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İnsan Hakları Odaklı Kültürel Miras 
Atölye Yürütücüsü: Evun Sevgi Okumuş 

 

Kültürel miras, dünya mirasıdır ve bir 
sahibi yoktur. 

 

Hiçbir topluluk homojen değildir. Çoklu unsurları, 
farklı kültürleri, farklı etnisiteye sahip toplulukları, 
farklı dine mensup toplumları içinde barındırır. 
Bazı zamanlar ise gelişen olaylar nedeniyle 
toplumların yapısı değişir, yaşamları değişir, 
savaşlar çıkar, göçler yaşanır, başka coğrafyalara 
ve farklı kültürlere uyum sağlaması gerekir.  

Farklı toplumsal kesimlerin birliktelik ve barış 
içinde yaşamasının çoklu yolları vardır. Biz 
çalışmamızda, kültürel miras ve insan hakları 
konusunda “insanlığın ortak mirasından 
yararlanma hakkına” ve “toplumsal biraradalık 
ve barış” için kültürel miras kullanımın önemine 
değineceğiz. İnsan hakları odaklı kültürel miras 
sistemi; yaşamsal alanlarda “biraradalık”, 
ekonomik olarak “dengelilik”, toplumsal yaşam 
için “üretkenlik”, kültürel yaşam içinde akışkanlık 
için “çeşitlilik” ve son noktada tüm toplumsal 

kesimlerin refahı için “kapsayıcılık” hedefler.  İnsan hakları odaklı kültürel miras 
yönetimi toplumlararası uyumu amaçlar ve yasal ve yönetsel boyutta esnekliğe sahip 
olarak denge, üretkenlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren anlayışıyla yürütülen 
yönetimdir. Bu bağlamda, gerçekleştireceğimiz çalışmanın ulaşmak istediği hedef 
toplumsal uyum ve toplumsal barışa bu kanaldan katkı sağlamaktır.  

Atölye boyunca ele aldığımız başlıklar ve içerikleri aşağıda listelenmiştir. 

1. Hafta: Kültürel Miras nedir/ Kültürel Miras Kategorileri Nelerdir/ Bir Varlığın 
Kültürel ve Doğal Miras Olma Ölçütleri Nelerdir? 

İnsan Hakları Odaklı Kültürel Miras kapsamında atölye çalışmasının ilkinde, genel hatları 
ile kültürel miras kavramının anlamı, derinliği, tarihsel süreçleri ve kategorileri üzerinde 
durduk.  

Kültürel Miras, bir toplumun geçmişi ile ilgili, onu kimliklendiren, yaşamsal süreklilikle 
birlikte günümüze ulaşan yerel ve evrensel değer niteliği taşıyan her türlü somut ve somut 
olmayan varlıklardır.  

Bu atölyede uluslararası ya da ulusal düzeyde kullanılan yasalarda ve yönergelerde 
kullanılan kültürel mirasın 3 kategorisi hakkında Türkiye’yi de içine alan tanımlamalar ve 
kategoriler detaylıca anlatıldı ve derse katılım oldukça yüksek oldu. Katılımcılar kendi 



 

SAYFA 3 

bölgelerinde kültürel miras kapsamına giren, girebilecek olan mirasların neler olabileceği 
üzerine araştırma yapmayı düşündüler. 

1-Somut Kültürel Miras  

• Taşınır Kültürel Miras: Tablolar, heykeller, sikkeler, el yazmaları, arkeolojik eserler vs. 

• Taşınmaz Kültürel Miras: Anıtlar, arkeolojik sitler, tarihi kent dokuları vs. 

2-Sualtı Kültürel Mirası: Batıklar, sualtı kalıntıları ve kentleri 

3-Somut Olmayan Kültürel Miras: Sözlü gelenekler, gösteri sanatları, ritüeller vs. 

Bir varlığın kültürel ve doğal miras olma ölçütleri bölümünde;  

- Yaratıcı insan dehasının ürünü olması,  

- Kültürel bir gelenek veya yaşayan ya da kayıp bir uygarlığın tek veya en azından istisnai 
tanıklığını yapması,  

- İnsanlık tarihinin bir veya birden fazla anlamlı dönemini temsil eden yapı tipinin ya da 
mimari veya teknolojik 
peyzaj topluluğunun değerli 
bir örneğini sunması,  

- Bir veya daha fazla 
kültürü temsil eden 
geleneksel insan 
yerleşimine veya toprağın 
kullanımına ilişkin önemli 
bir örnek sunması  

- Özellikle bu örneğin, geri 
dönüşü olmayan 



 

 

değişimlerin etkisiyle dayanıklılığını yitirmesi istisnai düzeyde evrensel bir anlam 
taşıyan olaylar veya yaşayan gelenekler, fikirler, inançlar veya sanatsal ve edebi eserlerle 
doğrudan veya maddeten bağlantılı olmasının gerekliliği anlatıldı.  

