretimi verimli hale getirme ve köylerin toplumsal ihtiyaçlarını karşılama hedefi 
yatarken;  inşaat ve enerji yatırımlarının lokomotifi olduğu bugünkü gelişme politikası 
çerçevesinde yeni model, yerel yönetimlere yasalar ile tanınan güvenceleri ortadan 
kaldırmış; belediye sınırları içerisine dahil edilen toprakların kentsel ranta açılmasına 
neden olmuştur. 
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Bu çalışmada, bu tarz geniş kapsamlı bir idari değişimin köylerde iktisadi, politik, 
toplumsal ve mekânsal bağlamlarda nasıl dönüşümler yarattığı, bir Ankara köyünde 
yapılan saha araştırmasıyla somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bulgularını 
kısaca açıklamak gerekirse: İthal ikameci dönemde temel iktisadi faaliyetin tahıl üretimi 
olduğu köy, 2000’li yıllardan itibaren derece derece üretimden kopmuş; köyden verilen 
göç artmış ve kalanlar ise köyle kent arasında gidip gelen geçici işçilere dönüşmüştür. 
2014 yılında belediye sınırları içerisine dahil edilip mahalle yapılan köy, kent çeperinde 
bir yama görüntüsü teşkil etmekte; tarımsal üretimden kopmuş köylüler, köye 
yakın çevrede oluşan ucuz emek pazarına girerek yaşamlarını sürdürebilmektedir. 
Köylüler, yapılan idari dönüşümün içeriği ve vergi gibi yükümlülükleri hakkında bilgi 
sahibi değildir; ancak yapılan değişimi “kentli” kimliğine sahip oldukları ve belediye 
hizmetlerinin geleceği gerekçesiyle olumlu karşılamaktadır. Köy topluluğu, bir yandan 
kırsal üretime yönelik tüm özelliklerini yitirmiş, bir yandan da kente ait olanla bağını 
kuramayan bir ikilem içinde bütünleşememe, aidiyet ve kimlik karmaşasına dönük 
problemler yaşamaktadır. Köyü en iyi tanıyan ve ihtiyaçlarını değerlendirebilme 
kapasitesinde olan muhtar ve ihtiyar heyetinin yetkileri kaldırılmış; belediyelerin 
yönetimde yetkili hale gelmesiyle yerel karar süreçlerinden uzaklaştırılmışlardır. 
Muhtarın varlığı, yoksulluğun arttığı köyde özellikle sosyal yardımların verileceği kişileri 
belirleme konusunda önemli hale gelmiştir.

Bursa’da Kent ve Siyaset İlişkisinin Analizinde Dinamik Elit 
Yaklaşımı

Gül Gün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora 
Öğrencisi

Doç. Dr. Ramazan Günlü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi

Kent ve siyaset ilişkisi, tarihsel bağımsız kentler olgusu bir yana bırakılırsa, sosyo-
ekonomik olgular yanında ulusal ve küresel olgulardan bağımsız olarak ele alınamaz. 
Tarihsel olarak bağımsız kentler de ekonomi-politik olgunun merkezinde bulunmaktadır. 
Tarihsel bakımdan dünya sistemi dünya-ekonomi olgusuyla şekillenmiş, kentler de 
dünya-ekonominin parçası olmuştur. Siyasi birimler içinde kent olgusu ile siyasi birim 
olarak kentler olgusu da tarihsel bir vakadır. Kentlerin bütünleşmiş siyasal birimlere 
eklemlenmesi On Dokuzuncu yüzyılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmıştır. Buna göre 
kentler ulusal siyasal birimler içinde “ulusal” ekonomilerin işlevsel bütünleşme alanına 
girmişlerdir. Bununla birlikte ulusal ekonomiler içindeki işlevler dünya sistemindeki 
işlevler ile paralel özellikler gösterebilmiştir. 

Kentler, siyasal bilim çerçevesinde farklı boyutlar içinde ele alınabilmektedir. Bu 
bildiride kent ve siyaset ilişkisi kentsel elit sorunsalı çerçevesinde ele alınacaktır; 
kentsel elit sorunsalı yöntemsel olarak kentsel elit döngüsünü, dinamik elit yaklaşımını 
varsaymaktadır. Kentsel elit döngüsü sosyo-ekonomik ve siyasal-kültürel dinamiklerin 
bir ifadesidir. Buna göre kentler, küresel-ulusal ve yerel ölçekteki dinamikler ile 
şekillenen sosyo-ekonomik ve siyasal-kültürel niteliğe sahip yapılar olarak varsayılabilir. 

Kentler, sosyo-ekonomik nitelikli değişmeler çerçevesinde bir kriz içine girmekte, 
krizin etkilerine karşı kentsel elitlerin örgütlü kamu muhalefeti ortaya çıkmakta ve 
direniş başarı ya da başarısızlıkla sonuçlanıp kentsel elit döngüsüne girmektedir. 
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Bu kriz, kentlerin eski sosyo-ekonomik yapılarını, güç odaklarını ve örgütlü kamu 
ideolojisini bütünlük-parçalanmışlık diyalektiğine sokarak, dünya ekonomisinde ve 
finans-politiğinde değişmelere ve işlev ve etken değişikliklerine uyarlamaktadır. 

Bu bildiri, Bursa’da kentsel elit değişimi olgusunu ‘’çokuluslu’’ Cargill şirketinin 
müdahalesini yukarıda ele alınan yaklaşım çerçevesinde ele alacaktır. Kent ve siyaset 
ilişkisinde kentsel elit olgusu, dolayısıyla kentsel kamu ve kentsel ittifak yapılarındaki 
çözülme ve yeni oluşumları destekleyen dinamikler bu çerçevede konumlandırılacak, 
kentsel değişimlerde kentsel elit döngüsünü rolü ortaya konulacaktır. Günümüzde 
pek çok kentte görülen müdahale şekillerinden biri olan Cargill müdahalesine karşı 
kentsel kamusal muhalefet ve direniş, muhalefetin çözülmesi ve ‘’yeni’’ kentsel kamu 
kavramlaştırması kentsel elit döngüsünü açıklamada değerlendirilecektir. 
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MEDYA, SİYASET, ŞİDDET

Soma’da Madencilerin Risk Anlamlandırmaları: Kurumsal ve Yerel 
Bilgi Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Çağatay Topal, ODTÜ, Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Fatma Umut Beşpınar, ODTÜ, Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Çağrı Topal, ODTÜ, İşletme Bölümü

Bu çalışma 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği 
facianın meydana geldiği madendeki riskleri anlamlandırmak ve baş etmek için 
madencilerin farklı sosyal bilgi kümelerini nasıl kullandıklarını incelemektedir. Çalışma, 
2015 yılı Haziran ve Eylül aylarında Soma’da yapılan saha araştırmasında toplanan 
verilere dayanmaktadır. Araştırma Soma’da farklı maden şirketlerinde çalışan madenciler 
ve mühendislerle yapılan derinlemesine mülakatları içermektedir.

Bir sosyal bilgi kümesi, bir grubun ortaklaşa anlamlarının bütününü ifade eder. 
Bu küme, grup üyelerinin ilişkileri, rolleri, ve kimliklerine dair yerleşik anlamları 
barındırır. Bu çalışmada, madencilerin özellikle iş güvenliği konusundaki kurumsal 
bilgi kümelerine ulaşımının oldukça sınırlı olduğu savunulmaktadır. İlk olarak, üretim 
baskısı ve geniş bir yedek işgücünün varlığı nedeniyle, madencilere tam zamanlı 
çalışmaya başlamadan önce yeterince eğitim verilmemektedir. İkinci olarak, maden 
yönetimine karşı madencileri temsil etmesi gereken sendika yönetimle işbirliği içine 
girmekte ve teknik uzmanlık ve güvenlik mevzuatına uyum konularında yönetimi 
sorgulamaktan kaçınmaktadır. Üçüncü olarak, meslek kuruluşları madeni etkin bir 
şekilde denetleyememekte ve sahip oldukları kurumsal bilgi niteliğindeki teknik-yasal 
bilgi ve tecrübelerini madencilere aktaramamaktadırlar. Dolayısıyla, kurumsal bilgi 
madencilere ancak yönetimin izin verdiği ölçüde açıktır.

Madenciler kurumsal bilgiden büyük ölçüde yoksunken, madenciliği madendeki 
günlük çalışmalarıyla elde ettikleri geniş bir yerel bilgi kümesinden yararlanarak 
yapmaktadırlar. Bu yerel bilgi kümesi, madencilerin geçmişten bugüne ortaklaşa 
biriktirdikleri tecrübeleri, bilgileri, kaygıları, alışkanlıkları, ve tavırları içermektedir. Bu 
küme, madencilerin yönetime karşı koymak için kullanabildikleri temel bilgi kaynağıdır. 
Fakat, teknik ve yasal anlamda meşru bir kaynak olarak görülmemektedir. Bu da 

32. OTURUM
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madencilerin iş güvenliğine dair meşru taleplerinin görmezden gelinmesi için yönetime 
dayanak sağlamaktadır. Kurumsal ve yerel bilgi kümeleri arasında oluşturulan hiyerarşi 
ve kurumsal bilginin kullanımının maden yönetimince kısıtlanması ve tekelleştirilmesi, 
madendeki güvenliksiz koşulların sürmesiyle sonuçlanmaktadır.

Kazara Görülen: Ermenek Ve Şirvan Maden Facialarının Medya 
Temsilleri Üzerinden Alt Sınıflar ve Görünürlük İlişkisini Tartışmak*

Arş. Gör. Uğur Sümbül, ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Günümüz toplumlarında medya, insanların kendilerinden zaman ve mekân olarak 
uzakta meydana gelen olaylar ve bu olayların aktörleri ile etkileşime girmelerine 
aracılık etmesi anlamında merkezi bir yere sahiptir. Aynı mekân-zamansallığı paylaşma 
zorunluluğunun ortadan kalktığı bu türden bir “yeni görünürlük” durumunda etkileşimi 
yaratan yegâne aygıtın medya olması etkileşimine aracılık edilen mekânlar, olaylar 
ve aktörlerinin hangi ölçüde ve/veya nasıl temsil edildikleri sorularını gündeme 
getirmektedir. Bu da bir olayın meydana geldiği bağlamdan farklı olarak bir ‘medya olayı’ 
olarak kurulması ve uzak bağlamlardaki sayıca belirsiz izlerkitleye iletilmesi sürecinde 
ne tür temsil stratejileri ile örüldüğünün araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışma 
medya temsiline konu ve yine bu yolla görünür olan toplumsal aktörlerin medyadaki 
temsil stratejileri dolayımıyla kurulan görünürlüklerinin alt sınıflar açısından etkilerini 
tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmada 2014 yılında Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
meydana gelen maden faciası ile ve 2016 yılında Siirt Şirvan’da meydana gelen iki 
maden faciasının medya temsilleri örnek olaylar olarak seçilmiştir. Bu seçim Ermenek’in 
Türkiye tarihinin en büyük maden faciası olan Soma maden faciasının hemen ardından 
meydana gelmesi ve Şirvan’ın görece yakın tarihli olması sebebiyle güncel durumu 
yansıtma potansiyelinin olması dolayısıyla yapılmıştır. Çalışma her iki örnek üzerinden 
‘facia ile görünür olma’ durumunu sorunsallaştırmakta ve temel olarak medyadaki 
görünürlüğün alt sınıflar açısından bir yandan seslerini duyurma/sorunlarına çözüm 
bulma gibi noktalarda bir ihtiyaç ancak bu durumun aynı zamanda temsil stratejilerine 
maruz kalmayı gerektirmesi ölçüsünde de bir yara olarak deneyimlenebileceği iddiasına 
dayanmaktadır. Bu açıdan çalışma alt sınıflar açısından medya ve görünürlük ilişkisinin 
paradoksal olabileceği tezi üzerine temellenmektedir.

*Bu yazıda sunulan teorik çerçeve ve Ermenek maden faciası örnek olayı esas olarak 
2016 yılı Eylül ayında tamamladığım yüksek lisans tezi temel alınarak yazılmıştır. Şirvan 
maden faciası ise daha sonra meydana gelmiş ancak görece güncel –Kasım 2016– 
bir olay olmasından ötürü geçen süreçte değişen ya da benzerlik taşıyan noktaları 
tartışmak amacıyla yazıya eklenmiştir.

Uluslararası Medyada Şiddet
Nurlana Zakir Bahramlı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Günümüzde medya geniş anlamıyla ele alındığında başta televizyon olmak üzere 
bilgisayar/internet, gazete, sinema, cd, video, billboardlar, afişler gibi çeşitli araçlarıyla 
yaptığı yayınlarda yoğun şekilde şiddet içerikli unsurlar barındırmaktadır. En yaygın 
kitle iletişim aracı olan televizyonda haberler, diziler, çizgi filmler, filmler, direnç 
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yarışmaları, müzik klipleri gibi popüler programlarda sürekli olarak şiddet öne çıkan 
unsurlar arasında bulunmaktadır. Pek çok gazetenin genellikle üçüncü sayfaları tecavüz, 
cinsel taciz, intihar, cinayet, soygun vb haberleri içermektedir. Bilgi teknolojisinin baş 
döndürücü hızlı gelişmeleriyle televizyon gibi artık günlük hayatın ayrılmaz bir parçası 
haline gelen bilgisayar ve internette de en basit çocuk oyun siteleri ve pek çok dijital 
oyunlar, haber siteleri vb. hatta bu içerikleri sunabilecek kapasiteye sahip cep telefonları 
da yoğun şekilde şiddet unsurlarıyla insanların karşısına çıkmaktadır.

 Jean Baudrillard’in belirttiği gibi gündelik yaşama küçük dozlar halinde aşılanan 
şiddet; kitle iletişiminin özünü oluşturan “gündelik haberler, cinayetler, devrimler, 
nükleer ya da bakteriyolojik tehlike” tarafından beslenir . Bu bağlamda diğer kitle 
iletişim araçlarına göre sahip olduğu etkinliğinden dolayı neredeyse medya ile eşleşen 
televizyonun etkileri; çocuklar ve ge nçler tarafından yoğun bir şekilde izlendiğinden 
daha çok tartışılmaktadır. Çocuğun yaşı, televizyonda hangi programları seyrettiği, ne 
kadar süre televizyon önünde kaldığı, kimlerle bu süreci paylaştığı gibi pek çok etken 
televizyon-çocuk etkileşiminde rol oynamaktadır. Nitekim televizyonda olduğu gibi 
internet erişimiyle multimedya özelliği taşıyan bilgisayar veya akıllı telefon vb. kitle 
iletişim araçlarına gündelik yaşamlarında saatlerce vakit ayıran çocuk ve ergenler 
beden ve ruh sağlığı bakımından ciddi riskler taşımaktadırlar. Nitekim araştırmalar; 
medya yayınlarının anti-sosyal davranışları ve şiddeti desteklemesiyle özellikle çocuklar 
üzerinde olumsuz etkiler yaptığını ortaya koymaktadır. Ancak bu konudaki daha çarpıcı 
bulgu ise araştırmaların; şiddet içerikli davranışlar ile medya karşısında geçirilen süre 
arasında bağ bulunduğunu göstermeleridir.

 Medyanın yeni araçlarından olan internet de; önce gelişmiş ülkelerde, çok 
geçmeden 1990’ların ortalarından itibaren Türkiye’de yaşam biçimini değiştirmeye 
başlayan bir olgu haline gelmiş, başta çocuk ve gençlerin yoğun ilgisini çekmiştir. Ancak 
konusu ve içeriği doğrudan şiddet ve cinsellik üzerine kurulu bilgisayar oyunlarından 
başka; çocuklar internette, basit oyun sitelerini tıkladıklarında bile karşılarında seks, 
pornografi, ırkçılık, uyuşturucu, alkol, çeşitli silahlar, bomba yapımı gibi konularda 
siteler açılmaktadır. Çocukların bunları merak ederek okuması veya izlemesi beklenen 
bir durumdur. Tüm masumiyetleriyle her türlü etkileşime açık olan çocuklar, bu tür 
olumsuz görüntülerden hiç şüphesiz etkileneceklerdir. Dolayısıyla serbest zamanların 
geçirilmesinde ve eğlenmek için sıklıkla başvurulan internet; özellikle çocuklar ve 
gençler için büyük bir risk oluşturmaktadır. Çünkü internet bağlantılı bilgisayarları 
çocukların ve gençlerin emrine sunan aileler genellikle onların ne yaptıklarını, ne kadar 
şiddet ve cinsellik gibi görüntülere maruz kaldıklarını bilemedikleri gibi denetlemeleri 
de pek mümkün değildir. Bu duruma karşın günümüzdeki şiddetin en önemli yanı 
da, teknoloji ve medya ile yoğun bir işbirliği içinde yürütülmesidir. Böyle bir yapıda 
iletişim teknolojileri şiddetin araçlarından birine dönüştüğü gibi bireylere şiddeti nasıl 
uygulayacaklarını da öğretmektedir.

Bu yüzden 1980’lerin sonlarından itibaren, küreselleşmeyle ve teknolojik gelişmelerle 
birlikte medyanın gittikçe artan söz konusu olumsuz güçlü etkilerine karşı; izleyicilerin 
korunması ve medya okuryazarlığı eğitiminin önemi ve gerekliliği tartışılmaya 
başlanmıştır. Zira artık dünyamız, yazılı, görsel ve işitsel tüm medya araçlarının yayınları 
ile donatılmış bir dünyadır. Böyle görsel bir dünyada etkin bir birey olarak yaşayabilmek 
için yeni iletişim becerileri kazanma gereği ortaya çıkmaktadır.
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SİYASİ TARİH

Savaş için Akademisyenler
Yrd. Doç. Dr. Sinan Yıldırmaz, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen başlarında, Almanya’nın Belçika’nın Louvain 
şehrine yönelik saldırıları uluslararası alanda oldukça büyük tepki çekecektir. Savaşın 
genel olarak getirdiği yıkımın dışında Alman askerlerinin sivillere yönelttiği şiddet 
ve özellikle önemli bir kültür şehri olan Louvain’in tarihi kütüphane ve üniversitesine 
dönük saldırılar, Alman militarizminin “medeniyete” karşı bir savaşa giriştiği şeklinde 
eleştirilecektir. Almanya’nın karşı cephesinde yer alan Fransa ve İngiltere’nin bu 
eleştirilerine karşı Almanya bir karşı propaganda faaliyeti olarak, uluslararası alanda 
tanınmış 93 bilim insanının imzasının bulunduğu bir bildirge yayınlayacaktır. 4 Ekim 
1914 tarihinde Aufruf An Die Kulturwelt – To The Civilized World başlığıyla yayınlanacak 
olan bildirge özellikle ondokuzuncu yüzyıl boyunca enternasyonal bir işbirliği içerisine 
girmiş bulunan bilim dünyasını da bölecek ve imzacı akademisyenler savaşın sonuna ve 
hatta 1920’lere kadar uluslararası toplantılara ve işbirliklerine kabul edilmeyeceklerdir. 
Max Planck, Karl Lamprecht, Adolf von Baeyer, Wilhelm Roentgen, Franz von Liszt gibi 
önemli isimlerin de imzalamış olduğu manifesto, içerdiği tartışmasız Alman devleti ve 
militarizmi övgüsü ile örtük ve açık milliyetçiliğinin ötesinde, uluslararası alanda karşı 
bildirilerin yayınlanmasıyla daha da tartışmalı bir hale gelecektir. Savaşın öncesinde 
başlayan ve bir sonraki dönemde Nazi ideolojisinin kavramsallaştırmasında da yer alan 
Kultur ve Zivilisation arasındaki ayrıma dayanan metin, bu anlamıyla hem devlet ve 
aydınlar arasındaki sorunlu ilişkiyi, hem de milliyetçiliğin, Birinci Dünya Savaşı sırasında 
her şeyi olduğu gibi, uluslararası bilimsel etkileşim ve dayanışmayı da ortadan kaldırıcı 
niteliğini gözler önüne sermesi açısından hala önemli bir olgudur. 

Bu çalışmada Manifesto of the 93 – 93’ler Manifestosu olarak adlandırılan bu metnin 
hem içerik hem de tarihsel arka planına dair bir analiz üzerinden “kültür ve medeniyet” 
ayrımına dayalı milliyetçi tahayyülün entelektüel etkileri tartışılmaya çalışılacaktır.

33. OTURUM
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Alman Ulus-Devletleşme Sürecinin Özgün Yolu
Arş. Gör. Bihter Çarhoğlu, Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Alman tarih yazımındaki en önemli tartışma, Bismarck’ın sağladığı birliğin yaklaşık 
elli sene sonra bir cumhuriyete dönüşmesi ancak bu rejimin kısa bir süre sonra faşizmle 
sonlanmasının nedenleri üzerinedir. Çoğu tarihçinin üzerinde uzlaştığı neden, toprak 
aristokrasisinin burjuvazinin aleyhine güçlü olmasıdır. Sonderweg (özgün yol) tezi diye 
anılan tarih yorumu Alman Birliği’nin sağlanmasından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna 
kadar birbirinin ardılı olan siyasi birimlerde (imparatorluk, cumhuriyet, Nazizm)  Prusya 
yapılarının devamlılığına işaret eder. Prusya yapılarından kastedilen Prusya toprak 
aristokrasisinin (Junkerler) devlet aygıtına, orduya ve bürokrasiye hâkim olması ve bu 
sınıfın karşısındaki burjuvazinin zayıf olmasıdır. Bismarck’ın imparatorluğu yukarıdan 
aşağıya “kan ve demir” ile kurması, Junkerler’in egemen olduğu ordunun otoriter ve 
militarist Prusya siyasal kültürünü devam ettirmesine olanak sağlamıştır. Siyasal erk 
muhafazakâr Junkerler’in elinde kalmıştır. Burjuva sınıfı ise ekonomide kazanç sağlayacak 
şeyleri yapmak ve aristokrasiyle uzlaşmak için siyasal liberalizmden ödün vermiştir. Bu 
bağlamda Alman burjuvazisinin “aristokratlaşması” ya da “feodalleşmesi”nden bahsedilir. 
Ayrıca Alman devletinin geç sanayileşmesi de burjuva sınıfının zayıf kalmasına neden 
olmuştur. Aynı dönemde Fransa ve Britanya gibi ülkelerde durum burjuvazinin lehine 
olmuştur. Fransız ve İngiliz burjuvazisi güçlendiği için aristokratların ayrıcalıklarına karşı 
çıkabilmiş ve yönetimde hak sahibi olmak için harekete geçebilmiştir. Her iki ülkede 
de güçlenen ve başkaldıran burjuvazi devrim yoluyla toprak soyluların hâkimiyetine 
dayalı üretim biçimi olan feodalizmi yıkmıştır. Ulus-devlet denilen de bu sürecin bir 
ürünüdür. 1848 devrimi Almanya’da burjuvazinin güçlü olmaması ve halk desteğini 
sağlayamaması nedeniyle başarısız olmuştur. Aristokrasi-burjuvazi arasındaki güç 
dağılımı Alman ulus-devletleşme sürecini Fransız ve İngiliz örneklerinden ayırır. Üretim 
biçimi, üretim araçlarına sahip sınıf ve siyasi örgütlenme modeli birbiriyle doğrudan 
ilişkilidir. Feodalizm, aristokrat sınıf ve monarşi bir üçgenin köşeleriyse bunlardan 
birine saldırmak diğerlerine de saldırmak anlamına gelir. Devrimler sonucu İngiltere ve 
Fransa’da bu üçgenin yerini kapitalizm, burjuva sınıfı ve önce meşruti monarşiler sonra 
parlamenter demokrasiler üçgeni almıştır. Almanya’da ise bambaşka bir süreç işlemiştir. 
Bir kere tabandan gelen bir devrim olmamıştır. Dahası üçgenin ilk köşesi olan feodal 
üretim biçiminden kapitalist üretime geçiş aristokrasi ve monarşi güçleri sayesinde 
olmuştur. Sonuç olarak aristokrasi burjuvazi karşısında iktisadi üstünlüğünü korumaya 
devam edebilmiş, siyasi örgütlenme şeklini de yine kendi çıkarları doğrultusunda 
belirlemiştir.

Tarihin sosyoekonomik bölüşüm ve paylaşım mücadelesiyle şekillendiği ön 
kabulünden hareketle Alman ulus-devletleşme sürecinin ateşleyici gücü olan aristokrat 
ve burjuva sınıfları arasındaki güç mücadelesi mercek altına alınacaktır. Almanya’nın 
farklılık gösteren ulus-devletleşme sürecinde bu sınıfların toplumsal, iktisadi ve siyasi 
taleplerinin Fransa ve İngiltere’deki benzerlerinden farklılığı araştırılacaktır. Daha somut 
bir ifadeyle, toprak aristokrasinin burjuvazi karşısındaki üstünlüğünün sosyoekonomik 
nedenlerini araştırmak bu çalışmanın temel amacıdır.
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20. Yüzyıl Reel Sosyalizm ve Sosyal Demokrasi Deneyimlerinin 
Konsey Komünizmi Perspektifinden Değerlendirilmesi ve Bunun 

21. Yüzyıl ve Geleceğin Sosyalizmi için Dersleri
Dr. D. Ali Millioğulları, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Esin kaynağını Paris Komünü ve Sovyetlerin oluşturduğu Konsey Komünizmi, 
işçi sınıfının öz-örgütlenmesi ve kendini özgürleştirmesi ve öz-yönetimi eksenli 
sosyalizm perspektifinin gelişmesine 20. Yüzyılda en önemli katkıyı sağlayan bir 
Marksist düşünsel akım ve harekettir. Konsey komünizmi hareketi, bir yandan 1. Dünya 
Savaşı’nda 2.ci Enternasyonel işçi sınıfını savaşan burjuva devletlere karşı örgütleme 
eğiliminde olmayışına karşı, öbür yandan da Sovyet Sosyalist Devrimi uygulamalarının 
yarattığı düş kırıklığı koşullarına tepki olarak Orta Avrupa ülkelerinden özellikle 
Almanya, Hollanda, İtalya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan’da ad hoc komiteleri, 
işçi ve asker konseyleri ve yerel komiteleri ve konseyleri olarak gelişmeye başlamış; 
1917-1920’lerde sosyalist devrimci hareketlere dönüşmüş ve sosyalist cumhuriyetler 
kurulması (Almanya ve Macaristan da) aşamalarına kadar gelişmeler göstermiş; ancak 
temsilcilerinin Komintern’den atılmaları dışlanmaları ve daha önemlisi belirleyici olarak 
da reformist sendikalar ve sosyal demokrat partilerin destek vermemesi ve Konsey 
Komünizmi hareketlerine karşı kurulu burjuva düzen yanında yer almaları nedeniyle 
Konse Komünizmi örgütsel güç ve hareket olarak 1920’den itibaren zayıflama 
dönemine girmişlerdir. 1968 yeni-sol döneminde yeniden bir canlanma sürecine giren 
Konsey Komünizmi düşüncesi Sosyalist entelektüeller düşüncelerinde International 
Communist Current, International Communist Tendency ve International Communist 
Party gibi örgütlerde varlığını sürdürmektedir günümüzde de. Konsey Komünizmi’nin 
Temel tezleri, 2. Enternasyonel’in reformist perspektifli siyasal partileri, işçi sendikaları 
ve parlamentarizmi, kapitalist sosyo-ekonomik ve siyasal sistemden kurtuluş umudu 
olmayan şekilde burjuva sınıfla uzlaşması sonucunu vermiş öncü-parti, demokratik 
merkeziyetçi parti-devlet bütünleşmesi nitelikli bürokratik devlet sosyalist sistemi 
ise proletaryanın özgürleşmesi değil, proleterya üzerinde diktatörlüğün kurulması 
sonucunu vermiştir. Ancak, işçi konseylerinin öz-bilinç ve öz-örgütlenme modelini 
temel alan Konsey Komünizmi’nin Paris Komünü düşünce ve pratiğinde görüldüğü gibi 
Marks’ça önerildiği üzere birleşik üreticilerin öz-örgütlenmesi, öz-yönetimi ve kendi 
kendini özgürleştirmesi nitelikti sosyalist düzenin, sömürüsüz sınıfsız-yabancılaşmasız-
insanın özgürleşmesi idealini gerçekleştirebileceği öngörülür. 

Bu çalışmada Konsey komünizmi’nin sosyal demokrasi ve reel sosyalizm üzerine 
değerlendirmeleri ve bunun geleceğin sosyalizmi üzerine dersleri kuramsal ve 
toplumsal-tarihsel pratikler halinde irdelenecektir.
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EKİM DEVRİMİ ve TOPLUMSAL YAŞAM

Ekim Devrimi Kadınlara Ne Getirdi?
Serpil Güvenç

Sınıf mücadeleleri tarihinde insanın zincirlerinden kurtuluş denemelerinin en 
uzun soluklusu olan 1917 Ekim Devrimi, emekçilerle birlikte kadının statüsünde ve 
güncel pratiğinde de daha önce başka bir ülkede olmadığı kadar köklü değişimlerin 
gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu dönüşüm, bir bakıma, Karl Marx ve Friedrich Engels’in 
kadına dair tasavvurlarının da yaşama geçirilmesi, başka bir deyişle teorinin pratiğe 
aktarılmasıdır. Devrimin ilk günlerinden itibaren, kadınların sadece sermayenin 
sömürüsünden değil ama “ev köleliği”nden de kurtulmalarını sağlamak üzere gerekli tüm 
hukuksal düzenlemeler yapılmış, Lenin’in ifadesiyle “taş taş üstünde bırakılmamış”tır. 
Kadınlar kendi özgün sorunlarına dair çıkarılan yasaların yanı sıra, devrimin iş ve toprak 
yasalarından da faydalanmışlardır. Bolşevik iktidarı yasal düzenlemelerle yetinmemiş; 
günlük yaşamda da çocuk ve yaşlı bakımı başta olmak üzere birçok alanda yapılan 
toplumsal düzenlemelerle, kadını özgür kılmak için gerekli önlemleri almıştır.

Sonuçta, devrimden sadece 12 yıl sonra, SSCB’deki doktorların yarısının kadın 
olduğu, on binlerce kadının akademik unvan sahibi oldukları, o yıllarda Avrupa’da 
hiçbir ülkede olmadığı kadar kadın yargıcın, sanatçının, bilim insanının, avukatın, parti 
görevlisinin SSCB’de bulunduğu gözlenmiştir. Dünyanın ilk kadın kozmonotu, ilk kadın 
büyükelçisi bir Sovyet vatandaşıdır. Regl iznini, kürtajı ilk yasallaştıran ülke de SSCB’dir.
Bu tebliğde, 1917 Ekim Devriminin kadına ilişkin kazanımları, toplumsal ve hukuksal 
açıdan ele alınarak değerlendirilecektir.

Sovyetler Birliğinde Halklar Sorunu
Aydemir Güler

Sovyet sosyalizminin çözülüşünde merkeze yerleşen ve toplumsal patlamaları 
tetikleyen sorunlardan biri de birliği oluşturan halklar ve milliyetlerle ilgiliydi. O zamana 
kadarki genel kabule göre, ulusların kendi kaderini tayin hakkı ayrı devletlerin oluşması 
değil iradi birleşme yoluyla kullanılmış, ulusal ayrımcılık politikaları görece geri gelişkinlik 
düzeyindeki halkların kültürel gelişimlerinin teşvik edilmesiyle ve eğitim politikalarıyla 
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aşılmış, Sovyet “birliği” onu oluşturan birimleri baskılamaksızın birincil derecede 
önem kazanmış, tersine geri bölgelerin ekonomik ve üstyapısal açıdan gelişmeleri 
hedefine doğru önemli mesafe kaydedilmişti. Yüzyılı aşkın süredir uluslararası siyasete 
imparatorlukların dağılması ve ulus-devletlerin oluşumu, sömürgeciliğin çözülmesi 
ve yeni entegrasyon modelleriyle damga vuran “ulusal sorun”un Sovyet sosyalizminin 
pratiğinde aşıldığı veya çözüm yoluna sokulduğu düşünülüyordu.

Kabaca 1990 dönemecinde ortaya çıkan yeni manzara bu değerlendirmenin 
de çökmesini beraberinde getirmiştir. Bu kez yeni genel kabule göre sosyalizmi 
yenen karşı dinamiklerden biri de ulusal sorundu. Ancak konu sosyalizmin pratikleri 
olduğunda sıkça karşımıza çıktığı gibi bu örnek de kısa süre içinde belirsizliğe terk 
edildi: Sosyalizme darbe vuran kadim ulusal sorun muydu, yoksa Sovyet devleti bir tür 
ulus-devlet olarak küreselleşmeye mi direnememişti? Sosyalizm deneyiminde halklar 
arasındaki çelişkilerin giderilmesi yönünde geliştirilen politikalar yeterince sosyalist 
olmadıkları için mi yenilmişti, yoksa yaşanan sosyalizmin iflası mı sayılmalıydı?

Bu çalışma güncelliğini korumaya devam eden bu soruları Sovyetler Birliği tarihindeki 
uygulamalara ve bu uygulamalara kaynaklık eden teorik yaklaşımlara referansla 
tartışıyor. Çalışmanın temel tezi, Sovyet teorisinin ve pratiğinin bu alanda bir sosyalist 
deneme olarak başarılı olduğu ve çözülüşün bir başarısızlık kanıtı sayılamayacağıdır. 
Sosyalizm içinde şekillenen bir modelin, sistem dışı, yani kapitalizme ait kategori ve 
ölçütlerle doğrudan doğruya test edilmesi anlamsız ve imkânsızdır. Sosyalist “halklar 
modeli”nin, sosyalist ekonomik işleyiş, devlet yapılanması, hukuk sistemi, eşitlikçi bir 
ideolojik yapı ve güçlü bir politik işçi sınıfı önderliği tarafından korunması zorunludur. 
Kendinde bir zayıflık işareti olmayan bu korunma, halklar politikası ve modeline 
dışsal bir müdahaleyle zayıf düşürüldüğünde veya kaldırıldığında hızla kaotik bir kriz 
ortaya çıkabilmiştir. Ulusal sorunun patlamalara evrilmesi, bu alanla sınırlı politikalarla 
engellenemez.

Sovyetler Birliği’nde Tarımın Kolektivizasyonunun Mantığı
Nevzat Evrim Önal

Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin kuruluşunun en zorlu aşamalarından biri, 
tarımsal üretimin sosyalist ekonomiye uygun biçimde dönüştürülüp kolektif bir 
nitelik kazandırılmasıydı. Bu süreç, devasa Rusya coğrafyasının eşitsizlikleri ve 
toprağın bir üretim aracı olarak merkezileşmesinin çok sınırlı olmasından dolayı 
hem nüfusun tamamını ilgilendiriyor, hem de büyük zorluklar barındırıyordu. Öte 
yandan kolektivizasyon, sosyalizmin kaçınamayacağı bir devrimci zorunluluktu; zira 
sanayileşmenin gerektirdiği toplumsal kaynakların sağlanması, yeni kurulmakta olan 
toplumun öncüsü olan işçi sınıfının yalnız nitel değil nicel açıdan da ağırlığının tesis 
edilmesi gibi ihtiyaçların zamana bırakılması Sovyet iktidarı açısından yumuşak bir geçiş 
değil yıkım anlamına gelecekti. Bu koşullarda, sosyalist devrimin gerçekleştiği andan 
itibaren Sovyet devrimcileri ile Rus entelijansiyası, bilhassa da Narodnik ideologlar 
arasında bir ayrım baş gösterdi. Çok somut ve karmaşık bir pratiğe dayalı olan bu ayrım, 
teorik düzlemde Lenin ve Çayanov arasındaki tartışmada soyutlanıyordu. 

Sovyetler Birliği’nde tarımın kolektivizasyonu, mantıki sonucu olan devletleştirmeye 
ulaşamadı ve o günden bugüne sürecin esasından ziyade detayları tartışıldı. Oysa 
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sürece dair başlangıçta yürütülen tartışmada alınan pozisyonlar, kolektivizasyonun 
mantığına dair çok önemli ipuçları barındırıyordu ve hala barındırıyor. Bu çalışma, 
benzer somut meselelerin gelecekte tekrar güncel hale geleceği düşüncesiyle, bir 
“yeniden soyutlama” denemesidir.

Ekim Devrimi’nin 100. Yılında Ekim Devrimi’ne Genel Bir Bakış
Erhan Nalçacı

Ekim Devrimi 20. Yüzyılın en önemli olayıdır ve günümüzü onun etkileri dışında 
anlamak mümkün değildir. Ekim Devrimi temelini; 19. yüzyılda burjuva devrimleri çağı 
içinde işçi sınıfının burjuvaziden bağımsızlaşan siyasi programında ve bunu ortaya 
çıkaran Marksizmde bulur. Bu program işçi sınıfının kendisi için siyasi iktidarı istemesi ve 
insanın insanı sömürmesinin altında yatan özel mülkiyeti sonlandırmayı amaçlamasıyla 
ayrışır. Ekim Devrimi, Marksizmin esaslı bir şekilde sınanması anlamına gelmiştir. Ekim 
Devrimi’nin nesnelliği, kapitalizmin emperyalizm aşamasının eşitsiz gelişiminde yatar. 
Rusya’da çürümüş ve uzamış bir feodal iktidara karşın kapitalizm gelişmiş ve büyük 
kentlerde hatırı sayılır bir işçi sınıfı birikmiştir. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin 
Bolşevik kanadı ise Avrupa’da kendisinden önce ortaya çıkmış, devrimci olmayan kitle 
partilerinin yerine, işçi sınıfının siyasi öncüsü olan ve ısrarla devrimi arayan yeni bir parti 
modelini temsil etmektedir.Bu eşitsiz gelişim, Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkım 
ve meşruiyet krizi, yoksul köylülüğün ve üniforma giydirilip savaşa sürülmüş köylü ve 
işçilerin acil taleplerinin işçi sınıfı bayrağı altında toplanmasına neden olur. 1917’nin 
şubat ayında gerçekleşen burjuva demokratik devrimi aynı yılın 7 Kasım’ında (Eski Rus 
takvimine göre 25 Ekim) Lenin’in önderliğinde işçi sınıfının iktidarı almasıyla sonuçlanır. 
Emperyalist ülkelerin desteğini alan Rus gericiliğine karşı sürdürülen iç savaş zaferle 
sonuçlanmış, ancak Avrupa’da beklenen işçi devrimleri gerçekleşmemiştir. Almanya’da 
1923’te işçi sınıfının kesin yenilgisiyle birlikte Ekim Devrimi “tek ülkede sosyalizmin 
kurulması ve korunması”na yönelir.

Savaşın getirdiği yıkımla başa çıkabilmek için, 1929’ kadar bir adım geri çekilerek, 
tarımda orta büyüklükteki işletmelere ve kentlerde küçük sermayeye izin verilen Yeni 
Ekonomi Dönemi (NEP) yaşanır. 1929’dan sonra ise devrimci bir atlımla kolektivizasyon ve 
planlı ekonomi dönemi başlar. Bu dönemde sermaye egemenliğinin bütün biçimlerine 
son verilirken büyük bir sanayileşme ve aydınlanma hamlesi yapılır. Dünyada şimdiye 
kadar görülen en hızlı kalkınma döneminde, Çarlığın despotluğunda geri bırakılmış 
halklar 15 ayrı Cumhuriyet ve özerk bölgelerde büyük bir gelişim gösterirler. Toplumsal 
olarak örgütlenen sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, bilim, sanat ve spor alanlarında tarihin 
gördüğü en büyük sıçrama yaşanır.

ABD ve İngiliz Emperyalizmi Sovyetler Birliği’ni haritadan silmek için beklemektedir 
ve Almanya’da 1933’te iktidara gelen Nazizmi Sovyetler Birliği’ne doğru yönlendirirler. 
İkinci Dünya Savaşı’nda faşizmin Sovyetler Birliği’ni işgali dünyanın ilk sosyalist ülkesine 
ağır bir yıkım getirir. Faşizmin cinayet makinesi üç milyonu Sovyetler Birliği Komünist 
Partisi (SBKP) üyesi olmak üzere 25 milyon Sovyet vatandaşını katleder. Ancak zafer 
Nazi ordularını yenen ve Avrupa’ya doğru ilerleyen Kızılordu’nun olur. Kızılordu’nun 
girdiği ülkelerde partizanların anti-faşist mücadeleleri halk cumhuriyetleri ile sonlanır. 
Ancak daha savaş sonlanmadan emperyalizmin Sovyet düşmanlığı öne çıkar, nükleer 
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silahların tehdidi altında Sovyetler Birliği ve yeni kurulan halk cumhuriyetleri abluka 
altına alınır.