Doğal miraslar için ise; doğanın bir harikasına veya eşsiz bir güzelliğe ve estetik öneme 
sahip doğal alanlar olması, yaşamış canlıların kalıntıları, devam eden jeolojik olaylar ve 
yer şekillerinin gelişimi gibi dünyanın doğal tarihine ilişkin eşsiz önemde bilgilere sahip 
olması, ekolojik ve biyolojik olarak hâlâ bozulmamış bir karasal, denizsel veya tatlı su 
ekosistemine veya önemli hayvan ve bitki topluluklarına ev sahipliği yapması vb. 
ölçütlerini sağlamasının önemi anlatıldı. Atölye sonunda genel olarak kültürel miras için 
kapsayıcı olacak değer ölçütleri verildi.  

Kapsayıcı Değer Ölçütü; 

a) Mitolojik Değer  

b) Estetik ve Sanatsal Değer 

c) Teknik ve Teknolojik Değer 

d) Özgünlük Değeri 

e) Enderlik (Az Bulunurluk)  

f) Teklik Değeri 

g) Grup Değeri 

h) Ekonomik Değer  

i) Kullanım Değeri 

ı) Geleneksel Değer 

j) Eğitim Değeri 

k) Sosyal Değer  

l) Çok Katmanlılık Değeri 

 

2. Hafta: Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras ve Uluslararası Kuruluşların 
Yapıları 

Kültürel miras somut ve somut olmayan kültürel miras olarak ikiye ayrılır. Birincisi anıtlar, 
yapılar, heykeller, resim vb. gibi somut mirası içerir. İkincisi dans, tiyatro, müzik, törenler, 
geleneksel performanslar gibi somut olmayan mirası içerir. UNESCO tarafından 
hazırlanan 1989 Tavsiye Kararı’nda folklorun korunmasını ifade etmek için preservation 
(koruma) kelimesi kullanılırken, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesinde safeguard (bağlamında yaşatma) kelimelerinin tercih edilişi de her iki miras 
arasındaki farkı belirginleştirmesi bakımından önemlidir. Koruma yaklaşımları 
incelendiğinde maddi kültür, “değişmezlik” “sabitlik” gibi kavramlarla açıklanabilirken 
somut olmayan kültürel mirasın kendisini yaşatan insanlar ve bağlamlarla birlikte “değişim” 
ve “dönüşüm” geçirdiği görülmektedir.  



 

SAYFA 5 

Katılımcılar bu bölüme de yine kendi yaşadıkları ya da büyüdükleri coğrafyalardan 
örnekler vererek katıldılar.  

 

3.Hafta: Kültürel Miras Kapsamında Dil 

Atölyenin bu haftasında Dr. Erdoğan Boz konuk anlatıcı olarak yer aldı. Dilin 
antropolojik anlamı, tarihselliği ve toplumlar için anlamı üzerine durulan çalışmada, dünya 
üzerinde var olan diller ve birbirileri ile olan bağlantıları, ses ve söz arasındaki farklar ve 
benzerlikler, kültürün oluşması veya yıkılmasında dilin rolü anlatıldı. Katılımcıların 
hemen hepsinin konuştuğu, sorular sorduğu ve tartışmaların yapıldığı bir atölye oldu.  

 

4. Hafta: Kültürel Mirasın Farklı Boyutları 

Kültürel miras, insan yaşamı ile bütünleştiği ölçüde ondan ayrılmayan, somut, somut 
olmayan, ekonomik, toplumsal birçok boyutu olan bir grup değerden oluşmaktadır. Bu 
nedenle aynı zamanda politik bir konudur ve politik bir süreç olarak da tanımlanmaktadır. 
Bu sebeple kültürel miras 6 farklı boyuta sahiptir ve her bir boyut kendi içinde önemli 
konuları barındırmaktadır. 4. Haftada bu 6 farklı kategorinin detaylıca üzerinde duruldu. 
Bu kategoriler; kültürel mirasın fiziksel boyutu, ekonomik boyutu, toplumsal boyutu, 
kültürel boyutu, politik boyutu ve yasal-yönetsel boyutu olarak adlandırılır. Aşağıda 
kısaca bu kategorilerden bahsedilmiştir.   