Sovyetler Birliği savaşın yıkımlarını ortadan kaldırır ve sosyalist kuruluşa devam 
ederken bir yandan da “Barış İçinde Birlikte Yaşama” ilkesini öne çıkarır. Ancak SBKP bir 
kez daha bir devrimci atılıma öncülük edemeyecek, Avrupa’da demokrasi ve insan hakları 
gibi burjuva referansların sınıf mücadelesinin önüne geçmesine engel olamayacaktır. 
İkincil ekonomiyle birlikte doğan burjuva ideolojisi SBKP’yi devrimi koruyamayacak 
kadar örgütsüzleştirecek ve Gorbaçov’un başlattığı karşı devrimci süreç 1990’ların 
başında Sovyetler Birliği’nin yıkılması ve kapitalist restorasyonla sonlanacaktır.
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KADIN, EVLİLİK, ANNELİK

Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Annelik Pratiklerinin Nüfus 
Meselesi Bağlamında Düzenlenişi

Canan Aydın, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Cumhuriyet kurulduğunda yıllarca süren savaşlar nedeniyle niceliksel ve niteliksel 
açıdan harap olmuş bir nüfus devralındı. Dönemin elitlerince nüfus, ekonomik kalkınma 
ve ülke savunması başta olmak üzere bir prestij meselesi olarak da kodlanmakta;   
ülkenin yoğun ve sağlıklı bir nüfusla doldurulmasının önemi dile getirilmekteydi. 
Arzu edilen nüfusu yaratma gayesi bağlamında devlet ve elitler işbirliği içine girdi. Bu 
çerçevede pronatalist nüfus politikasının yanı sıra, önleyici sağlık politikası ve, 1930’lu 
yıllarla birlikte, öjenist nitelikli söylem ve pratikler arzu edilen nüfusun inşası için önemli 
temeller olarak formüle edildi. Genç Cumhuriyet’in kadın ve erkek vatandaşları da sağlıklı 
ve yoğun nüfus inşasının bu temelleri doğrultusunda benimsemeleri gereken pratikleri 
içeren biyopolitik nitelikli söylemlerle kuşatıldılar. Arzu edilen nüfusun inşasında 
çocukların konumu oldukça elzemdi. Çocuk ölümlerinin durdurulması ve çocukların 
sağlığının korunması nüfus meselesinin önemli bir parçası olarak kodlanmıştı. Bu 
noktada en büyük görev ise annelere düşüyordu. Annelik pratikleri yoğun ve sağlıklı 
nüfus inşasının temelleri doğrultusunda, devlet politikaları ve profesyonel elitler 
olan doktorların söylemleriyle düzenlenmeye çalışıldı. Böylelikle kadınlara çocuk 
doğurmanın nüfus meselesine hizmet etmek için yeterli olmadığı, aynı zamanda, sağlıklı 
ve yoğun nüfus yaratmanın temellerini oluşturan önleyici sağlık politikası ve öjeninin 
parçası olarak şekillendirilen çocuk hıfzıssıhhasını benimsemiş “asri anneler” olmaları 
gerektiği mesajı verilmekteydi.   Bu çerçevede, bu çalışmada dönemin nüfus meselesi 
bağlamında annelik pratiğinin dönemin elitlerince ve devlet politikalarıyla nasıl ve 
hangi uygulamalar temelinde düzenlenmeye çalışıldığına odaklanılacaktır. Böylelikle 
bir taraftan dönemin nüfus politikasının gündelik hayata nasıl sirayet ettiğinin bir 
örneğini sunulurken, aynı zamanda erken Cumhuriyet döneminin biyopolitikasına dair 
de bir kesit sergilenecektir. Çalışma Sıhhat Almanağı, Sıhhi Sahifalar, Ülkü, Gürbüz Türk 
Çocuğu gibi dönemin birincil kaynaklarından faydalanılarak hazırlanmıştır.
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Yoğunlaştırılmış Anneliğin Annelik Bloglarında İdealize Edilerek 
Yeniden Üretilmesi: Türkiye’deki Blogger Anneler

Ülkü Baturoğlu, ODTÜ, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Nur Çöllü, ODTÜ, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Ataerkil ideolojiden beslenen annelik kurumu içinde bulunduğu dönemin sosyal, 
kültürel, politik, ekonomik ve teknolojik değişimleriyle yakından ilişkilidir. Kadına 
atfedilen toplumsal cinsiyet rollerinin başında gelen anneliğe, değişen koşullar 
içerisinde yeni anlamlar yüklenmiştir. Ataerkil ideoloji tarafından kadına atfedilen 
annelik rolü çeşitli pratikler ile yeniden üretilmektedir. Sosyal medyanın günümüzdeki 
azımsanamayacak etkisi annelik kavramının yeniden üretilmesindeki belirleyici 
faktörlerden biridir. 

Sosyal medya anneler arasındaki sosyal etkileşimi ve bağlantıyı artırırken aynı zamanda 
annelik kavramını idealize ederek yeni bir akıma dönüştürmektedir. Yoğunlaştırılmış 
annelik, annelik blogları aracılığıyla idealize edilerek kurgulanmış toplumsal cinsiyet 
rollerini pekiştirmektedir. Annelik bloglarında tüketim aracılığıyla tanımlanan annelik; 
ataerkil ideolojinin ekonomik, sosyal ve sınıfsal birlikteliğini güçlendirmektedir. Çalışma 
kapsamında ele alınan annelik bloglarında yoğunlaştırılmış anneliğin idealize edilerek 
yaşam tarzı ve deneyimi olarak sunulduğu gözlemlenmektedir. Blog takipçilerinin 
kültürel ve ekonomik sermayeleri ele alındığında; blogger annelerin sahip olduğu 
sermayeler takipçilerininkinden farklıklar göstermektedir. Bu farklılıklar Bourdieu’nun 
sembolik şiddet kavramı ile analiz edilmiştir.   

Çalışmamızın amacı; annelik bloglarının yoğunlaştırılmış anneliğin idealize edilip 
kurgulanmış toplumsal cinsiyet rollerini üzerinden nasıl pekiştirildiğini incelemektir. 
Bu amaç doğrultusunda, söylem analizi çalışmanın metodolojisi olarak belirlenmiştir. 
Çalışmanın kapsamında ele alınan yedi annelik bloğunun ortak özellikleri: yüksek 
kültürel ve ekonomik sermayelere sahip olmaları;  bebek bakımı, çocuk gelişimi, cinsel 
yaşam, sağlık, beslenme ve tüketimin ana konu olarak işlenmesidir. Yoğunlaştırılmış 
annelik seçilen annelik blogları üzerinden Feminist Duruş Kuramı kullanılarak 
açıklanmıştır. 

Erken Yaşta Evlendirilen Kadınların Evlilik Süreçleri, Deneyimleri ve 
Sonraki Yaşamları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Öğr. Gör. Yasemin Gezer Tuğrul, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Ataerkil ve geleneksel toplum yapısının hakim olduğu birçok toplumda olduğu 
gibi Türkiye’de de erken yaşta ve zorla evlilik sorunu hala yaygın biçimde devamlılığını 
sürdürmektedir. Böyle toplumlarda erken yaşta evlilik, bir toplumsal sorun olarak değil 
bir gereklilik ve zorunluluk olarak kabul görmektedir. Bu da geleneğe dönüştürülen 
erken yaşta evliliklerin farklı gerekçelerle devamlılığını sağlayan itici bir güce 
dönüşmektedir. Erken yaşta evliliklerin temelinde sosyo-ekonomik, kültürel özellikler, 
gelenekler, görenekler, inançlar, eğitim ve savaşlar bulunmaktadır. Erken yaşta evliliğin 
yeniden üretilmesini sağlayan en önemli mekanizmalardan biri de ataerkil sistem içinde 
kadınlara biçilen ve öğretilen toplumsal cinsiyet rolleridir. Toplumda hakim olan kadına 
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yönelik cinsiyetçi bakış açısı, erken yaşta evliliklere çoğunlukla kız çocuklarının maruz 
kalmasına neden olabilmekte ve bu durum kadınların toplumdaki eşitsiz konumlarını 
daha da pekiştirmektedir. Erken yaşta ve zorla yapılan evlilikler yalnızca bireyi olumsuz 
etkilemekle kalmayıp doğrudan toplumu etkileyen önemli bir toplumsal soruna 
dönüşmektedir.

Bu araştırmanın amacı, Van’da erken yaşta ve zorla evlilik yapmış olan evli 
kadınların erken yaşta evlilik yapma nedenlerini, evlilik kararının nasıl alındığını, 
evlilik süreçlerini,  erken yaşta evliliğin kadınların hayatlarını nasıl etkilediğini,  erken 
yaşta evlenmelerini nasıl algıladıklarını, deneyimlediklerini ve bu evliliklere kim ya 
da kimler tarafından onay verildiğini anlamaya çalışmaktır. Bu çalışmada, nitel veri 
toplama tekniklerinden biri olan derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak elde 
edilecek verilere dayanarak, kadınların evlilik kararlarını etkileyen sosyo-ekonomik ve 
kültürel faktörlerin neler olduğu, hangi gerekçeler ile evliliklerinin meşrulaştırıldığı, 
bu meşrulaştırmayı pekiştiren geleneksel pratiklerin neler olduğu, kadınların erken 
yaşta evliliği yaşamları için bir sorun olarak algılayıp algılamadıkları, erken yaşta evlilik 
yapmalarının kendileri için hangi sonuçları yarattığı, bugün erken yaşta evliliğe ilişkin 
nasıl bir farkındalık geliştirdikleri ve buna karşı nasıl mücadele verdikleri kadınların 
anlatımlarına dayanarak açığa çıkarılmaya çalışılacaktır.
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KÜLTÜREL ve TOPLUMSAL YÖNLERİYLE 
TÜRKİYE’DE SİNEMAYA GİTMEK: 

ANLATILAR VE DENEYİMLER

Sahada Seyirciyle Çalışmak: Etnografik Deneyimler ve Hikâyeler
Prof. Dr. Hasan Akbulut, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Çoğunlukla metin merkezli olmakla eleştirilen film çalışmaları alanında seyirciyi 
araştırmak, araştırma alanını da filmden, daha kapsayıcı olan sinemaya genişletmiştir. 
Seyirci, bir filmin seyredeni, alımlayanı ve anlamlandıranı olmanın da ötesinde, sinema 
salonuna gelip çeşitli koşullarda ve bağlamlarda filmi seyreder, sinema salonunda 
diğer seyircilerle etkileşir, sinemaya gidiş-geliş yolunda farklı bir dizi edimde bulunur. 
Sinemaya gitme deneyimi olarak adlandırılan bu süreç, farklı tarihsel, toplumsal, 
ekonomik ve kültürel bağlamlarda çeşitlenir. 115K269 No’lu “Kültürel ve Toplumsal Bir 
Pratik Olarak Sinemaya Gitmek: Türkiye’de Seyirci Deneyimleri Üzerine Bir Sözlü Tarih 
Çalışması” başlıklı TÜBİTAK projesi verilerine dayanan bu bildiri, Türkiye’de seyircinin 
kitlesel olarak sinemaya giderek film seyrettiği 1960’lı ve 1970’li yılları temel alarak, bu 
yıllardaki seyirci deneyimlerini saptama ve açıklamada kullanılan sözlü tarih görüşmeleri 
sürecine odaklanmaktadır. Sahada seyirciyle çalışırken, araştırmacı ve seyirci ekseninde 
yaşanan etnografik deneyimleri konu edinen bildiride, İstanbul, Ankara, Antalya ve 
Kocaeli’nde yüz kişi ile yapılan sözlü tarih görüşmesi üzerinden, hem sahada seyirci 
deneyimleri hem de araştırmacıların sahada seyirciyi, seyirciyle çalışırken yaşadıkları 
deneyimleri özdüşünümsel biçimde yorumlanacaktır. 

Kadınların ve Erkeklerin Film İzleme Deneyimi: Ankara’da Yaşayan 
Seyirciler Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Sinemada kadın temsilleri üzerine bugüne dek çok şey yazılıp çizildi, ancak 
Türkiye’de sinema seyirciliği üzerinde pek çalışılmadı. TÜBİTAK tarafından desteklenen 
(115K269 no’lu) “Kültürel ve Toplumsal Bir Pratik Olarak Sinemaya Gitmek: Türkiye’de 
Seyirci Deneyimleri Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması” başlıklı proje ise, 1960’lı ve ‘70’li 
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yıllarda sinemaya gitme deneyimini konu edinen bir araştırma olarak seyirciliğin farklı 
boyutlarına odaklandı. Dört farklı kentte yürütülen bu alan araştırması kapsamında, 
2016 yılı boyunca Ankara’da yaşayan 11’i kadın, 11’i erkek, toplam 22 kişi ile görüşüldü. 
Sözlü tarih görüşmelerinde, o dönemin seyircilerine ulaşılarak onlara 1960’lardan 
itibaren sinemaya gitme pratikleri üzerine sorular soruldu. Bu çalışmada, alandan elde 
edilen veriler, sinema seyirciliğinde, kadın ya da erkek olmanın oluşturduğu farklılıklara 
ve ortaklıklara bakılarak, şu sorular çerçevesinde incelenecek ve yorumlanacaktır: 
Türkiye’de 1960’larla birlikte kadın ya da erkek seyirci olmanın bir farkı var mıydı? 
Kadınların ve erkeklerin sinemaya gitme deneyimleri nasıl şekilleniyordu? Sinemaya 
gitme deneyimleri ile sinema kavrayışları açısından, toplumsal cinsiyete bağlı ortaklıklar 
ve farklıklar nelerdi? Bildiride, çoğunlukla Ankara’da sinemaya gitmiş ve halen burada 
yaşayan katılımcıların, 1950 sonlarından başlamak üzere, yoğun olarak 1960’larda ve 
70’lerde, nasıl, kimlerle, ne tür filmlere gittikleri ve bugün sinemaya bakışları ya da 
sinemayla ilişkilerindeki farklar üzerine bir karşılaştırma yapılacaktır.

1960-1970’li Yıllarda Antalya’da Sinema İzleme Deneyimleri
Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Türkiye’de 1960 ve 1970’li yıllarda büyük kentler gibi, kasaba ve taşra kentlerde de 
insanların gündelik yaşamlarında, bilgi sahibi olma, öğrenme yanında, farklı dünyaların 
deneyimlendiği ve dolayısıyla sosyo-kültürel bakımdan da her yaştan insanın yaşamına 
etki eden film izleme, sinemaya gitme olgusu önemli bir yer tutar. Bu çalışma, Tübitak 
tarafından desteklenen 115K269 No’lu araştırma projesi kapsamında, 1960’lı ve 70’li 
yıllarda, Türkiye’de sinemaya gitme pratiklerine ilişkin Antalya’da yapılan 22 sözlü tarih 
görüşmesine dayanmaktadır. Ancak bu çalışma Antalya ili örneği ile sınırlandırılarak 
sadece Antalya’da doğup, büyüyen özellikle 1960-1970li yıllarda sinema deneyimlerini 
Antalya ve çevresinde deneyimleyen katılımcılarla sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla 
toplam da dört erkek dört kadın olmak üzere sekiz katılımcı ile yapılan görüşmeler bu 
çalışmanın dahilindedir. Kartopu örneklem aracılığı ulaşılan görüşmecilere, ilk sinema 
deneyimleri, özdeşleştikleri karakterler, oyuncular, filmlerin onlar üzerindeki etkileri, 
sinema salonları, sinemaya gitme ritüelleri gibi sorular sorularak, o döneme ilişkin 
sinema izleme deneyimlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. 

Kent-Sanayi-Sinema Çerçevesinde Kocaeli’deki Seyirci Deneyimleri 
Üzerine Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Mert Gürer, Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü

Toplumsal hafıza bağlamında bireyin gündelik hayata dair kazanımları, yaşanılan 
sosyo-ekonomik koşulların etkisi ile şekillenmektedir. Kent ve birey ilişkisi, ekonomik 
perspektif ile çağın koşullarına göre yeniden evrilmektedir. Sinema deneyimi de tarihsel 
süreçte bu değişime tabii kalmıştır. Bu çalışma ile bahsi geçen değişimin, bireyin bütüncül 
hafızasında neler bıraktığı, ilk deneyimlerden günümüze farklılaşan tercihlerin, özellikle 
kent-ekonomi ilişkisi özelindeki sorunsalı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca 
bildiride kültürel belleğin meydana gelişi ve nesiller arası paylaşımında film izleme 
deneyimlerinin sosyo-kültürel işlevleri de irdelenecektir. Sözlü kültürün hâkim olduğu 
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toplumlarda kültürel belleğe ait unsurlar sözlü iletişim ile aktarılır. Bu sözlü aktarımda 
sadece sosyal boyutun değil, aynı zamanda yaşanılan kentteki ekonomik gücün de 
izleri görülmektedir. Bir sanayi kenti olarak anılan Kocaeli’nin ekonomik hayatının 
etkileri, seyirci deneyimlerinde kendini göstermektedir. 115K269 No’lu “Kültürel ve 
Toplumsal Bir Pratik Olarak Sinemaya Gitmek: Türkiye’de Seyirci Deneyimleri Üzerine Bir 
Sözlü Tarih Çalışması” başlıklı TÜBİTAK projesi çerçevesinde Kocaeli’nde gerçekleştirilen 
sözlü tarih görüşmeleri ile, bir sanayi kenti olan Kocaeli’nde 60’lı yıllardan günümüze 
dek sinema deneyiminin dönüşümü ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Kentin ve Taşranın Ortak Belleği: 1960’lı ve 70’li Yıllardaki Sinema 
Salonlarının Seyircilerin Hafızasındaki Yeri

Arda Kaya, Maltepe Üniversitesi

1960’lı ve 70’li yıllarda Türkiye’deki açık hava ve kapalı sinema salonlarının toplum 
belleği içerisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Sinema salonlarının toplumsal işlevinin 
oldukça güçlü olduğu 1960’lı yıllardan günümüze kadar gelen süreçte değişen kentler, 
sinema salonlarını da dönüştürmüş, büyük sinema salonlarını cep sinemaları haline 
getirmiştir. Bu araştırma temel olarak şu sorulara yanıt aramayı hedeflemiştir: Seyirciler, 
kentin dönüşüm sürecini ve sinema salonlarındaki değişimi nasıl anlamlandırmaktadır? 
Kent ve taşrada yaşayanların ortak belleklerinde eski sinema salonlarının yer 
almasının sebepleri nelerdir? Seyircilerin belleklerinde sinema salonları ile ilgili en 
çok neler kalmıştır? Bu bildiride “Kültürel ve Toplumsal Bir Pratik Olarak Sinemaya 
Gitmek: Türkiye’de Seyirci Deneyimleri Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması” başlıklı proje 
kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya’da görüşülen yüz yetişkin özne temel 
olarak alınarak, sinema salonlarının seyircilerin belleklerinde nasıl bir yer ettiği üzerine 
incelemeler yapılmıştır. Seyircilerin, 1960’larda ve 70’lerde yaşadıkları yeri ve sinema 
salonlarını anlamlandırması ile günümüzdeki sinema salonlarını konumlandırdıkları 
yerler arasındaki farkların nedenleri üzerine sorgulamalar yapılmış olup, araştırma 
konusu, mekân ve sosyoloji literatürü kapsamında incelenmiştir.
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ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ 40 YAŞINDA 

TÜRKİYE’DE GAZETECİLİK ve 
GAZETECİLİK MÜCADELESİ

Yeni İletişim Teknolojileri: Tehdit mi Fırsat mı?
L. Doğan Tılıç, Prof. Dr. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Teknolojik gelişmeler tüm meslekler üzerinde büyük değişikliklere neden olsa 
da bu gelişmelerin neden olduğu en dramatik dönüşümün gazetecilik mesleğinde 
olduğu söylenebilir. Teknolojik yeniliklerin mesleğin dönüşümündeki etkisi, medya 
sahiplik yapısı ile birlikte giderek artmakta ve medya alanındaki istihdamın da gün 
geçtikçe daralmasına yol açmaktadır. Multi-medya dönemi olarak adlandırılan 
günümüzde bir yandan gazeteciliğe olan ihtiyaç artarken diğer yandan gazetecilik 
mesleğinin toplumsal etkisini giderek kaybettiği görülmektedir. Öte yandan, yapay 
zeka araştırmaları robot gazetecilik uygulamalarını başlatmış, “gazetecisiz gazetecilik” 
tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.

Teknolojik yeniliklerin gazeteciliğe etkisi konusundaki bir başka argüman ise bilgiye 
erişim hızının artması ve tüm medya içeriklerinin üretiminde kolaylıklar sağlaması ile 
mesleğin etkisini artırmasıdır. Gazetecilik mesleğinin demokratik mekanizmaların en 
önemlilerinden biri olduğu düşünüldüğünde söz konusu bu teknolojik gelişmelerin 
mesleğin toplumsal karşılığı ve meslek ilkeleri bakımından anlamı üzerine düşünmek 
gerekmektedir.

Bu tebliğde teknolojinin iletişim ve gazetecilik alanındaki etkileri, gazetecilik ilkeleri 
ile demokratik toplumsal yaşam açısından ele alınacak ve yeni iletişim döneminin 
mesleğe olan etkileri sosyolojik bir değerlendirmeye tabi tutulacak, bütün bu süreci 
teknolojinin belirleyiciliğinde açıklama çabaları sorgulanacaktır.
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Kültür Endüstrisi, Medya Sahipliği ve Gazeteciliğe Etkisi
Mustafa Sönmez, Yazar

Geniş anlamda medya ürünlerinin Türkiye)de ticarileşmesi, metalaşması; küçük 
ölçekli birimler yerine endüstriyel boyutlarda üretilir ve satılır olması, daha çok son 
yarım yüzyıla ait bir olgudur. Medya-kültürlerinin ticarileşmesi ve endüstrileşmesi, önce 
gelişmiş merkez ülkelerde başlamış, daha sonra da Türkiye gibi çevre ülkelerde benzer 
süreçler yaşanmıştır.

Birçok ülkede olduğu gibi, medyanın Türkiye)de varlık nedeni, öncelikle politik ve 
ekonomik yeniden üretime katkısı ile başlamış, ancak kapitalist gelişme ile bu dairesel 
düzleme, içeriden ekonomik, endüstriyel bir alan da eklenmiştir. Türkiye özelinde bu 
medyanın endüstriyel alanının varlık bulması, daha ziyade son 50 yılın ürünüdür; fakat 
daha çok Türkiye ekonomisinin küresel yapılanmaya entegre olduğu 1980’ler sonrasına 
ait bir süreçtir.

Gazete ve dergi üretimiyle başlayan ve 1990’lara değin “basın” olarak adlandırılan 
alan, bugün “medya” olarak tanımlanmakta ve “medya ve kültür endüstrisi” olarak 
sektörel bir özellik göstermektedir. Bununla birlikte bu endüstrinin, istatistiki 
sınıflanmalarda net bir tanımı yapılamamaktadır. Tanımlama çabalarında ise yazılı 
ve elektronik medyaların oluşturduğu “yayıncılık”, basım sanayisini oluşturan “kayıtlı 
medyanın çoğaltılması”, sinema, müzik ve reklamcılık gibi bileşenler belirtilmektedir.

Türkiye için ise daha çok son 30 yılda bir gelişme ve “endüstrileşme” gösteren bu 
ekonomik ve aynı zamanda politik-ideolojik alan, İstanbul ile özdeşleşmiş durumdadır. 
Bunun, İstanbul’un iktisadi, tarihi ve kültürel kimliği ile olduğu kadar jeopolitiği ile de 
yakın ilişkisi bulunmaktadır. 

Bu tebliğde, medya-kültür endüstrisinin günümüzde ne gibi niteliksel ve 
niceliksel boyutlara sahip olduğunu ve bu endüstrinin Türkiye için ne ifade ettiği 
serimlenecek; sonuç itibariyle bu durumun gazetecilik mesleğine ve süreçlerine etkisi 
değerlendirilecektir. 

Günümüzde Gazetecilik ve Toplumsal Mücadeleler İlişkisi Üzerine 
Bir Kavramsallaştırma Denemesi: “Medya Hakkı”

Gökhan Bulut, Öğr. Gör. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

İçinde bulunduğumuz dönem, yeni bir çağı aralayacak mücadelelerin küresel 
ölçekte görüldüğü yıllar olarak kayda geçmektedir. Avrupa ülkelerinde, kesintilerle de 
olsa, sosyal devletin tasfiyesine karşı uzun süredir devam eden işçi sınıfı hareketleri, 
Kuzey Afrika ülkelerindeki “bahar” dönüşümleri, Kuzey Amerika’daki “occupy” eylemleri 
ve nihayet, ülkemizdeki Gezi Direnişi, söz konusu çağın eşiğinde durduğumuzu 
göstermektedir. Dönemimizin “hak hareketleri” olarak görülen bu mücadeleler, 
medya zemininde de yansımasını bulmaktadır. Özellikle toplumsal muhalefetin 
yükseldiği dönemlerde geleneksel medyanın çok yoğun biçimde eleştirilmesi alışıldık 
bir tepki haline gelmiştir. Öte yandan, son on yılda meydana gelen eylemlerde ve 
hareketlenmelerde, teknolojinin gelişimine paralel olarak, alternatif medya mecralarının 
çoğaldığı da bir olgu olarak ortadadır.
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Her iki durumda da medya genel olarak, geleneksel veya alternatif kanallardan 
olsun, kendi sözünü söyleyerek diğerlerini etkilemenin bir “aracı” olarak görülmektedir. 
Geleneksel medya eleştirisinde, bu tür medyanın doğruları halktan gizleyerek, alternatif 
mecra girişimlerinde ise halka doğruları söyleyerek yarattığı bir “etki”, verili kabul 
edilmektedir. Bu halde, medya yalnızca bir araç olarak değerlendirilmiş olmaktadır. 
Böylesi bir değerlendirme medyaya bir öz atfetmektir ve düşünceyi erekselciliğe 
götürecektir.

Medya, toplumsal mücadelelerin kendini gösterdiği bir alandır fakat medya yalnızca 
yukarıda ifade edilen “araç” karakteriyle ele alınamaz. En azından Gezi Direnişindeki 
medyaya dönük tepkiler, medya girişimleri ve talepler doğru analiz edildiğinde 
görülecektir ki medya toplumsal mücadelelerin yalnızca “aracı” değil, aynı zamanda 
hem “alanı” hem de “konusudur.” Başka bir ifadeyle toplumsal mücadeleler medya 
aracılığıyla; medya alanında ve medya için verilmektedir. Bu, toplumsal mücadelelerin 
medyayla dolayımlanmış karakterini de bize vermektedir fakat bu dolayımlama yalnızca 
“temsil” biçiminde değil aynı zamanda zemin ve hedef biçiminde bir dolayımlamadır.

Tüm bunların ışığında bu tebliğde, toplumsal mücadele ile geleneksel ve yeni medya 
arasında kurulan ilişkiler çözümlenerek “haber alma hakkı” kavramı genişletilmeye 
çalışılacak, toplumsal mücadelelerin anlamlandırılabilmesi ve medyanın toplumsal 
mücadelelerdeki yerinin daha doğru biçimde ortaya konabilmesi için, dört temel ayak 
üzerine oturtularak medya hakkı kavramı önerilecektir.
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AVRUPA, SAĞ, POPÜLİZM 

Batı Avrupa’da Aşırı Sağ Partiler Neden Yükseliyor?
Arş. Gör. Cihan Uzunçayır, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu 

Yönetimi Bölümü

Avrupa’daki aşırı sağ partiler, 1960’lardan bu yana yapılan ulusal seçimler ve 
Avrupa Parlamentosu seçimleri göz önüne alındığında oylarını % 5,1’den % 13,2’ye 
çıkararak ikiye katlamış görünmektedir. Aynı dönem zarfında meclislerde elde ettikleri 
sandalyelerin payı da üç kat artarak % 3,8’den % 12,8’e yükselmiştir. Bunun neticesinde 
1990-2015 yılları arasında aşırı sağ partilerin katıldığı ya da bir şekilde destek verdiği on 
yedi hükümet kurulmuştur. Seçilmiş temsilcisi bulunmayan aşırı sağ partiler bile, ana 
akım partilere ciddi “şantaj” baskısı uygulayarak, kamusal söylemi ve politika gündemini 
etkileme gücüne sahip olmuşlardır. Birleşik Krallık’taki ulusal seçimlerde kayda değer 
bir başarısı bulunmayan UKIP’in Brexit sürecinde oynadığı kilit rol bu durumun en etkili 
örneklerinden birisini oluşturur. 

Literatürde aşırı sağ partilerin yükselişini açıklamak için kullanılan araç ve 
argümanları göz önüne alarak üç dönem ayırt edebiliriz. İlk dönem faşizmle savaş 
sonrası aşırı sağ partileri akraba gören bir eğilimin neticesinde, faşizmin desteğini 
açıklamak için kullanılan Otoriteryen Kişilik perspektifi benzeri teorilerin hakimiyetinde 
geçmiştir. 1960 sonrasında başlayan ve esasen 1980’den 2000’lerin başına kadar süren 
ikinci dönemde ise, “normal patoloji” kavramsallaştırması etrafında aşırı sağ partilere oy 
verenlerin modernleşme, post-endüstriyalizm, post-fordist toplum veya küreselleşme 
gibi büyük değişim süreçlerinden olumsuz etkilenen seçmenler olduğu tezi akademik 
yazını etkisi altına almıştır. Bu dönem aynı zamanda aşırı sağ partilere desteğin yalnızca 
seçmen kısmının analiz konusu yapıldığı, aşırı sağ partilerin, siyasi aktörlerin ve siyasal 
sistemin denklem dışında tutulduğu “talep yönlü açıklamaların” egemen olduğu bir 
evredir. Aşırı sağla ilgili çalışmaların 2000’lerin başından bu yana süren üçüncü dalgası 
ise, partilerin başarılı ya da başarısız olmasında seçmenlerin onlara yönelik eğilimlerini 
etkileyen dışsal koşullar kadar, bu partilerin örgütsel yapıları, ideolojileri ve liderlik 
mekanizmaları ve onların faaliyetlerini yürüttükleri seçim sistemi, etkilendikleri siyasi 
fırsat yapısı ve medyanın da önemli olduğunun keşfedildiği “arz yönlü açıklamalara” 
yönelimle karakterize olur.

38. OTURUM
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Bu çalışmada Batı Avrupa’daki aşırı sağ partilerin son 30-40 yıllık süreçteki yükselişi, 
bahsi geçen teoriler ve yaklaşımlar etrafında tartışılacaktır. Bunun için öncelikle kısaca 
hangi partilerden bahsedildiği açıklanacak, ardından savaş sonrası dönemde aşırı sağ 
partilerin gelişim evrelerinden kısaca bahsedilecek ve son olarak seçim başarılarının 
neden yakın dönemde arttığı ele alınacaktır.

Milliyetçilik ve Popülizm Dalgası Altında Avrupa’daki Ayrılıkçı 
Hareketlerin Avrupa Birliği’ne İlişkin Tutumları

Halil İbrahim Kılıç, Marmara Üniversitesi

2000’li yıllar, küresel ölçekte siyasal ve toplumsal hayatta popülizmin yükselişe 
geçtiği bir dönem olmuştur. Popülizmi hem sol popülizm hem de sağ popülizm şeklinde 
görmek mümkündür. Sağ ve sol popülist siyasal partiler, siyasal söylemlerini farklı 
argümanlara dayanarak kurmakta ve politik güçlerini pekiştirmektedirler. Avrupa’da 
Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerdeki milliyetçi partiler de 
son dönemde hem ülkelerindeki genel seçimlerde oylarını yükseltmeleriyle ülkelerinin 
siyasal hayatlarında söz sahibi olmaya başlamışlar hem de Avrupa Birliği’nin yasama 
organı olan Avrupa Parlamentosu’ndaki sandalye sayılarını yükseltmeleriyle Avrupa 
Birliği düzeyinde karar alma sürecine katılmaya başlamışlardır. Bu süreçte, Avrupa 
siyasetinde aşırı sağcı siyaset domino etkisiyle yayılmaya başlamıştır.

Yerelleşme odaklı bir siyaset izleyen Avrupa Birliği, geliştirdiği hukuksal metinlerle 
üye ülkelerin yerel yönetimlerinin güçlendirilmesi, idari özerkliğin sağlanması gibi 
hedefler belirlemiş ancak reel politikte bu hedefe ulaşmak pek mümkün olmamıştır. 
Bugün birçok Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği konusunda Euroseptik (Avrupa şüpheci) bir 
tavır sergilemektedir. Milliyetçi partiler, seçmenlerinin oylarına erişebilmek için Avrupa 
Birliği’nin siyasal ve finansal krizlerini, söylemlerinde kullanmaya devam etmektedirler. 
Örneğin 2016 yılında Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üyeliğini bir referanduma götürmüş 
ve bunun sonucunda ülke “Brexit” sürecine girmiştir. Fransa, Hollanda ve İrlanda 
gibi pek çok Avrupa ülkesinde de benzer eğilimleri görmek mümkündür. Ancak 
bununla beraber pek çok Avrupa ülkesinde, alt kimliklerin bağımsızlığı söylemiyle 
siyasetlerini şekillendiren siyasal partiler, Avrupa Birliği konusunda şüpheci bir tavır 
sergilememektedir. Örneğin 2014 yılında Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan etme 
yolunda İskoçya, bunu bir referanduma götürmüştü. 2016 yılına gelindiğinde ise 
Brexit referandumunda İskoçya halkı %62’lik bir oranla AB’de kalınması gerektiğini dile 
getirmişti. Benzer eğilimi İspanya’dan ayrılmak isteyen Bask ve Katalonya bölgelerinde 
de görmek mümkündür.

Bu çalışma, söz konusu bağımsızlık söylemleriyle ayrılıkçı hareketlerin sözcülüğü 
yapan siyasal partilerin, milliyetçilik ve popülizm dalgası altındaki Avrupa’da, Avrupa 
Birliği’ne ilişkin tutumlarını tartışmayı hedeflemektedir. Son tahlilde ulus-devletler 
içinde yaşayan azınlıklar Avrupa Birliği’ni sağladığı vatandaşlık ile bir güvence olarak 
görmektedirler. Bununla birlikte Avrupa Birliği bir ulus-üstü organizasyon olarak 
İskoçların, Kuzey İrlandalıların ya da Katalanların, kendi ülkelerinin siyasal yönetimleriyle 
eşit söz hakkına erişmelerini mümkün kılmaktadır. Bu çalışma, farklı örneklerle, 
Avrupa’daki milliyetçi ve popülist dalgayı da kavramsallaştırarak söz konusu eğilimleri 
tartışmaktadır.
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Siyasi Taleplerin Sandık Aracılığıyla Dönüşümü: Los Indignados’tan 
Podemos’a İspanya Örneği

Nurdan Selay Bedir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özellikle 2008 küresel krizinin ardından pek çok devlet ve toplumda çağımızın 
baskın neoliberal politikalarına direniş yolları ve bunlara alternatif çare arayışına 
girilmiştir. Krizle ve gerek ulusal hükümetlerin gerekse Avrupa Birliği’nin kriz 
yönetim politikaları ile çok sert bir şekilde karşılaşan Avrupa ülkelerinden çok taraflı 
ve çok düzeyli mücadeleler yükselmiştir. İzlanda’daki Tencere Tava Devrimi (2009), 
Portekiz’deki Geração à Rasca (2011), Yunanistan’daki kemer sıkma karşıtı protestolar 
(Öfkeli Vatandaşlar Hareketi – 2010) ve İspanya’daki los Indignados (15M ) hareketi 
(2011) bazı örneklerdir. Popülist ya da değil, bu hareketler hem Avrupa’da hem de 
Atlantik ötesinde oldukça ses getirmiştir. İspanya’daki mücadele ise diğerlerinden farklı 
olarak bir siyasi partinin oluşumunu körüklemiştir. Resmi olarak 2014 yılında kurulmuş 
olan Podemos partisi girdiği ilk seçim olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı 
yaklaşık % 8 oy oranı ile çarpıcı bir etkiye sahip olmuştur. Söz konusu parti, sadece yeni 
kurulmuş olması nedeniyle değil, kurucuları ve üyelerinin de çoğunlukla görece genç 
insanlardan hatta akademisyenlerden, bilim insanlarından, üniversite öğrencileri ve 
eğitimli işsiz gençlerden oluşması itibariyle de kemer sıkma karşıtı tutumları temelinde 
los Indignados hareketi ile ilişkilendirilmektedir. Hem hareket hem de parti üzerine ise 
farklı bakış açılarından pek çok akademik çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Bu araştırma 
ise 2011 yılında ortaya çıkan 15M hareketinin ortaya koyduğu sosyopolitik, politik ve 
ekonomik yaşama dair taleplerin, bir takım aktivist tarafından kurumsallaştırılması 
ve siyasi bir partinin taleplerine devşirilmesine ve bu kanalla kurumsal siyasete 
aktarılmasına odaklanmaktadır. En kritik talep ise sokağa çıkan insanların demokratik/
doğrudan temsile ilişkin söylemleri, herhangi bir partinin ya da sendikanın temsiliyetini 
reddetmeleri olarak algılanmaktadır. Araştırma nesnesi, söz konusu hareketin popülist 
karakteri, ekonomik krizin ve finansallaşmanın İspanya’daki sıradan insanın hayatı 
üzerindeki etkisi ve karşılığındaki tepkiler, ekonomik taleplerin (işsizlik, konut vb. 
problemlerin çözümü) politikleştirilmesi, Ellen Meiksins Wood’un (1981) altını çizdiği 
gibi siyasetin ve ekonominin birbirinden ayrılmazlığı, bu taleplerin temsil sorunu 
aracılığıyla güçlendirilmesi, seçimler üzerindeki yansımaları ve genel olarak (liberal) 
demokrasi konuları çerçevesinde ele alınmaktadır. Burjuva demokrasisinin en olgun 
hali olan seçimler ve sandık ise söz konusu toplumsal hareketlerin ve taleplerinin 
sönümlendiği bir kopuş olarak değerlendirilmektedir. 

İktidarda Popülizmi Kavramsallaştırmak veya 2002-2010 AKP 
Döneminin Siyasal Yapıtaşları

Mahir Kalaylıoğlu

Bu tebliğ, AKP iktidarının 2010’ların başına kadarki yönetim biçiminin ve 2002-
2010 dönemini karakterize eden hâkim siyasi yönelimlerin, en iyi şekilde, “iktidarda 
popülizm” olarak adlandırmayı önerdiği siyaset biçimi etrafında analiz edilebileceği 
argümanını ortaya atıyor. İktidarda popülizm terimi popülizm literatüründe, genellikle, 
muhalefetteyken popülist olarak görülen bir siyasal aktörün iktidara geldikten sonra 
sergilediği bir dizi siyasal tutuma atıfla kullanılmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu terimden 
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genelde özgül bir siyasal fenomen değil, muhalefetteki popülist söylemin iktidar 
döneminde de “devam” ettiği siyasal durumlar anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımdan farklı 
olarak, bu tebliğde iktidarda popülizm, bir siyasal yönetimin eşdeğerlik mantığının 
farklılık mantığına baskın olduğu bir tarzda siyasal iktidarını devlet aygıtında 
yerleştirme doğrultusunda uygulamaya koyduğu siyasal pratiklere atıf yapan özgül bir 
siyasal fenomen olarak kavramlaştırılıyor. Bu tanımın siyasal faillik bağlamında atıfta 
bulunduğu şeyse, oluşumunu büyük ölçüde iktidarda tamamlayan bir hegemonik 
formasyonun genişleme evresi (genişleyen hegemonya). Bu yönüyle iktidarda 
popülizmin, Ernesto Laclau’nun metninde popülizm teriminin atıf yaptığı iki ana 
durumun (popülist muhalefet ve popülist kopuş) ikisinden de farklı bir siyasal durum 
oluşturduğu öne sürülüyor. 