-Kültürel mirasın fiziksel boyutunu, mirasın içinde bulunduğu fiziki mekana katkısı ile 
fiziksel çevrenin miras nesneleri üzerindeki etkisi şeklinde karşılıklı bir ilişkiler bütünü 
oluşturmaktadır. Somut kültürel mirasın fizik mekandaki varlığı ve somut olmayan mirasın 
fizik mekana yansımaları kimliğin en önemli belirleyicilerinden biri konumundadır. 

- Ekonomik boyutu; kültürün ekonomi ve tüketim ile birlikte anılmasının geçmişi 1947 
yılında Horkheimer ve Adorno’nun, ‘Aydınlanmanın Diyalektiği’ isimli kitaplarında ilk 
kez ‘kültür endüstrisi’ terimini kullanmaları ve bu endüstri içinde kültürel ürünleri 
tüketilen bir meta olarak tanımlamalarına kadar geri gitmektedir. 

- Toplumsal boyutu; kültürel miras, ‘toplumsal bir süreç’ olarak toplumsal kimlik, aidiyet, 
yaşam biçimi, toplumsal etkileşim, toplumsal değişim, toplumsal eşitlik, toplumsal 
sermaye ve dayanıklılık konuları ile ilişkilidir.  

-Kültürel boyutu; kültürel mirasın önemini belirleyen niteliklerinden biri ‘kültürel 
değer’dir. Bu, ekonomi ya da para ile doğrudan ilişkisi olmayan kültürel mirasın tarihi, 
estetik, bilimsel ve diğer nitelikleri ile belirlenen değeridir ve bu değer iktisatçılar 
tarafından değil sanat tarihçileri ve kültürel miras uzmanları tarafından belirlenmektedir. 

- Politik boyutu; Laurajane Smith’in, “Milliyetçiliğin gelişen anlatısı ve evrenselleşen bir 
modernitenin bağlamı içinde yeni bir ilgi olarak ortaya çıkmıştır” şeklinde tanımladığı 
kültürel miras, 18. ve 19. yüzyıllarda ulus inşası için kullanılan politik bir araç olarak 
gündeme gelmiştir. Bu süreçte, tek ve homojen bir halkın vatanını oluşturan bir devletin 
kavramsallaştırılmasında, ulusal bir kimliğin ‘keşfi’ veya yaratılmasında ve daha sonra da 
bu kimliğin beslenmesinde birincil araç olarak kullanılmıştır. 



 

 

-Yasal- yönetsel boyutu; Herold Kalman ‘Miras Planlaması, İlkeler ve Süreç’ isimli 
eserinde kültürel miras planlaması ve yönetiminin tüzükler, yönetmelikler ve düzenlemeler 
bağlamında işleyen bir sistem olduğunu belirtmiştir. Bir kültürel miras sisteminin farklı 
düzeylerdeki ilkeler ve kurallar arasındaki uyumu sağlama seviyesi kültürel miras ile ilgili 
yasal-yönetsel yapının koruma sürecindeki etkinlik düzeyi için temel ölçütlerden biridir.  

 

5. Hafta: Kültürel Miras ve Korunmasının Önemi ve Tarihi/Korumadan Sorumlu 
Kurumlar 

Dünyanın farklı coğrafyalarında bu satırların yazıldığı dakikalarda çok sayıda olağan dışı 
doğa olayı meydana gelmekte ve bunların bazılarında doğanın kendi döngüsü içinde 
yaşam kısa sürede normal seyrine dönerken, özellikle insan yerleşimlerinin bulunduğu 
bazı alanlarda baş edilmesi zor etkilere yol açarak afete dönüşmektedir. 

Doğal afetlerin yıkıcı etkileri özellikle yerleşim alanlarında görülmekte, maddi ve 
manevi büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıplar içinde insan canından sonra 
yerine konulması neredeyse imkansız olan en önemli değer ise kültürel mirastır. 