Tebliğde kuramsal olarak Laclau’nun biçimsel popülizm kavramına bağlı kalınırken; 
iktidarda popülizmin temel karakteristikleri ve varoluş koşulları, genellikle AKP’nin 
(İslamcılığı neo-liberal bir siyasi program altında liberal demokrasiyle uzlaştırma 
girişimi anlamında) “liberal İslamcı” dönemi olarak görülen 2002-2010 döneminde 
sergilemiş olduğu siyasal profile atıfla tartışılıyor. Bu tartışmanın arkasındaki temel 
fikirse şu: Bir siyaset tarzı olarak iktidarda popülizm, AKP’nin ortaya çıktığı bağlama, 
bu bağlamın muhteva ettiği sınırlılık ve olanaklara verdiği bir yanıttır ve dolayısıyla 
partinin adı geçen dönem boyunca hegemonik bir aktör olarak iktidarını pekiştirmesini 
sağlayan siyasi karar ve uygulamaların doğasını anlamak bakımından da kilit bir öneme 
sahiptir. Bu bağlamda mevcut tebliğ kendisini, olgunlaşmış bir analiz olma iddiasından 
uzak bir biçimde, AKP siyasetinin bir genişleyen hegemonik formasyon olarak adı 
geçen dönemde hem kapsam hem süre bakımından bu kadar ileri gidebilmiş olmasını 
olanaklı kılan siyasal etmen ve koşulları kavramaya dönük bir yaklaşım denemesi olarak 
görmektedir.
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TARİHSELLİK İÇİNDE KİTLE İLETİŞİM 
ARAŞTIRMALARI 

Yeni Kamusal Müzakere Platformlarında Gözetim: Müzakereden 
Hapishaneye Kısa Bir Yol Hikayesi

H. Hasan Saf, Gazi Üniversitesi 

Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü kitabında 17. ve 18. yüzyılda 
ortaya çıkan kamusal alanın meydana geldiği dönemin şartlarını, kamusal alanın kendine 
has özelliklerini, uğradığı dönüşümü ve bu dönüşümün nedenlerini ortaya koymuştur. 
Bu yaklaşıma göre kamusal alan, formel devlet aygıtının ve pazar ilişkilerinin dışında, 
iktidar politikalarının ve uygulamalarının eleştirel ve rasyonel bir dille değerlendirildiği 
yurttaşlara ait bir kontrol ve dönüştürme mercidir. Kamusal alanda bulunan yurttaşlar eşit 
ve hürdür, konsensüsün sağlanması bu merciin temel amaçlarındandır. İdealize edilen 
bu yaklaşımın bugün var olma potansiyeli üzerindeki tartışmalar devam etmektedir. 
Bu tartışmaların bir ayağını da yeni iletişim teknolojilerinin kamusal alan yaratma 
olanağı oluşturmaktadır. Mülkiyet yapısı, pazar ilişkilerindeki yeri, rasyonel eleştirinin 
mevcudiyeti, bireylerin kimliklerinin durumu, gözetim ve manipülasyonun varlığı gibi 
unsurlar çerçevesinden bakıldığında kamusal alan oluşturma bakımından sorun teşkil 
eden yeni iletişim teknolojileri, süzgeçsiz fikir paylaşımı imkanı vermesi, yeni toplumsal 
hareketlerin örgütlendiği platformlar olması, mağduriyetlerin dile getirilmesinde 
sağladığı kolaylıklar, sızdırma ve anti-gözetim bağlamında getirdiği sınırlı imkanlar ve 
benzeri unsurlar göz önünde bulundurulduğunda çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu 
durumlar perspektifinden değerlendirildiğinde yeni iletişim teknolojileri bir kamusal 
alan olmasa da bir yeni kamusal müzakere platformu olarak adlandırılabilir. Yeni iletişim 
teknolojileri ile hayatın her alanını işgal eden gözetim pratikleri ise yeni kamusal 
müzakereyi de olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmada yeni kamusal müzakere 
platformlarındaki gözetim varlığının kamusal müzakere perspektifinden betimlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçtan hareketle yeni kamusal müzakere platformlarının niteliği, 
kamusal alanla benzer ve farklı yönleri bağlamında tartışılmış, yeni kamusal müzakere 
platformlarındaki gözetim pratiklerinin amacı, niteliği ve müzakereye etkileri ortaya 
koyulmuştur. Sonuç bölümünde ise yeni iletişim teknolojilerinin müzakere açısından 
etkinliğini artıracağı savunulan alttan gözetim, anti-gözetim, katoptikon, sızdırma, 
yurttaş habercilik ve video aktivizmi ile hacking kavramları tartışılmıştır.

39. OTURUM
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 Ütopya ve Bellek: 1960’ların ve 1970’lerin “İletişim 
Patlamasını” Unutmak ve Hatırlamak

U. Ceren Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi 

1960-80 yılları arasında Türkiye’de, özellikle de sol çevrelerde, yayıncılık ve iletişim 
alanında bir patlama yaşanmıştır. Arşivlerde yapılan kısa bir gezinti bile çeşitli kitaplar, 
dergiler, broşürler, bültenler, afişler, duvar yazıları, forumlar ve tartışmalarla dolu bir 
“iletişim patlamasını” gün yüzüne çıkarmaktadır. Her örgütün kendisine ait çeşitli 
yayın araçlarının bulunduğu bu yeni ve belirgin “iletişim pratiğinin” temelini 1960’ların 
ve 1970’lerin yükselen politikleşmesinde aramak gerekir. Politikleşmiş üniversite 
kampüslerinde ve fabrikalarda öğrenciler ve işçiler kendi sözlerini ve seslerini 
ele geçirmek için mücadele etmişler, hem kendi iletişim araçlarını (herkese açık 
forumlar, serigrafi baskı tekniğiyle çoğaltılan ve şehir duvarlarını dolduran afişler gibi) 
geliştirmişler hem de otoritenin bilgi ve söz üzerindeki tekelini kırmışlardır. 

İletişimdeki patlama yalnızca büyük şehirlerde değil, kasabalarda ve köylerde de 
göze çarpmaktadır. Dahası, yalnızca aydınlar ve öğrenciler değil, işçiler ve köylüler de 
dergileri, yazıları ve eylemleriyle bu yeni “iletişim pratiğine” katılmışlardır. 1960’larda 
ve 1970’lerde, köylülerin ve işçilerin okur ve yazar olarak varlıkları, eli kalem tutan ile 
eli çekiç tutan arasındaki geleneksel ayrımın bulanıklaştığını göstermektedir. Yükselen 
politikleşme ve onunla beraber ilerleyen “iletişim patlaması,” aydınlar ve aydın-
olmayanlar, öğrenciler ve işçiler, şehirliler ve köylüler arasında, daha önce var olmayan 
ilişkilerin kurulmasına yol açmıştır. Yeni iletişim kanalları, kampüsleri, fabrikaları, şehirleri 
ve köyleri birbirine bağlamıştır. Dolayısıyla, bahsedilen dönemde, sınıf ve toplumsal 
cinsiyet alanlarındaki eşitsizlikler ortadan kalkmasa bile, daha özgür ve eşitlikçi bir 
iletişim olasılığı yükselmiştir. 

Arşivler 1960’larda ve 1970’lerde eli kalem tutmuş işçi-şairlere, işçiler ve aydınlar 
arasında kurulmuş bağlara ve 1960’lardan 1970’lere süreklilik gösteren “iletişim 
patlamasına” ev sahipliği etse de, dönem üzerine yazılanlar ve döneme dair hatırlananlar 
çoğunlukla bu olguları yok sayar. Türkiye’de 1980 sonrasında kurulmuş tarih anlatısı ve 
toplumsal bellek, bir yandan, 1960’lar ve 1970’ler arasında aşılmaz bir duvar örer; öte 
yandan, dönemin politikleşmesi içinde ortaya çıkan yeni olasılıklara (özgürleşmiş ve 
eşitlikçi iletişim ve farklı kesimler arasında kurulan ilişkiler) dair miyopik bir bakış açısı 
kurar. 

Bu tebliğ, 1960’larda ve 1970’lerde yaşanan “iletişim patlamasının” unutulmasının 
ve hatırlanmasının tarihsel olarak kurgulanmasının izini sürecektir. Michel-Rolph 
Trouillot, “tarihselliğin iki yüzü” kavramsallaştırmasında, tarih kelimesinin hem yaşanan 
sosyotarihsel süreci hem de bu süreç üzerine anlatılan hikâyeyi içeren iki anlamı 
olduğunu söyler. Bu iki anlam birbiriyle örtüşebilir ya da birbirinden ayrılabilir. Bu 
örtüşme ya da ayrışmanın kendisi tarihseldir. Bu tebliğde de, döneme dair dergiler, 
broşürler, bültenler, afişler, duvar yazıları, forumlar ile 1980 sonrası tarihsel çalışmalar ve 
anılar arasındaki boşluk incelenecektir. Yaşanan ile anlatılan arasındaki ayrımın, 1960-
1980 arası dönemin politikleşmesinin ortaya çıkardığı, ama bugünün koşullarından 
bakıldığında sisler altında kalan yeni olasılıklara ya da ütopyalara denk gelip gelmediği 
sorgulanacaktır.
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Sinemada Entelektüel Körleşme Üzerine
Çağdaş E. Çağlıyan, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Birçoğumuz içinde yaşadığımız evreni, toplumsal ortamı kavrayıp değerlendirirken, 
eylemli yaşamın içine girmek kadar, derinlik düzeyleri değişmekle birlikte, merakımızı 
cezbeden deneyimlere ilişkin metinlerden de yararlanırız. Ancak kendimize özgü 
gerçeklik kavrayışımızı besleyen ve şekillendiren metinlere, kitaplar ya da filmlere 
bağımlılığımız arttığında, bu metinlerin olgusal yaşamdaki karşılıklarını bulamayışımız, 
genellikle yaşamın kendisini görmezden gelmemize yol açar. Kendi kurgumuz olan bir 
dünyaya çekilmeye yöneldikçe dışımızdaki dünya bize kendisini daha katı şekilde dayatır. 
Böylece teorik evren ile pratik dünya arasındaki kopukluk gittikçe artar. Karşılaştığımız 
dünyayı yorumlamak için devşirdiğimiz kavramlar, olguları yorumlamak için yetersiz bir 
yığın oluşturmaya başladıkça bizi kendisine daha çok tutsak eder. Bir bakıma, bizleri 
toplumsal uzamdan, gerçekçi dayanaklardan bağımsızlaştırdığını düşündüğümüz 
entelektüel birikimimiz, aslında körleşmemizi tetikleyen bir etkene dönüşür.

Konumuzla bağlantılı entelektüel körleşmenin en uç yorumlarından birine, Elias 
Canetti’nin Körleşme romanında rastlarız. Romanın kahramanı Kien, gerçekliğe ilişkin 
tüm düşüncelerini kendisini hapsettiği kitaplarla örülmüş tapınağının sınırları içinde 
kurgular. En yakın çevresindeki insanlar tarafından istismar edilmeye başladığında 
ise, bir kurtuluş yolu olarak karşı koymak yerine kendisini kuşatan olgulara gözlerini 
kapatmanın, körleşmenin verdiği huzurdan medet umar. Ancak bu geçici rahatlama 
anları, onun kitapları ve evi üzerindeki tüm haklarının gaspedilmesine neden olur. 
Olgular dünyasıyla uyuşmayan düşüncelerin Kien’i vardıracağı yer, kendisini bu 
düşüncelerinin kaynağıyla birlikte imha etmek olacaktır.

Kuşatıldığı dışsal çevreye yukarıdan bakan ve kendisini toplumsal uzamdan tümüyle 
yalıtan bir sinema geleneğinin betimlenişini ve eleştirisini, ülkemiz sinemasından 
bir örnek olarak Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Yavuz Turgul, 1990) filminde 
görürüz. Filmin başkarakteri Haşmet, Kien gibi bir entelektüel değildir ama kendi 
gerçeklerini devşirdiği temel kaynak, yaşamın kendisi değil film rulolarıdır; çevresindeki 
gerçeklerle uyumsuzluğunu arttıran bu rulolarla birlikte kendisini ortadan kaldırmaya 
çalışacaktır. Bu bağlamda, çalışmamızda Canetti’nin romanındaki geçici bir sağaltma 
işlevi gören körleşme olgusunu, söz konusu filmi merkeze alınarak tartışacağız. 
Sinemanın bu çeşit bir körleşmeyle iç içe olduğu durumları daha açık kılmak amacıyla 
dünya sinemasında sinema üzerine yapılmış filmlerden de yararlanacağız. Sonrasında 
ise tartışmamızı, günümüz koşullarında entelektüel körleşmeden yalıtılmış bir sinema 
geleneği arayışı üzerine kuracağız. Bu amaçla sorgulamamızda bize hareket noktası 
sağlayan sorular şu yönde olacak: Gerçekçi olmak iddiasıyla bizi içinde bulunduğumuz 
olgulara tutsaklaştıran ya da topluma ait sorunları tümüyle gözardı eden eğilimlerden 
kurtulup ilerisi için yol gösterici bir geleneği şekillendirebilmek olanaklı mıdır? Bu 
olanakları hangi koşullar altında gerçekleştirebiliriz?
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Soğuk Savaş Döneminde ABD’nin Üniversite/Sosyal Bilimler 
Politikaları Bağlamında Türkiye’de Yürütülen Kitle İletişim 

Araştırmaları
Aytül Tamer Torun, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 

Birgül Koçak Oksev, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Soğuk Savaş Dönemi’nde Amerika Birleşik Devletleri dünyanın birçok farklı 
coğrafyasında modernleşme kuramı ile paralel olarak anti-komünist propaganda 
faaliyetleri yürütüyordu. Bu süreçte “geleneksel” toplumların “modern” toplumlara 
dönüştürülmesi politikası çerçevesinde Amerikan değerlerinin ve yaşam tarzının 
dünyanın geri kalanına empoze edilmesi ve dolayısıyla anti-komünist Amerikan politik 
ve ekonomik sisteminin yaygınlaştırılması amaçlanıyordu. Bu kapsamda 1950’li yıllarda 
Amerikan hükümeti, üniversiteler içinde özerk çalışan kurumların araştırmalarını finanse 
ediyordu. Bu kurumlar, ABD’nin dış politikalarına bilimsel malzeme sağlamak için 
politik ve ekonomik kalkınma, uluslararası iletişim ve kitle iletişim araçları, komünizm 
araştırmaları ve uluslararası güvenlik konularında çalışmışlardır. Özellikle bu dönemde 
ABD üniversitelerinden akademisyenlerin yaptıkları kitle iletişim araştırmalarını bu 
kapsamda değerlendirmek gerekir. İletişim araştırmalarının önemli bir parçasını, sosyal 
değişmede ve kalkınmada kitle iletişim araçlarının rolünü inceleyen bir araştırma 
alanı oluşturmuş ve bu alan üçüncü dünya ülkelerinde kitle iletişim araçlarıyla 
ulusal kalkınma arasındaki bağı ele almıştır. Bu şekilde Batı tarzı gelişmeye yönelik 
eğilimlerinin ölçülmesi ve gelişmekte olan bireylerin yönlendirilmesi konusunda bir 
strateji geliştirilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmanın merkezinde, 50’li yıllarda ABD’nin dış politikasıyla uyumlu olarak 
üçüncü dünya ülkelerinde pek çok kitle iletişim araştırmaları gerçekleştirmiş olan 
Columbia Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Araştırmalar Bürosu (Bureau of Applied Social 
Research) tarafından Prof. Dr. Daniel Lerner’ın yönetiminde Türkiye’de yapılmış olan 
iletişim araştırmaları yer almaktadır. Lerner, Batı-dışı modernleşmenin bir örneği olarak 
Türkiye’nin geleneksel toplum yapısından modern topluma geçiş aşamasında kitle 
iletişim araçlarının rolünü, bireylerin sosyo-ekonomik durumlarına bağlı olarak kitle 
iletişim araçlarını kullanma ve içeriklerini algılama biçimlerini değerlendirmiştir. 

Bu bildiri, Columbia Üniversitesi’nin Bureau of Applied Social Research arşiv 
kayıtlarında bulunan 1950’li yıllarda Türkiye’de kitle iletişim araçlarının toplumsal 
değişmeye etkisi üzerine yapılmış 6 ayrı saha çalışmasının raporlarını temel almaktadır. 
Bu raporlar, Türkiye toplumunun radyo dinleme alışkanlıkları, gazete okur yazarlığı, 
sinemaya gitme alışkanlıkları, yabancı film ve belgesellerin takip edilebilirliği, ulusal 
basının durumu ve Türkiye’de insanların yabancı insanlarla kişisel etkileşimleri üzerine 
olup, dönemin Türkiye’sindeki kitle iletişim araçlarının kullanımına ışık tutmakta ve 
iletişim araçlarının toplumsal değişmeye ne oranda etkisinin olabileceğine dair somut 
veriler içermektedir. Bu raporların daha önce incelenmemiş olması bu çalışmanın 
özgün değerini teşkil etmektedir. Bu araştırma raporlarının söz konusu politikalar 
bağlamında değerlendirilmesi ile Türkiye sosyal bilim literatürüne bir katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır. 
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SEÇİMLER ve MEDYA

Türkiye’de Medyanın Oy Verme Davranışı Üzerine Etkisi: 12 Eylül 
2010 Referandumu Örneği Üzerinden Bir Analiz

Arş. Gör. Sinem Ayanoğlu, Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Medya, gelişen teknoloji ve sosyal medyanın hızlı yükselişinin de etkisiyle 
günümüzde en popüler araştırma alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer 
birçok bilim dalında olduğu gibi siyaset bilimi alanında da gün geçtikçe daha çok ilgi 
toplayan bu alan özellikle medyanın bireyler, seçmen, toplum ve siyasi karar alma 
mekanizması üzerindeki etkileriyle de araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Ancak, 
genel olarak literatür incelendiğinde, medyanın oy verme davranışı üzerine etkilerinin 
daha çok gelişmiş demokrasilerde ve özellikle de genel seçimler ya da başkanlık 
seçimlerinde araştırılan bir alan olduğu görülmektedir. Bunun başlıca sebebi olarak 
gelişmiş demokrasilerde daha özgür ve bağımsız bir medya sisteminin bulunması, 
bununla birlikte medyanın partizan özellikler taşıdığı ve bir kaç büyük grubun tekelinde 
yoğunlaştığı gelişmekte olan ülkelerde ise medyanın seçmen üzerindeki etkisini 
ölçülmesinin sağlıklı sonuçlar vermesinin daha zor olması gösterilmektedir. 

 Bu çalışma ise literatürde daha az yer verilmiş olan gelişmekte olan 
demokrasilerde oy verme davranışında medyanın rolünü yine daha az ilgi görmüş olan 
referandum oylaması üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada en sağlıklı 
sonuca ulaşabilmek için medyanın seçmenlerin oy kararı üzerindeki etkisi üç aşamalı 
bir bilimsel yöntem kullanılmaktadır. Öncelikle medya içerik analizi yöntemi ile seçilmiş 
olan beş farklı karakterdeki gazetenin dört ay süren referandum kampanyası süresinde 
2010 referandumu ile ilgili tüm haberleri taranarak her bir medya kuruluşunun duruşu 
incelenmiştir. Ardından özel bir araştırma şirketinin aynı kampanya sürecinde dört ay 
boyunca aynı soruları yönelterek yaptığı kamuoyu anketleri yardımıyla analiz edilerek 
seçmenlerin medya tercihleri, oy kararlarını verirken dikkat ettikleri noktalar, siyasi 
duruşları ve sosyo-ekonomik koşulları hakkında ayrıntılı bilgi edinilmiştir. Yöntemin son 
basamağında ise medya içerik analizi ve kamuoyu anketlerinin sonuçları birlikte analiz 
edilerek en sağlıklı sonuca ulaşılması hedeflenmiştir. Bununla birlikte tüm bu verilerin 
doğru yorumlanabilesi için Türkiye’deki medya sistemi, bu alandaki en geniş kapsamlı 
ve temel yapı taşı sayılan Hallin ve Mancini’nin “Karşılaştırmalı Medya Sistemleri” adlı 
kitabında belirtilen temel modeller ışığında ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

40. OTURUM
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Referandum Sürecinde Partilerin Twıtter Hesaplarındaki Haberlere 
İlişkin Bir Çerçeve Analizi (15 Mart – 15 Nisan 2017)

Burcu Eğri, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi

Türkiye’de demokratik parlamenter düzen bütün kurumlarıyla mevcut olduğundan 
dolayı referandum (halk oylaması) süreci bir siyasal tercih olarak gibi algılanmaktadır. 
Bu yüzden siyasal partiler açısından referandum süreci halkın siyasal tercihlerinin 
şekillenmesinde ve oy yönünde ikna edilme çalışması olarak propaganda faaliyetlerini 
içermektedir. Günümüzde referanduma ilişkin ilgi oluşturma, bilgi akışını sağlama 
ve seçmenin siyasal davranışının şekillenmesi gibi işlevsel öneme sahip çalışmalar 
siyasal iletişim kapsamında sosyal medyalardan yürütülmektedir. Bu çalışma siyasal 
partilerin kurumsal Twitter hesaplarından yürüttüğü siyasal iletişim faaliyetlerini haber 
çerçeveleme analizi ile nasıl kullandıklarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular siyasal partilerin Twitter’ı sık kullanarak 
siyasi paylaşım yaptıklarını, sosyal medyanın siyasal iletişim için önemli olduğunu 
düşündüklerini göstermektedir. Çalışmanın bulguları, siyasal partilerin siyasal 
bilgi akışını sağlamak için Twitter’ı kullandığını, siyasal partilerin kurumsal Twitter 
hesaplarından yaptıkları iletilerde sıkça üzerinde durulan konuların siyasal partilerin 
önceliklerine işaret ettiğini göstermektedir. Çalışma, Twitter’ın siyasal iletişimle olan 
ilişkisini 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sürecinde bir araştırma olması 
bakımından önem arzetmektedir.