Uluslararası alanda kültür varlıklarının korunmasına ilişkin ilk düzenlemelere 
bakıldığında, bunların savaş ve silahlı çatışma ortamındaki kültür varlıklarının başına 
gelen zararlarla ilişkili olduğu görülmektedir.  

Savaş hukuku, örf ve adet kurallarına ilişkin 1907 tarihli 4 No’lu Lahey Sözleşmesi’nden 
başlayarak zaman içinde UNESCO’nun kuruluşu ve koruma kapsamında alınan 
uluslararası kararlar, sözleşmeler ve hukuki bağlayıcılıkları anlattık.    

Öncesinde de bazı farkındalıklar olsa da esasen 1950 sonrasında kültürel mirasın taşıdığı 
sanatsal veya bilimsel değerin yanı sıra, “insanlığın ortak mirası” olmasından ötürü 
korunması gerektiği anlayışı ortaya konmuştur.  

 

6. Hafta: İnsan Hakları Kavramı 

Hukukta, haklar içinde özel bir grubu oluşturan insan hakları, her insanın insan olmasından 
kaynaklanan ve insanın cinsiyeti, ulusu, dili, dini, rengi gibi özelliklerinden bağımsız 
olarak sahip olduğu haklar olarak ya da sayılan ayrımlar gözetilmeksizin insanların bazı 
haklardan yararlanmasını öngören bir ideal olarak tanımlanmaktadır. İoanna Kuçuradi’ye 
göre insan hakları denen haklar, bütün insanların insan oldukları için görmesi gereken 
muameleye ilişkin istemlerdir.  

İnsan haklarının kaynağı insanlık (humanity) ve insan doğası olarak kabul edilmektedir. 
Burada insan doğası ile kastedilen insanın ahlaki doğasıdır. Ahlaki doğa ise insanın 
özündeki onuru ifade etmektedir. Dolayısıyla insan hakları, insan onuru ve potansiyeline 
ilişkin belli bir görüşün, temel hakların kurumsallaşması yoluyla gerçekleştirilmesini 
amaçlayan sosyal bir pratik olarak tanımlanabilir.  

İnsan haklarının, Hamurabi’nin eski Babil Yasaları’ndan (M.Ö. 18. Yy.) Yunan 
Stoacılarına ve Roma hukukunun jus gentium (tüm halklar için yasa) prensibine dayanan 
Batı’nın doğal yasa anlayışına kadar uzanan kökleri olduğu görülmektedir. İnsan hakları 
düşüncesinin entelektüel kökenleri Aristoteles ve Yunan Stoacılar’a kadar geriye 



 

SAYFA 7 

gitmektedir. İnsan haklarının klasik doktrinini doğal hukuk ve doğal haklar yaklaşımı 
oluşturmakta ve bu yaklaşım Antik Yunan’dan günümüze kadar bir evrim süreci geçirerek 
ulaşmaktadır.  

Bu hafta yukarda kısaca özetlendiği üzere, insan haklarının genel bir çerçevesi çizildi. 
Kültürel Mirasın bu çerçevede nereye denk geldiği üzerinde duruldu.  

 

7. Hafta: Kültürel Mirasın İnsan Hakları Boyutu  

Bu hafta bir insan hakkı olarak kültürel mirasın kapsadığı konular üzerinde duruldu. 
Ayrımcılığa uğramama hakkı, mirasın kullanınıma ve karar mekanizmalarına katılım 
hakkı, mirasın olduğu bölge açısından barınma hakkı, bölge insanının ve tüm insanlığın 
mülkiyet hakkı, mirasın sağlayacağı ya da engelleyeceği çalışma, sağlık ve eğitim hakkı, 
çevre hakkı ve gelişme hakkı başlıkları altında kültürel mirasın hak odaklı yaklaşımının 
nasıl olması gerektiği anlatıldı.  

Bu, katılımcıların ağırlıklı olarak en yoğun ilgiyi gösterdikleri bölümdü. Konular kadar 
tartışmalar da ilgi çekiciydi. Hak odaklı kültürel miras anlayışı için neler yapılabileceği 
üzerine verimli tartışmalar yapıldı.  

 

8. Hafta: İnsan Hakları Odaklı Kültürel Miras Sisteminin Özellikleri ve Genel 
Değerlendirme 

İnsan hakları odaklı kültürel miras sistemi; yaşamsal alanlarda “biraradalık”, ekonomik 
olarak “dengelilik”, toplumsal yaşam için “üretkenlik”, kültürel yaşam içinde akışkanlık 
için “çeşitlilik” ve son noktada tüm toplumsal kesimlerin refahı için “kapsayıcılık” 
hedefler.  