Türk Basınında 2016 ABD Başkanlık Seçimleri
Doç. Dr. Fatma Gürses, Kastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri, her dönem dünyanın önemli 
gündem konularından birini oluşturmaktadır. 2016 Başkanlık seçimi ise, başkan adayları 
Hillary Clinton ve Donald Trump arasında seçim yarışının beklenmedik biçimde Donald 
Trump lehine evrilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu süreçte Trump’ın, Clinton karşısında kitle 
iletişim araçlarını ve özellikle sosyal medyayı kullanma biçimi etkili olmuştur. Dünya 
kamuoyunda yankı bulan 2016 Başkanlık seçimleri Türkiye’de, seçim sonuçlarının anlık 
takip edilmesiyle gündemde yer almıştır.   Bu çalışma, seçim süreci içinde yürütülen 
tartışmaların ve başkanlık seçimlerindeki aktörlerin, Türk basınında temsil edilme 
biçimlerinin söylemsel olarak nasıl inşa edildiğini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu 
amaçla çalışmanın ilk bölümünde, Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde 
siyasi partilerin rolü, başkan adaylarının seçimi, kampanyaların finansmanın nasıl 
sağlandığı ve seçim sürecinin hangi aşamalardan geçtiği incelenecektir. İkinci bölümde, 
başkanlık yarışı sırasında seçimlerin yönünü belirleyen ana sorun ve tartışmaların Türk 
ulusal basınından seçilen haberlerde yer alma biçimleri, söylem analizi yöntemiyle 
incelenecektir. Çalışmada, Amerikan kamuoyunda yer alan konuların Türk basınında 
nasıl temsil edildiği, hangi konuların öne çıkarıldığı ve hangilerinin görmezden gelindiği 
Türk Amerikan ilişkileri bağlamında değerlendirilecektir.
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Aykut Göker Anısına

BİLİM ve TEKNOLOJİ POLİTİKALARI

İnovasyon Sisteminin Kompleksitesi
Metin Durgut

İnovasyon sistemlerinin kompleks sistemler olarak ele alınması sistem özelliklerinin, 
yapısının ve davranışının açıklanması için yeni bir perspektif sunmaktadır. Nonlineer 
yollardan evrilme ve zuhur sonucu, kompleks sistemler kendilerini diğer sistemlerden 
ayıran benzersiz özelliklere sahip olmaktadır.  Zuhur, ölçek bağımsızlığı, kendini 
düzenleme, nedensellik gibi temel kavramlar ile bu kavramların inovasyon sistemi 
bağlamında yorumları tartışılmaktadır. Değerlendirme, kompleks adaptif inovasyon 
sistemi siyasa çerçevesine yönelik ipuçlarını içermektedir. 

1980 Sonrası Türkiye’de Teknoloji, Sanayi ve Yenilik Politikalarının 
Evrimi
Erkan Erdil

Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) politikalarının 1980 sonrası gelişimini ve bu 
dönemde yaşanan gelişmeler ışığında gerçekleşen dönüşüm sürecini irdelenecektir. Bu 
süreçte bazı sistemik iyileştirmelere gözlemlenmekle birlikte, mevcut yapısal sorunların 
bir kısmının sürdüğü görülmektedir. Bu bağlamda yapısal sorunlar ortaya konacak ve 
bu sorunlarla nasıl mücadele edilebileceği de irdelenecektir. Sanayileşme sürecinde 
geciken Türkiye için çağın şartları doğrultusunda Kalkınma Planları ve diğer BTY Politikası 
referans dokümanlarında da ele alındığı biçimde bilgi toplumuna dönüşmek, yüksek 
teknoloji üretim kabiliyeti kazanmak, özel sektör odağında etkili işleyen bir Ulusal Yenilik 
Sistemi tesis etmek zorlu bir süreçtir ve uzun dönemli yatırımlar gerektirmektedir. Bu 
durum BTY politika belirleme sürecinin ilk yıllarından itibaren günümüze değin benzer 
problemler ile mücadele ediliyor olunmasından da anlaşılabilmektedir.

41. OTURUM
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Bir Öğrenme Süreci Olarak Yenilik ve Yenilik Politikaları
Erol Taymaz

Bu çalışmada yenilik süreci ve yenilik politikalarının özellikleri tartışılmakta, 
ekonomik ve toplumsal yaşamdaki belirsizliklerden dolayı bu süreçlerin öğrenme süreci 
olarak değerlendirilmesi ve tasarlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Yenilik sürecinin 
en önemli özelliği belirsizliğin belirleyici düzeyde olmasıdır. Yeniliklerin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceği, gerçekleştiğinde etkilerinin ne olacağı önemli ölçüde belirsizlikler 
içermektedir. Gerçekleşen yenilikler de aslında (diğer ekonomik birimler açısından) bu 
belirsizliği artırmaktadır. Yenilik süreçlerinin temposu ve yönünü etkilemeye çalışan 
yenilik politikaları da, etkiler, araçlar ve hatta amaçlar açısından kaçınılmaz olarak 
önemli belirsizlikler içermektedir. Bu nedenle yenilik politikaları tasarlanırken, sürekli 
değişen bir ortamı öğrenme çabası içerisinde olunduğu/olunması gerektiği açık bir 
şekilde kabul edilmeli ve yenilik politikaları öğrenme sürecini pekiştirecek bir şekilde 
tasarlanmalıdır.

Bir Evrim Süreci Olarak İcatlar ve Yenilikler
Prof. Dr. Ergun Türkcan, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi

Evrim süreci, uzun veya kısa dönemde, canlıların doğal seçim veya mutasyonlarla 
yeni türler veya mevcut türlerde değişiklikler yapması anlamında, başta C. Darwin ve 
diğerlerinin ileri sürüp, geliştirdiği bir teoridir. İnsanın (homo sapiens sapiens) doğmasıyla 
yarattığı ve tabii kendini de dolaylı olarak değiştiren bu araçlar (teknikler) da, canlı 
olmasalar bile bir canlının ürünü olarak onunla birlikte evrimleşirler: Taş balta, ok-yay, 
taş bıçak, özellikle ateş kontrolü insan beynini pişmiş proteinle besleyerek büyütmüş 
ve daha ileri icatların yolunu açmıştır. Her icat pratik bir sorunun çözümü olarak ortaya 
çıkar. Geçmiş Uzun Zamanda, GUZ, insan hayatta kalabilme savaşımı içindeydi; sorunu 
çözemezse yani yiyecek-giyecek bulup iklim-doğa şartlarına uyamazsa (survival of the 
fittest) yok oluyordu; bunlar biliniyor.

Ancak modern çağlarda, icatlar-yenilikler yine hayatta kalma savaşının bir aracı da 
olsa artık nitelik değiştiriyor. Bir icadın-yeniliğin test edildiği alan doğa güçleri değil, 
piyasa güçleridir. Bir yeniliğin (biyolojideki bir yeni tür gibi) yaşayabilmesi (survival) için 
ürün veya üretim teknolojisi olarak piyasalarda kabul görmesi gerekir, yoksa, teknik 
bakımdan ne kadar başarılı ve uzmanların dikkatini çekse de, patent bürolarındaki 
bir sıra numarası halinde tozlanabilir; nihai seçici, kapitalist bir sistemde piyasadır. 
Tabii piyasaları da bir şekilde ikame eden devlet ve benzeri önemli müşteriler de olsa, 
sonuçta, bunlar da talep yarattıkları için devrededir.

Makale bu cepheye değinmekle birlikte, bir icadın, eski ve yeni unsurlarının 
(components) nasıl bir araya geldiğini, başka bir terimle icatların DNA’ları üzerinde 
de durarak bazı ilginç örnekleri ele almaktadır. Artık modern icatlar, GUZ içindeki 
kabileler gibi, aletleri kuşaktan kuşağa ağır bir tempo ile (kuş gagaları gibi) geliştirip 
nakledilmiyor. Teknolojik evrim süreci, bilimsel araştırmaların da yardımıyla o kadar 
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hızlanmıştır ki, yeni kuşaklar daha başka bir ifade ile marka şeklindeki birçok teknolojik 
sıçramayı (kimine göre devrim), kendi hayatları içinde görebiliyorlar- görebileceklerdir. 
Acaba daha hızlı bir teknolojik evrim süreci yaşamak için, ulusal veya uluslararası patent 
ve copyright sistemleri, Ortaçağ loncalarının, yenilikler üzerinde kurduğu baskıya 
benzer bir engelleme-sınırlama getiriyor mu? Bu ve benzer sorunlar makalenin konusu 
olmaktadır.
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TÜRKİYE’DE SİYASET

Türk Modernleşmesini Yeniden Düşünmek: Bülent Ecevit’in 
Kemalizm Yorumu Üzerine Düşünceler

Doç. Dr. İlyas Söğütlü, Karabük Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Bülent Ecevit, 1960’lı yılların sonunda Kemalizm üzerine yaptığı değerlendirmelerle, 

Türkiye’de modernleşmenin düşünümsel ve eleştirel bir hat üzerinde biçimlenmesine 
önemli katkılar sağlamış bir figürdür. Bülent Ecevit’in Kemalizm’deki modernliğin özüne 
inanç ve Türkiye’de bütün boyutları ile modern toplumun kurulması perspektifine bir 
itirazı yoktur. Onun eleştirileri, 1920’ler ve 1930’ların ampirik koşullarında oluşmuş 
Kemalist modernleşme yönteminin her zaman ve koşulda geçerli biricik yöntem olduğu 
fikrinedir.   Ona göre, bu yöntem, modernliğin toplumsal bir gerçekliğe dönüşmesi 
bakımından yeterince elverişli değildir. 

Ecevit’e göre Atatürk’ün başlattığı değişim sürecinin başarıya ulaşması ve 
devrimlerin siyasi ve hukuki düzeyin ötesinde toplumsal bir gerçekliğe dönüşmesi için 
ilk koşul demokrasidir. Zira tarihsel olarak Kemalizm, modernleşme gibi çok boyutlu bir 
değişimi, tepeden inmeci bir yöntemle ve hukuk ve siyaset kanalıyla gerçekleştirmek 
istemiştir. Ecevit için bu yöntemin oluşumunda, nesnel koşulların yetersizliği yani 
zayıf tarihsellik yanında bürokrasinin sınıfsal çıkarlarını koruma refleksinin de etkisi 
vardır.   Bürokratik elit tarafından muhafazakarlaştırılan Kemalizm’in konsolidasyonu 
için onun günün koşullarına uygun olarak sürekli bir yoruma ve eleştiriye tabi tutulması 
bir zorunluluktur. Bu, Kemalizm’den bir sapma değil, aksine onun akılcılığı esas alan 
yöntemine bağlı kalmak anlamına gelecektir.

42. OTURUM
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Türkiye’de Sosyal Muhafazakarlık ve Oy Verme Davranışı: Akp ve 
Chp Seçmenleri Üzerinde Karşılaştırmalı Çalışma

Nezih Onur Kuru, Araştırma Asistanı, Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Emre Toros, Atılım Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Bu çalışmada, Türkiye’de sosyal muhafazakarlık ve oy verme davranışı arasındaki 
ilişki incelenmektedir. Sosyal muhafazakarlık aile, din, toplumsal düzen, etnosentrizm 
(etnik merkezcilik), toleranssızlık ve yabancı-öteki korkusundan oluşan çok boyutlu 
ve tutumsal-davranışsal bir ideoloji olarak değerlendirilmektedir. Akademik literatür, 
sosyal muhafazakarlığın, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çoğunlukla sağ partiler 
tarafından temsil edildiğinin altını çizmektedir. Aynı literatür bu bağlamda, Türkiye’deki 
sağ partilerin seçime dair söylem ve eylemlerini sosyal muhafazakarlığın yukarıda 
bahsedilen özelliklerine dayandırdığını ve bu durumun sol ve sağ siyasi partiler arasında 
siyasi bir bölünme hattına denk düştüğünü iddia etmektedir. Bu değerlendirmenin bir 
uzantısı olarak, özellikle Türkiye’nin son 15 yılını değerlendiren çalışmalar, muhafazakâr 
seçmenlerin çoğunluğunun bu değerleri temel alan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy 
verme eğilimi içinde olduğunu ve bu durumun bir sağ parti olarak Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin süregelen seçim başarısını açıkladığını sıkça dile getirmektedir. Ayrıca 
merkez sol çizgide yer alan ve laikliğe güçlü bir vurgu yapan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin karşısında başarısız olması da söz konusu siyasi bölünme 
hattının iktidar partisine sağladığı avantajla ilişkilendirilmektedir.

Bu çalışma, yukarıda tanımlanan ortak görüşün aksine, sosyal muhafazakârlıkla ilişkili 
değerlerin parti tercihlerini yatay olarak kesen ve dolayısıyla söz konusu tercihleri aşan, 
topluma içkin değerler olduğunu iddia etmektedir. Bir başka deyişle, bu çalışma sosyal 
muhafazakarlığı oluşturan değerlerin, daha önceki literatürde iddia edildiği gibi sadece 
sağ parti seçmenlerinde değil, tüm seçmenlerde ortak olduğunu ve dolayısıyla bir siyasi 
bölünme hattı olarak kullanılamayacağını iddia etmektedir. Çalışma bu iddianın testi 
için World Values Survey (WVS) (Dünya Değerler Araştırması) 2011 Türkiye verilerini 
kullanmış ve sosyal muhafazakarlığın parti tercihine yönelik etkileri sağ ve sol partileri 
temsil eden AKP ve CHP seçmenleri üzerinden analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları 
iki seçmen grubunu oluşturan katılımcıların sosyal muhafazakarlığı inşa eden aile, din, 
toplumsal düzen, etnosentrizm, toleranssızlık ve yabancı-öteki korkusu boyutlarında 
farklılaşmadığını ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle, sosyal muhafazakarlık hem 
AKP hem de CHP seçmenlerinde gözlemlenmekte ve iki partiden birine yönelik oy 
verme davranışı üzerinde ayırt edici bir etki yaratmamaktadır.   Sonuç olarak, sosyal 
muhafazakarlık sol ve sağ parti seçmenlerinde birbirine yakın seviyede gözlenen 
tutumsal-davranışsal ve çok boyutlu bir ideoloji olarak öne çıkmaktadır.

Bu çalışmanın literatüre olan en önemli katkısı, Türk siyasetini anlamak için 
kullanılan siyasi bölünme hatlarından birini yeniden tartışmaya açmış olmasıdır. 
Yukarıda özetlenen ve görgül olarak kanıtlanmış olan iki ayrı grup seçmen arasındaki 
ayrıştırılamaz sosyal muhafazakârlık seviyesi, Türkiye’de her zaman bulunduğu iddia 
edilen ve Türk siyasetini anlamlandırmak için kullanılan en önemli siyasi bölünme 
hatlarından olan muhafazakâr-laik ayrımının tekrar incelenmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.



184 | 15. UlUSal SoSyal Bilimler konGreSi | 29 kaSIm - 1 aralIk 2017 | orTa DoğU Teknik üniVerSiTeSi külTür Ve konGre merkeZi

Toplumsal Sınıfların Laiklikle İmtihanı: Demokrat Parti Söylemi 
Örneği

Arş. Gör. Aynur Demirli, Hacettepe Üniversitesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Laiklik son 30 yıldır, ülke gündemini meşgul eden en önemli tartışma başlıklarından 
birini oluşturmaktadır. Laikliğin, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada hararetli bir 
gündem maddesi olarak tartışılmasının temel sebebi, ulus-devlet düşüncesi de dahil 
olmak üzere Aydınlanma değerlerinin postmodernizm içinde ciddi bir sorgulamaya 
tabi tutulmasıdır. Diğer taraftan, bugün etki alanını giderek genişleten siyasal İslam, 
laiklik konusunda yeni tartışma başlıkları açmaktadır. Türkiye özelinde de, siyasal 
İslam’ın yükselişinin 21. yüzyılın başlangıcında vardığı seviye düşünüldüğünde, ülkede 
20. yüzyılın başında yaşanan radikal laik reform dönemi ile arasında çarpıcı bir karşıtlık 
ortaya çıkmaktadır. Ancak ülkemizde laiklik çalışmaları konusunda hakim paradigma 
olan merkez-çevre paradigması, özellikle Erken Cumhuriyet dönemi eleştirisi üzerine 
odaklanmış durumdadır. Oysa laiklik anlayışında yaşanan dönüşümün anlaşılabilmesi 
için, radikal laiklik anlayışında ilk kırılmanın yaşandığı Demokrat Parti dönemine 
bakılmalıdır.

II. Dünya Savaşı sonrası yeni dünya düzeni tarafında sınırları çizilen ekonomik ve 
siyasi çerçeveye uyulurken Türkiye’nin laiklik anlayışında köklü bir değişim yaşanmıştır. 
Bu değişim, ileride hegemonik pozisyona yükselecek siyasal İslamcı ideolojinin de 
toplumsal tabanını oluşturacaktır. DP dönemi incelendiğinde, laiklik söyleminde 
yaşanan dönüşümün Soğuk Savaş etkisinden ve iktidar partisinin temsil ettiği 
sınıfların pozisyonundan bağımsız ele alınamayacağı ortaya çıkmaktadır. Döneme 
hakim laiklik anlayışını ortaya koyabilmek adına DP’nin söylemi 3 başlık altında 
incelenecektir: Laikliğin din-vicdan hürriyetine indirgenerek yeniden tanımlanması, 
‘baskıcı’ Kemalist laiklik anlayışının eleştirisi ve komünizmle savaşta dinin ideolojik 
bir silah olarak tasavvuru. Sözü edilen şekilde 3 başlığa bölünmüş olan DP söylemi, 
özellikle dönemin meclis tutanakları ve DP’nin organik aydınlarının eserleri incelenerek 
ortaya konulacaktır. Girift ve bütünleşik bir yapı oluşturan bu söylem, tüm cepheleriyle 
birlikte incelendiğinde dönemin laiklik anlayışının toplumsal sınıf mücadelelerinin bir 
ürünü olarak tarihsel koşulların etkisini taşıyarak ortaya çıkmış olduğu ileri sürülebilir. 
DP’lilerce kendi sınıf çıkarlarına aykırı olan pre-kapitalist formları elendikten sonra 
din, toplumsal düzenin koruyucusu ve sömürülen işçi ve köylü sınıflarından gelen hak 
temelli talepleri soğuran bir alan olarak yaygınlık kazanmıştır. Dönemin laiklik anlayışı 
ayrıca, Soğuk Savaş koşullarının ve ABD yörüngesine girme isteğinin de izlerini bariz 
şekilde taşımaktadır. Dolayısıyla DP dönemi laiklik söylem ve politikaları, liberal tezlerde 
sıklıkla vurgulandığı gibi salt popülizm yapma çabası ile yahut çevredeki halk kitlelerinin 
isteklerini merkeze taşıma siyaseti ile açıklanamaz.

Sonuç olarak bu çalışmada Demokrat Parti’nin yukarıdan aşağıya yürüttüğü bir 
sınıf mücadelesiyle laiklik ve dinselliğin sınırlarını nasıl belirlendiği ve bu koşulların 
meydana getirdiği toplumsal formasyonun bugün gelinen noktada Türkiye’deki laiklik 
tartışmalarını anlamada nasıl rol oynadığı anlatılmaya çalışılacaktır.
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EKİM DEVRİMİ, DEMOKRASİ ve SİYASAL 
KATILIM

Ekim Devrimi ve Birleşik Halk Muhalefeti
Melih Pekdemir

Ekim devrimi 1917’de “Oktobr” ayında aniden oluvermiş, beklenmedik bir devrim 
değildi. Ekim devrimi bir sürecin sonucuydu ve bir sürecin başlangıcıydı. 1900’lerden 
ve daha öncesinden başlayan böyle bir sürecin okuması olmadan Ekim devrimi 
kavranılamaz. Ekim devrimi elbette bir proleter devrimdi ama Lenin’in baştan itibaren 
sadece “işçi sınıfa gidin” değil “nüfusun tüm sınıflarına gidin” dediği ve otokrasiye karşı 
bütün halk kesimlerini seferber etmeyi gözettiği bir sürecin ürünüydü.Hiç kimse Ekim 
devrimini basitçe tekrarlamayı savunmaz, ama bazı kavramlar ve mücadele biçimleri 
klasik olmuşlardır, bazı tercihlerden vazgeçilemez: Devrim süreci, örgütlenme süreci, 
sosyalizm hedefi, propaganda-ajitasyon-örgütlenme, devrimciler örgütü ve halk 
sınıflarının örgütlenmesi…

Ekim devrimini güncelleştirmek istiyorsak, bu süreci, en azından 1900’lerden 
başlayan bir süreç olarak, bugünkü birleşik muhalefet hareketinin imkânlarına katkı 
düzleminde okumak durumundayız. Bir de tabii o süreçte belki de kaçınılmaz hataları 
bugün görebilmek ve onları tekrarlamamak için çaba sarf etmek kaydıyla. Lenin ve 
Bolşevikler Çarlığa karşı tüm kesimleri seferber etmekten bir an bile vazgeçmedikleri 
için “burjuva demokratı” olmakla bile suçlanmışlardı. Burjuva ideolojisiyle uzlaşmayı 
reddettikleri için de, “dogmatik” ve “doktriner” olmakla… 

Öte yandan, basitleştirerek söylersek, Lenin okuma yazma bilen ve matematiğin 
dört işleminden haberdar olan emekçilerin devleti yönetebileceklerine inanmıştı. 
Ama bunun hiç de böyle olamayacağı görüldü. Dolayısıyla Ekim devriminin 
yapamadıklarından alacağımız derslerden ilki, halk iktidar organlarının nüvelerini 
devrim sürecinde oluşturma çabasıdır. Bu çaba birleşik muhalefet hareketi yaratırken, 
halkın meclisleşmesini ve halk meclislerini örgütlemek ve kalıcılaştırmak demektir. 
Çünkü Bolşevikler öncülüğün, kendi başına önden gitmek değil, peşinden gidilen bir 
dava ve örgütlenmeye sahip olmak, tüm ezilen sınıfları seferber edebilmek olduğunu 
keşfetmişlerdi. Dolayısıyla, “Bütün iktidar Sovyetlere!” sloganı bugün de günceldir.

43. OTURUM
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Ekim Devrimi ve Sovyet Demokrasisi
Metin Çulhaoğlu

Ana akım-liberal düşünce ve yorumlardan farklı olarak Marksist teoride demokrasi, 
kendi başına ayrı ve başka pek çok siyasal olguya, sürece, kuruma vb. baskın evrensel bir 
değer olarak görülmez. Bu teoride demokrasi, doğrudan doğruya sınıf mücadeleleriyle, 
bu mücadelelerin sürdüğü siyasal ortamla ilişkili bir kavramdır. Daha açık bir deyişle, 
demokrasi kendi başına bir amaç, ulaşılması gereken nihai bir hedef değil, bir tür 
olarak insanlığın kurtuluşuna ve özgürleşmesine giden yolda verilecek mücadelelerin 
bir dönem içinden geçmesi gereken bir ortam ya da şekilleniştir. Esasen Marksist 
demokrasi anlayışını liberali, parlamenteri, temsili olanı vb. dâhil başka her türlü 
demokrasi nosyonundan ayırt eden yan da budur. 

Marx Manifesto’da “proletaryanın hâkim konuma gelmesini”, yani proletaryanın 
siyasal iktidarı ele geçirmesini “demokrasi savaşının kazanılması”  şeklinde tanımlamıştı. 
Burada örtük de olsa demokrasiyle ilgili olup çoğu kez ihmal edilen bir başka olgu daha 
söz konusudur: Ücretli emek sömürüsünün de demokrasiyle ilgili bir boyut taşıdığı 
ve ücretli emek sömürüsüne son verilmesinin başka, kapitalizminkinden farklı bir 
demokrasi anlayışını gündeme getireceği… 

Sunuş, bu temellerden yola çıkarak Ekim Devrimi sonrası demokrasi anlayışlarını ve 
bu anlayışların pratiğe yansımalarını, bir kurum olarak Sovyetlerin bu süreçteki yerini, 
özellikle ilk dönemlerdeki diğer kurumsallıklarda yansıma bulan “demokrasi” ve “katılım” 
öğelerini ele alacaktır. 

Sosyalizmin Vazgeçilmezleri: Toplumsal Devrim ve Halk Katılımı
Erkin Özalp

21. yüzyıldaki sosyalist dönüşümler, başta Ekim Devriminin ürünü olan Sovyetler 
Birliği olmak üzere 20. yüzyılın reel sosyalizm deneyimlerinin basit birer tekrarı olamaz 
elbette. Nesnel koşullardaki değişmeler bir yana, sosyalist ülkelerde yaşanan çözülmeler 
nedeniyle, benzer sonuçlarla bir kez daha karşılaşmamak için nelerin yapılması (ve 
nelerin yapılmaması) gerektiği üzerine (haklı olarak) çokça tartışılıyor… 

Ne var ki, kolaylıkla düşülebilen bir yanlışa da dikkat çekmek gerekiyor: Sosyalizm 
mücadelesinin 20. yüzyıldaki kazanımlarına hak ettikleri önemin verilmemesi. Bu 
söylenen, sadece teorik tartışmalar için değil, güncel sosyalizm mücadelesi pratikleri 
ve örneğin Chavez’in önderlik etmiş olduğu, “21. yüzyılın sosyalizmi”ni kurma iddiasını 
taşıyan Bolivarcı Devrim için de geçerli. 

Karl Marx ile Friedrich Engels, işçi sınıfının öncelikli görevini, siyasal iktidarın 
alınması, yani “siyasal devrim”in gerçekleştirilmesi olarak tanımlamıştı. Ama bu adım, 
üretim araçlarının özel mülkiyetine (başlangıçta en azından stratejik sektörlerde) son 
vermek, toplumsal üretimin toplum tarafından (planlama yoluyla) düzenlenmesini 
sağlamak, devlet yönetimini ve yöneticilerini toplumsal denetime tabi kılmak, kısacası 
“toplumsal devrim”i gerçekleştirmek için gerekliydi. Yine Marksizmin kurucularına göre, 
toplumsal devrim gerçekleşmedikçe, kapitalist üretim tarzı ve bu üretim tarzına dayanan 
toplumsal ilişkiler aşılamaz, insanların gerçek anlamıyla özgürleşmesi sağlanamazdı.
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Sovyetler Birliği’nin 1871 Paris Komünü’nden farklı olarak 70 gün yerine 70 
yıl yaşaması, 1917 Ekim Devrimine öncülük eden kadroların toplumsal devrim 
perspektifine sahip olmalarından ve bu doğrultuda attıkları somut adımlardan ayrı 
düşünülemez. Diğer yandan, halkın devlet yönetimine katılımını sağlamadan, halkı 
toplumsal dönüşümlerin öznesi hâline getirmeden, gerçek bir toplumsal devrim 
gerçekleştirilemez. Dolayısıyla, Sovyet sosyalizminin bu konudaki eksikli ve sorunlu 
yanlarının eleştirilmesinden daha doğal ve gerekli bir şey olamaz. Yeter ki, tam da 
Ekim Devrimi sayesinde, halkın devlet yönetimine katılımını sağlamak konusunda ders 
alınması gereken çok sayıda örneğin de yaratılmış olduğu göz ardı edilmesin!

Ekim Devrimi, İşçiler, Sosyalist Emek Süreci: Yarına Kalan
Gamze Yücesan-Özdemir

Ekim Devrimi ve sosyalist kuruluş süreçleri ile bunları izleyen reform ve çözülme 
dinamikleri, içinde çok çeşitli örnekler barındıran devasa bir sosyalist emek süreci 
çözümleme alanı oluşturuyor. Kapitalizmin verili sayıldığı durumlarda emek süreci 
tartışmaları artı-değerin artırılması hedefini aşamaz. Verimlilik ve etkinlik tartışmalarının 
ötesine geçmek gerektiğinde ise “sömürü” kavramı analiz sözlüğüne girecektir. Başka 
bir kapitalizm değil başka bir dünya düşüncesi, emek süreçlerine ve üretici güçlere farklı 
bir yaklaşım gerektirir. Bu farklı yaklaşıma giden yol daha önceki büyük teşebbüslerin 
sevap ve günahlarına odaklanmak durumundadır. Bu nedenle, Ekim Devrimini izleyen 
sosyalist emek süreci deneyimleri de bu anlamda değerlendirilmelidir. 

Sosyalist emek süreci deneyimlerine yönelik tartışmalarda üç hat önemlidir. İlki, 
“sosyalist emek sürecinde sosyalist olan nedir?” sorusudur. Bu sorudan hareket etmek, 
sosyalist emek sürecinin esaslarını ve/veya üzerine inşa edildiği yapı ve mekanizmaları 
açıklamaya imkan verir. İkincisi ise, emek sürecinin temel ve kurucu kavramlarının, 
yöneten-yönetilen ilişkisinin, denetim, vasıf, teknoloji, etkinlik, verimlilik, karlılık ve iş 
hukukunun, teorik ve pratik olarak nasıl biçimlendiğidir. Üçüncüsü ise, sosyalist emek 
süreçlerinin toplumsal bütünlük içinde ve daha da önemlisi tarihselliği ile kavranması 
gereğidir.

Sosyalist emek süreci deneyimleri tartışılırken Sovyet iktidarının hemen sonrasında 
örgütlenen “işçi denetimi” süreci, ardından sosyalist kuruluş aşamasında öne çıkan 
“emek üretkenliğinin yükseltilmesi” hedefi, Stalin dönemindeki Stahanov hareketi ve 
1980’li yıllardaki “reform”larla yaşanan sosyalist ülkelerdeki emek süreçlerinin çözülmesi 
incelenecektir. Tüm bu tartışmada esas olan ise sosyalizm mücadelesini barındıran 
bugüne ve sosyalizmin yeniden kuruluşuna tanık olacak geleceğe emek süreçleri 
açısından bir birikim oluşturmaktır.
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KADIN ve SİYASET

2002’den Günümüze Türkiye’de Kadın Milletvekili Profilinin 
İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Senem Ertan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü

Hümeyra Rojda Dikme

Toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumun değer yargıları, toplumun her alanında 
etkili olmakta ve kadınların siyasal alana girişinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de 
kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinden itibaren kadın milletvekili oranları yeterli 
seviyelere ulaşamamıştır. Bu da siyaset alanında hangi sosyal, ekonomik ve demografik 
alt yapılara sahip kadınların, hangi koşullarda siyasette karar verici konumlara gelebildiği 
sorusunu gündeme getirmektedir. Bu çalışma, bu araştırma sorusundan yola çıkarak 
Türkiye’de 2002 yılından günümüze kadar olan beş yasama döneminde (22.-26. yasama 
dönemleri) milletvekili olmuş 194 kadın milletvekilinin siyaset patikalarını inceleyerek, 
bu milletvekillerinin sosyolojik, ekonomik ve demografik profillerini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu bağlamda, elit teori çerçevesindeki tartışmalar incelenerek, hangi 
kadınların siyaset arenasında erkeklerin yanında kanun yapıcı pozisyonlara gelebildiği 
analiz edilmektedir. Bu araştırmada, TBMM web sitesi, milletvekillerinin kendi web 
siteleri, biyografi kitapları ve TBMM yıllıkları gibi ikincil kaynaklardan faydalanılmış, 
ihtiyaç duyulan yerlerde yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.

 
Kadın Siyasal Liderliği: Türkiye ve İskoçya Karşılaştırmalı Bir 

Değerlendirme
Burcu Demirdöven, Pamukkale Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Nigar Değirmenci, Pamukkale Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Toplumlarda, ekonomik, sosyolojik, kültürel, politik anlamlarda var olan gelişme 
değişmeler, mevcut liderlik stillerinin de değişmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. 
Yakın dönemde yapılmış çalışmalar, liderlikte cinsiyet farklılıklarına ve bunların 
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liderlikteki etkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Kadın liderler daha çok demokratik 
ve katılımcı liderlik sergilerken, erkek liderler daha otokratik olduğunu ve direktif 
vermeye yatkın oldukları ileri sürülmektedir. Liderlik kimliğinin ortaya çıkmasında 
biyolojik cinsiyetten çok, toplumsal cinsiyet rollerinin önemli olduğuna değinilmiştir. 
Transformational liderliğe göre, kadın liderler, erkek liderlere oranla daha kolay adapte 
olabilen, daha dönüşümcü bireylerdir. Motive etmeye daha yatkın bir liderlik stili 
gösterirler ve astlarını daha çok motive ederek, birey olarak organize olmasını sağlar. 
Öte yandan Transactional liderlik daha geleneksel ve otoriter bir liderlik tipidir.   Bir 
bireyin bünyesinde hem dönüşümsel hem etkileşimci liderliği barındırması mümkün 
değildir.

 Bu araştırmada, derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak İskoçya 5. Parlamentosu 
ve Westminster Parlamentosu’ndan toplam kırk bir Kadın Milletvekili ve Türkiye 
Cumhuriyeti 24. Meclisinden seçilmiş altmış beş Kadın Milletvekili ile mülakatlar 
gerçekleştirilmiş ve liderlik tipleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu çalışmada kadın liderlerin 
kadın sorunlarına yönelik tutumları ve kendilerine yönelik parlamenter yaklaşımları da 
karşılaştırmalı bir şekilde inceleme kapsamına alınmıştır.

Cumartesi Anneleri mi? Cumartesi İnsanları mı? Bir Sivil İtaatsizlik 
Eyleminin Dönüşümü

Arş. Gör. Elif Çevik, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü

Mayıs 1995’ten beri her Cumartesi (bir süreliğine ara verilmiş olsa da) gözaltında 
kaybedilen yakınlarının resimleriyle Cumartesi Anneleri   Galatasaray Meydanında 
Türkiye’nin en uzun süreli sivil itaatsizlik eylemini yapmaktadırlar. Bu süreçte hem 
uluslararası kamuoyunda hem de ülke içinde eylemlerinin sesini duyurabilmişlerdir. 
Başta Arjantin’deki Plaza De Mayo anneleri olmak üzere birçok ülkeden benzer eylemleri 
yapan gruplarla bir araya gelmişlerdir. Ülke içerisinde ise aktivistlerin, siyasetçilerin 
ve sanatçıların desteğini almışlardır. Bugün sadece İstanbul’da değil Türkiye’nin farklı 
şehirlerinde farklı zamanlarda başlamış olmakla beraber, Cumartesi Anneleri adıyla 
eylemler yapılmaktadır. Bugün Cumartesi Annelerinin eylemlerine bakıldığında bir sivil 
itaatsizlik eylemi olarak  kendi içerisinde dönüşüm geçirdiği, taleplerinin de Türkiye’nin  
değişen politik ortamına göre değiştiğini görmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı   
Cumartesi Anneleri eylemlerinin zaman içerisinde geçirdiği değişimleri iki bağlamda 
izah etmektir. Bu bağlamlardan biri Cumartesi Annelerinin ilk yıllarında gözaltında 
kaybedilen yakınlarını bulmaya yönelik vurgularının zamanla değiştiğidir. İlk yıllarda 
her ne kadar tek konuya odaklanmış olsalar da bugün gelinen noktada insan hakları 
ve adalet kavramları bağlamında her eylemde güncel olan farklı bir konuya da dikkat 
çektikleridir. Eylem yaptıkları Galatasaray Meydanı bu bağlamda farklı taleplerin de 
dile getirildiği bir dayanışma mecrası olmuştur. Çalışmanın vurguladığı ikinci konu ise 
medya tarafından verilmiş ‘anne’ kavramının Cumartesi Anneleri aktivistleri tarafından 
nasıl algılandığını izah etmektir. Her ne kadar medyanın eylemlerini tanımlarken 
vurguladığı ‘annelik’ atfı ilk dönemlerde seslerini duyurmayı kolaylaştırmışsa da bugün 
Cumartesi anneleri değil Bianet haber ajansının da vurguladığı gibi Cumartesi İnsanları 
olarak bilinmek istediklerini vurgulamışlardır. Bu şekilde bilinmek istemelerinin en 
önemli gerekçesi eylemlere sadece annelerin değil kardeşlerin babaların da katıldığını 
vurgulamak istemeleridir. Ayrıca, bu çalışma Cumartesi Anneleri aktivistleri ile yapılan 
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görüşmelerle desteklenmiştir. Başladığı dönemden itibaren Cumartesi Annelerinin 
eylemleri gerek hak temelli olması gerekse insan hakları vurgusu sebebiyle dönüşme 
potansiyeli olan bir sivil itaatsizlik eylemi olmuştur. Dolayısıyla zamanla eylemlerindeki 
bu dönüşüm ve medyanın algısı konuyu çalışılmaya değer bir hale getirmiştir.

Kadınlar Cumhuriyet’ten Ne İster? Erken Cumhuriyet Dönemi 
Modernleşme Sürecinde Kadın Hareketini Türk Kadın Yolu Dergisi 

Üzerinden Okumak
Elif Burcu Özkan, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı

Cumhuriyetin ilk yıllarında modernleşme sürecinde kadın hak ve özgürlükleri için 
mücadele veren eyleyici bir kadın hareketinden bahsetmek mümkündür. Bu hareket 
içinde kadınlar, kendi kimlik tanımlarını ve toplum kurgularını dillendirmek için 
medya araçlarından faydalanmışlar, böylelikle kadın hakları konusunu kamuoyunda 
tartışılır hale getirmişlerdir. Kadınların yazma pratiği ile tanışmaları kamusal tartışma 
yürütebilme becerilerini geliştirmede önemli bir basamak oluşturmuştur. Bu çalışmada, 
Türk modernleşmesinde kadınların politik aktörler olarak toplumsal, siyasal, ekonomik 
hak taleplerini dile getirmek için faydalandıkları/oluşturdukları medya pratikleri, 
Nezihe Muhiddin’in kurucu başkanlığını yaptığı Türk Kadın Birliği derneğinin haftalık 
yayın organı olan Kadın Yolu/Türk Kadının Yolu dergisi ele alınarak incelenmiştir. 
Nezihe Muhiddin sahipliğinde 1925-1927 arasında otuz sayı yayımlanan Dergi, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde kadınların siyasal, toplumsal, ekonomik 
hayata ve toplumsal cinsiyet meselelerine dair getirdikleri çözüm, öneri ve eleştirileri 
anlayabilmek için önemli ipuçları veren bir basın organıdır. Ancak, Kadın Yolu/ Türk Kadın 
Yolu hakkında bilinenler, bibliyografik çalışmalara ve alanla ilgili diğer incelemelerde 
yer alan kısa bilgilere dayanmaktadır. Kadın Yolu/Türk Kadın Yolu’nu bir kadın medyası 
olarak ele alan bu çalışma, Derginin kadına biçtiği rolü ve oluşturduğu kadın söylemini 
dönemin tarihsel ve toplumsal koşulları bağlamında anlamaya çalışmasının yanı sıra, 
kadına yönelik yayıncılığın incelenerek kadın yazınına katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
Bu amaçla Kadın Yolu/Türk Kadın Yolu dersindeki yazarların Cumhuriyet’in kuruluş 
döneminde kurguladıkları ideal kadın tipi, yeni rejimin kadın hakları konusunda izlediği 
politikaları destekledikleri ve eleştirdikleri noktalarla, dönemin kadın söyleminin 
özellikleri araştırılmıştır. 
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Erdoğan Soral Anısına

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Ekonomisinde  Krizi Savuşturmada Kamu Maliyesi 
Tedbirleri ve Sürdürülebilirliği

Prof. Dr. Aziz Konukman, Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

2016 yılının üçüncü çeyreğinde % 1,3 küçülen ekonominin son çeyrekte % 3,5 ardından 
2017 yılının ilk çeyreğinde %5 büyümüş olması krizin savuşturulduğunu göstermektedir. 
Büyüme ivmesinin yeniden yakalanması, kriz etkenlerinin dış ve iç dinamiklerle telafi 
edilmesiyle gerçekleştirilmiştir.İçerideki telafi edici tedbirler para ve kamu maliyesi 
politikalarıyla uygulamaya konulmuştur. 2009 krizinde olduğu gibi kamu maliyesi 
politikası para politikasına destek olmaktan çıkarılarak büyüme amaçlı kullanmaya 
başlanmıştır. Kamu maliyesi politikası, vergi, harcamalar,borçlanma,teşvik,destekleme 
alımları gibi alt politikalardan oluşmaktadır.Bu çerçevede uygulamaya konulan tedbirler 
şunlardan oluşmaktadır:

•	 Finansman sıkıntısındaki firmalara vergi kolaylıkları,

•	 Borç ertelemeleri,

•	 Dayanıklı tüketim mallarına talebi yeniden canlandırmaya yönelik vergi 
indirimleri(KDV ve ÖTV),

•	 İç talebi canlandırmaya yönelik kamu harcamalarının artırılması,

•	 678 sayılı OHAL kararnamesiyle cazibe merkezleri programının oluşturulması 
(Elazığ, Erzurum,Van,Kars ve Diyarbakır merkezli olmak üzere 5 adet cazibe merkezi 
kurulması ve bu merkezlere dahil illerde yeni yatırımlar yapılması ve çeşitli nedenlerden 
faaliyet gösteremeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması),

•	 Kredi Garanti Fonu kredilerinin toplam limit tutarının 250 milyar TL’ye 
çıkarılmasıyla bankalarının KOBİ‘lere kredi musluklarını Hazine garantisi sayesinde 
açmaları,

•	 7 Eylül 2017’de yürürlüğe giren 6745 sayılı Torba Yasa ile proje bazlı yatırım 
desteği getirilmesi (Bu yasayla getirilen destek türlerinin birkaçı dışındakiler zaten 
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yatırımları teşvik mevzuatı çerçevesinde veriliyordu. Yani Yasa ile bunlara, nitelikli 
eleman çalıştırma, alt yapı, hibe, enerji destekleri gibi destekler eklendi) ve proje bazlı 
yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi 
verilmesi.

Bu tedbirlerin hepsi bütçeye yeni yükler getirmektedir .Bir kısmı ise ayrıca vergi 
harcaması (doğrudan kamu harcaması yerine vergi ayrıcalıklarının tanınması) 
niteliğinde olup devletin vergi gelirinde azalmalar yaratacakken diğer bir kısmı koşullu 
yükümlülük niteliğinde olup riskler doğduğunda gerçekleşecek garanti ödemelerinin 
Hazine tarafından üstlenilecek olması nedeniyle doğrudan bütçede değil ama kamu 
finansman dengesinde önemli bozulmalara neden olacaktır.Çünkü bu tür olası 
garanti ödemeleri Hazine’yi bütçede olmayan bir ek ödemeyi yapma mecburiyetine 
getirir.Böylece normal dönemlerde küçük görünen başlangıç kamu açıkları garanti 
ödemeleri sırasında beklenenden daha fazla artma durumunda kalır. Ayrıca bütçe 
dışında, fonlar aracılığıyla iki önemli tedbir daha devreye sokulmuştur. Bunlardan ilki, 
istihdam yükünün bir kısmının (100 bin kişinin Toplum Yaranına Çalışma Programına 
alınması , %5’lik işveren prim indirimin sürdürülmesi, ilave istihdamın maliyeti) İşsizlik 
Fonun’dan karşılanmasıdır.Ancak bu bütçe dışı tedbirin bütçesel sonuçları da olacaktır. 
Çünkü istihdam yükünün karşılamak üzere ne kadar Fon’dan kaynak aktarılıyorsa 
Fon’dan bütçeye kaynak aktarımında (GAP yatırımlarının finansmanı vb) o boyutta 
kaynak eksilimi söz konusu olabilecektir.Bu tedbirlerden ikincisi, Bütçe ve Hazine’ye 
paralel olarak Sayıştay denetimine tabi olmayan Varlık Fonu adı altında yeni bir fonun 
kurulması.Özellikle bu yeni oluşumla bütçe dışında yer alan mega projeler (kamu-özel 
ortaklığı niteliğindeki yatırımlar) ve harcamalar sürdürülebilecek ve Hazine’nin izni 
olmaksızın Fon’un varlıklarını ipotek ettirmek sureti ile dış borç bulabilmesinin yolları 
açılacaktır. 

Bunların dışında bir de devam etmekte olan kamu- özel ortaklığındaki yatırımlara 
Hazine’nin çifte garanti sağladığı (satın alma ve veya fiyat garantisi ile birlikte yatırımın 
dış finansmanına sağlanan borç üstlenim garantisi) koşullu yükümlülükler mevcuttur.
Bunlar da hesaba katıldığında, kamu finansman dengesinde oluşabilecek bozulmaların 
katlanacağı açıktır.

Tedbirler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek bütçe gerekse koşullu 
yükümlülüklerin devasa büyüklüğü nedeni ile kamu finansman dengesinde oluşabilecek 
dengesizliklerin sürdürülebilmesi oldukça güç gözükmektedir. Çünkü mevcut cari açık 
sorununa bu tedbirlerin yol açtığı bütçe açığı sorunu eklenmiştir. Türkiye ekonomisi 
artık çifte açık sorunuyla baş etmek durumundadır. Tek açık(cari açık) durumunda 
bu nispeten kolaydır.Çünkü mali disiplin sağlanarak bütçe açığının ihmal edilebilir 
düzeye çekilmesi güçlü bir çapa sağlayarak dış finansman bulmayı kolaylaştırıyordu.
Çifte açık kalıcı bir hale gelirse ve mali disiplinin bozulduğu algısı yerleşirse o zaman dış 
finansman bulmak giderek zorlaşabilir.Burada mali disiplin tanımı bütçe açığı ile sınırlı 
değildir.Orta vadeli , üretimci bir bakış açısı söz konusu olduğunda mali disiplin geniş bir 
tanımla ele alınır.Sadece bütçe açığı değil bütçe dışındaki olası yükler(vergi harcamaları 
ve koşullu yükümlülüklerin neden olabileceği kamu finansman bozuklukları) da hesaba 
katılır.Dolayısıyla bu durum sıcak paranın(kısa vadeli sermaye hareketleri) yanı sıra uzun 
vadeli sermaye akışını da sekteye uğratacaktır.Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak, 
benzer şekilde , tebliğimizin dışarıda bıraktığı sıcak para girişlerinin ve kamu maliyesi 
tedbirlerinin ivmelediği büyümenin sürdürebilirliği de kesintiye uğrayacaktır.Ayrıca 
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bu yeni dönemde büyümeyi geçmişte tetikleyen diğer dış finansman olanakları, mali 
disiplinin geniş anlamda bozulacak olması nedeniyle artık mümkün olamayacaktır.

Bu tabloyu olumluya çevirebilecek tek şey , bütçe ve kamu finansman dengesine 
ilişkin performans göstergelerinin teknik içeriği olan siyasi bir müdahale ile olumlu 
sonuçlar vermesini sağlamaktır.İşte son milli gelir revizyonuyla türetilen yeni milli gelir 
serisiyle bu hedef gerçekleştirilmiştir.Eski OVP(Orta Vadeli Program) ‘ nin 2016 yılı bütçe 
hedefleri(bütçe geliri,vergi geliri,bütçe gideri,bütçe açığı vb.) 2016 yılının yeni GSYH’siyle 
değerlendirildiğinde sıkı bir mali disiplin sağlandığı izlenimi yaratılabilmektedir.Benzer 
bir durum kamu borç stoku ve dış borç stoku büyüklükleri için de geçerlidir.Yeni 
revizyonla GSYH yükseltildiği için bütçe büyüklüklerinin ve kamu borçlarının milli gelire 
oranı da düşmektedir.Böylece bütçe açığı ve kamu borçları eleştiri hedefi olmadan 
artırılabilecektir.Yeni OVP (2018-2020) yayımlandığında bu durum daha somut bir 
şekilde ortaya konacak ve değerlendirilecektir.

Krizi “Yönetmek”, Ne Pahasına?: Türkiye Ekonomisine Panaromik 
Bakış

Mustafa Sönmez , Ekonomist, Yazar

Türkiye’de 2002 yılından bu yana uygulanan ekonomi modelinin sürdürülebilirliğine 
dair eleştiriler, güncel büyüme verileri doğrultusunda günümüzde daha da 
güçlenmektedir. Bunun yanı sıra küresel kapitalizmin güncel eğilimleri, Türkiye’de 
uygulanan ekonomi politikalarının bugüne dek arkasına aldığı rüzgarların yönünü 
değiştirirken, ekonomik riskler daha da belirginleşmekte, ekonomide kriz dinamikleri 
açığa çıkmaktadır. Bu dinamiklerin krize yol açmamasına dair uygulanan çabaların 
bugüne dek yanıt verdiği izlense de, bu çabaların maliyetinin ekonomideki yarıkları 
derinleştirdiği de makroekonomik verilerden kolayca ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’ye, 2017 başlarına kadar, 2016 yılının ikinci yarısında başlayan ve yıl 
sonlarında temposu artan bir kriz havası hakimdi.  küçülmeye başlayan, daralan ve 
teknik anlamda da krize girmekte olan ekonominin devlet olanaklarıyla ‘yönetilmesi’ 
sonucu bugün aynı durumun geçerli olmadığını söyleyebiliyoruz.  Türkiye, en azından 
şimdilik, bir krizin dışında duruyor. Ama ‘krizin eşiğinde gemiyi kayalara bindirmekten 
kurtaracak dümen tutuşunun maliyeti nedir?’ ve ‘Ne pahasına oldu bunlar?’  gibi sorular 
hala yanıt beklemektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin güncel makroekonomik verileri incelenecek 
olup, belirginleşen kriz dinamiklerinin izdüşümleri tartışılacaktır. Küresel gelişmelere 
olduğu kadar, ülke içi siyasi gelişmelere karşı da son derece kırılgan hale gelmiş olan 
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları ve son dönemlerde bu sorunlara eklediği 
yeni riskler incelenecek, ekonomi politik perspektiften ekonominin yönü çizilmeye 
çalışılacaktır.
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Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi ve Yatırım Sorunu
Aslı Aydın, Hacettepe Üniversitesi İktisat Fakültesi, Doktora Öğrencisi

Sermaye birikiminin niteliği ve alanları, ülkelerin gelişmişlik ölçüsünün önemli 
birer öğesidir. Yatırım eğilimleri ise, kaynakların sermaye birikimine ne ölçüde tahsis 
edildiği konusunda aydınlatıcı olmaktadır. Türkiye uzun bir zamandır, yatırımlarının 
niteliği ve milli gelir içindeki payı itibari ile üretkenlik ve refah seviyesinden oldukça 
uzakta yer almaktadır. Dolayısıyla, kalkınma ve sanayileşme paradigması çerçevesinden 
değerlendirildiğinde şu soru önem kazanmaktadır: Sanayileşme iddiasının sonuna mı 
geldik? 

Bu çalışmanın amacı, ekonomik ve siyasi açıdan bir dönüm noktası olarak tanımladığı 
2002 yılından 2016 yılsonuna dek geçen zaman dilimi içerisinde yatırım verilerini analiz 
ederek, sermaye birikim performansını gözlemlemektir. Makro ekonomik performans 
değerlendirmesi ile bütünlüklü olarak yapılacak bu gözlem sonucunda, güncel 
ekonomi politikalarının sanayileşme ve kalkınma iddiası taşıyıp taşımadığı konusunda 
güncel tartışmalara katkı sunmayı hedeflemektedir. 

Bu amaç doğrultusunda, çalışmada, ‘Türkiye’de büyümenin kaynakları 
incelendiğinde yatırımların katkısı ne olmaktadır?’, ‘Niceliksel olarak yatırımların 
tarihsel gelişiminin yanı sıra niteliksel eğilimleri nelerdir?’, ‘Günümüz sanayileşmiş ve 
sanayileşme iddiasını taşıyan ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye’nin yeri neresidir?’ 
gibi güncel sorulara yanıt aranacaktır. 
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19. YÜZYILDA BALKANLARDA TOPRAK 
REJİMİ VE EMEKÇİLER

Osmanlı Toprak ve Emek Rejimini Yeniden Düşünmek: 19. Yüzyılda 
Balkanlarda Kapitalist Tarım ve Toprakbent Köylüler

Doç. Dr. Alp Yücel Kaya, Ege Universitesi, İktisat Bölümü

18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı toprak rejimindeki dönüşüm Osmanlı ve özellikle 
Balkan iktisat tarihyazımının başat tartışma konusudur. Tarihçiler çoğunlukla ticari 
çiftliklerin oluşumu ve nedenlerine odaklanmışlardır (H. İnalcık, Ş. Pamuk, C. Gandev, B. 
Cvetkova, vd.); bu bağlamda ticarileşmenin doğurduğu ikinci serfliği gündeme getiren 
çalışmalar kadar (R. Busch-Zantner, F. Braudel, T. Stoinovich, D. Sadat, I. Wallerstein, Ç. 
Keyder, J.R. Lampe and M.R. Jackson, vd.) ikinci serflik görüşünü reddederek tam aksine 
bağımsız köylü birimlerinin göreli devamlılığı ve köylülerin hareketliliği görüşünü 
savunan çalışmalar da (Ö.L. Barkan, G. Veinstein, S. Faroqhi, Y. Nagata, F. Adanır, vd.) 
vardır.

Son dönemde yaptığımız arşiv araştırmalarında 19. yüzyılda Balkanlar genelinde, 
ama özellikle Yanya ve Tırhala bölgelerinde kârlılığı ön planda tutan kapitalist çiftlik 
sahiplerinin çiftliklerde çalışan ortakçıların hareketliliğini sınırlama çabaları sıkça 
gözlenmektedir. Buna karşı çiftliklerdeki ortakçılar için çiftlikten kaçarak kente göç 
her zaman bağlılıktan bir kurtulma yolu olmakla birlikte, ortakçılar zirai üretim 
aleyhine ortak malların kullanımına ve özellikle hayvancılığa yönelerek de mücadele 
vermişlerdir. Çiftlik sahipleri de bu yönelimleri sınırlamaya çalışarak ortakçıları toprağa/
ziraate bağlamaya çabalamış, bu konuda sürekli olarak merkezi hükümetlerin desteğini 
aramışlardır. Bildiri Osmanlı toprak ve emek rejimi tarihyazımındaki tartışmaları özgür 
olmayan emek yazınındaki yeni kuramsal gelişmeler çerçevesinde yeniden ele alarak, 
Balkanlarda 19. yüzyılda gözlemlenen toprakbentliğe dayalı emek örgütlenmesinin 
gelişmekte olan tarımsal kapitalizmle eşzamanlılığını yeni arşiv bulguları çerçevesinde 
tartışacaktır.

46. OTURUM
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19. Yüzyılda Selanik Artülkesindeki Çiftliklerde Ortakçı İşgücü ve 
Emek Örgütlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Dilek Akyalçın Kaya, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü

Selanik, 19. yüzyıl Doğu Akdenizi’nin en önemli ihracat limanlarından biri olarak 
zengin artülkesinde ticari tarımın gelişimi ve bununla bağlantılı sanayileşme süreci 
ile ön plana çıkmış bir coğrafyadır. Bu bağlamda kentsel alandaki işçi sınıfı oluşumu, 
örgütlenmesi ve hareketlerinin incelenmesi bakımından emek tarihi yazınında başat 
bir yer tutmaktadır (Donald Quataert, İlhan Tekeli ve Selim İlkin, Paul Dumont, Basil 
Gounaris). Bununla birlikte kentsel alandaki işgücünün oluşumu ve artülkedeki tarımsal 
işletmelerdeki işgücü kullanımı hakkında yalnızca genel nitelikte bilgi ve sınırlı sayıda 
çalışma vardır. Bildiride Selanik’in artülkesindeki çiftliklerde yer alan işgücü Başbakanlık 
Osmanlı Arşivleri ve Makedonya Tarihi Arşivleri’nde yapılan yeni araştırmalar 
çerçevesinde incelenecektir. Temettuat defterlerinin ve yerel mahkemelere yansıyan 
davaların incelenmesi sonucu çiftliklerde ortakçılığın hakim olduğu, ortakçıların da 
egemen işgücünü temsil ettiği görülmektedir. Arşiv araştırması sonucu ortaya çıkan 
ortakçı hane kayıtları ve ortakçılık sözleşmeleri emek örgütlenmesine dair ayrıntılı 
bilgiler vermektedir. Çiftlikten kaçan ortakçılara dair ve ortakçıların borçluluğu üzerine 
davalar da çiftliklerdeki işgücü dinamikleri ve toplumsal çatışmalar üzerine zengin 
bilgiler içermektedir. Bildiri bu çerçevede Selanik çevresindeki çiftliklerde işgücü ve 
emek örgütlenmesini inceleyecektir.

 

19. Yüzyılda Balkanlarda Toprak Rejimi, Toprak Reformları ve 
Kapitalizm

Doç. Dr. Yücel Terzibaşoğlu, Boğaziçi Üniversitesi

19. yüzyılda Balkanlar kırında ticari tarımın etki alanı genişlerken bir yandan da 
Selanik ve Filibe gibi kentsel merkezlerde sanayileşme hız kazanmış, bu bölgeler 
kentli emekçi sınıfların yoğunlaştığı yerler olmuştur. Böylesine bir gelişme zanaatlerde 
olduğu kadar tarımda yaşanan dönüşümlerle de yakından ilgilidir. Bu nedenle 18. ve 
19. yüzyıllarda Osmanlı kırındaki ve toprak rejimindeki dönüşüm ve bu dönüşümün 
sanayileşme ya da sanayileşememeyle ilgisi Balkan iktisat tarihi yazınının öndegelen 
tartışma konularından biri olmuştur. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda bir taraftan 
toprak sahiplerinin iktisadi ve siyasi gücünün toprak üzerindeki üretim ve mülkiyet 
ilişkileri üzerinde etkisi ve dolayısıyla köylülerin toprağa bağlılığı devam etmiştir. Diğer 
taraftan çiftçi üreticilerin belli ölçüde aşınsa bile süren kolektif örgütlenmesi dolayısıyla 
iktisadi ve siyasi olarak geçimlik üretim yapan köylülük de varlığını devam ettirmiştir. 
Bu iki çelişik ve çatışmalı süreç 19. yüzyılda Osmanlı’nın tarım/köylülük sorunu olarak 
nitelendirilebilir. Bölgede başat toprak tasarrufu ve emek örgütlenmesi biçimlerinden 
biri olan çiftçi ortakçıların ortak hakları üzerine getirilen kısıtlamalar ve ortakçıların 
toprağa zorla bağlanmasının sürmesi tarımda kapitalist ilişkilerin niteliğini belirleyen bir 
unsur olmak yanında uzun dönemde sancılı değişimler getirecek iktisadi ve toplumsal 
gerilimler ve köylü ayaklanmalarına neden olmuştur. Başka bir deyişle kapitalist piyasa 
ilişkileriyle servaj türü emek örgütlenmelerinin eşzamanlılığı bölgeye özgü dinamikler 
ortaya çıkartmıştır.
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Yerleşik Osmanlı iktisat tarihi yazımında uzun süredir etkili olan devlet odaklı ve 
nispeten daha kısa bir süredir başat olan piyasa merkezli yaklaşımlar tarihçilerin ilgisinin 
devlet-toprak sahibi ya da devlet-köylü ilişkisinden sınıf ilişkilerine ve mücadelelerine 
yönelmesini engellemiş, toprak sahipleriyle köylüler arasındaki  ilişki gözardı edilmiş 
ya da bu ilişkide her zaman kollayıcı ve koruyucu bir devlet yapısı düşüncesi köylüyü 
neredeyse görünmez ve edilgen kılmıştır. Dolayısıyla bu oturumun amaçlarından biri 
de Osmanlı iktisat tarihi yazınını içine hapsolduğu iki kutuplu (devlet merkezli - piyasa 
merkezli) okumaların ötesine taşıyıp tarihsel gerçekliği tam kapsamı ve çerçevesi içinde 
görebilmemizi sağlamaya elverişli bir çerçeve sunmaya çalışmak olacaktır. 

Dolayısıyla oturumda Balkanlara özgü söz konusu dinamiklerin temel nitelikleri ve 
uzun dönemli etkileri değerlendirilecektir. Alp Yücel Kaya, Balkanlarda bu dönemde 
gördüğümüz toprakbentliğe dayalı, geç serflik türü emek örgütlenmesinin tarımda 
kapitalist ilişkilerle eşzamanlılığını inceleyecektir. Dilek Akyalçın Kaya, Selanik 
çevresindeki çiftliklerde işgücü ve emek örgütlenmesini tartışacak, kırda ortakçılık 
türü emeğin Selanik kentindeki sanayi işgücüyle ne biçimlerde ilişkili olduğunu 
değerlendirecektir. Yücel Terzibaşoğlu, tarımda kapitalist ilişkilerle toprak tasarruf 
biçimleri ve emek ilişkileri arasındaki ilişkiyi değerlendirecek ve uzun dönemli bir bakış 
açısından bölgedeki ve dünyanın başka yerlerindeki toprak reformu, geri kalmışlık ve 
sanayileşme tarihi çerçevesinden bölgenin tarihsel özgünlüklerini tartışacaktır.