Yani murat edilen toplumlararası uyum için yasal ve yönetsel boyutta esnekliğe sahip 
kültürel miras yönetimi ile birlikte; uyum, denge, üretkenlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık 
içeren insan hakları odaklı bir kültürel miras yönetimidir. Bu bağlamda, 
gerçekleştireceğimiz çalışmanın hedefi toplumsal uyum ve toplumsal barışa bu kanaldan 
katkı sağlamaktır.  

İnsan hakları odaklı kültürel miras sistemi, kültürel mirasın tüm boyutlarında ve bu 
boyutlar ile ilgili tüm konularda sistemin odağında insan haklarının olmasını ifade eder. 
Böyle bir sistemin öncelikle kültürel miras bağlamında insan hakları ihlaline engel 
olmasının yanı sıra hakların hayata geçmesi ve gelişmesine olanak sağlaması 
gerekmektedir. 

Yukarda özetlenen kapsamda bir sunuş yapıldı. Sonrasında tüm katılımcılarla birlikte 8 
hafta boyunca neler yaptık, neler konuştuk, ne anladık, neleri kabul edilebilir bulduk ve 
nelere itiraz ettik sorularına verilen yanıtlar çerçevesinde interaktif bir oturum 
gerçekleştirdik. Bu atölyede ilk kez bir araya gelen katılımcıların bir bölümüyle kültürel 
miras kapsamında konuşmak ve tartışmaları sürdürmek üzere görüşmeye devam ediyoruz. 
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SAYFA 9 

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Katılım 
Atölye Yürütücüleri: Merve Diltemiz Mol - Nalan Mumcu 

 

Giriş 

Atölye’nin ilk yarısında atölye yürütücüleri 
Nalan Mumcu ve Merve Diltemiz Mol’un 
kendini tanıtması ile dersin açılışı yapıldı. 
Ardından dersin içeriği katılımcılar ile 
paylaşıldı. Önerileri alındı. Katılımcıların 
önerisi ile atölyenin son gününde 
katılımcılardan daha önce çalıştıkları alanlarla 
ilgili paylaşmak istedikleri çalışmalarının 
sunumlarına yer verilmesine karar verildi.  

- 1. Atölye: Eğitime Katılım ve Toplumsal 
Cinsiyet  
- 2. Atölye: İşgücüne Katılım ve Toplumsal 
Cinsiyet  
- 3. Atölye: Siyasete Katılım ve Toplumsal 
Cinsiyet  

- 4. Atölye: Medya ve Ayrımcılık 
- 5. Atölye: Gündelik Hayat ve Toplumsal Cinsiyet 

- 6. Atölye: Katılımcı sunumları ve Dersin değerlendirilmesi 
Temel kavramlar katılımcılara aktarıldı: Cinsiyet (sex), cinsel kimlik, toplumsal cinsiyet 
(gender), cinsiyet rolü (gender role), cinsiyet kimliği (gender ıdentity), cinsel yönelim 
(sexual orientation). 

 

1. Hafta: Eğitime Katılım ve Toplumsal Cinsiyet 
Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında eğitime katılım meselesini şu sıralama 
üzerinden tartışmaya açıldı: 

- Bir “insan hakkı” olarak eğitim ve katılım meselesi. (Yasal dayanaklar) 
- İktidarın “müdahale aygıtı” olarak eğitim. (Devletin ideolojik aygıtı olarak 

eğitim) 
- Öznenin “mücadele alanı” olarak eğitim. (Alan-Aygıt ayrımı) 
- Başka bir eğitim mümkün mü? (Feminist Pedagoji) 

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yasal Dayanakları 

- Anayasa - Milli Eğitim Temel Kanunu 
- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
- Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme” 
- Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW md. 10) 
- Pekin Deklarasyonu 



 

 

- İstanbul Sözleşmesi 
Bir hakkın yasalarda tanımlanması eşitliğin uygulanması için yeterli değildir. Eşitliği 
izlemek için başka göstergelere de ihtiyacımız vardır.  

 
LGBTİ+lar ve eğitime katılımda yaşanan zorluklar ve ayrımcılık üzerinde durulduktan 
sonra LGBTİ+ öğrencilerin ve eğitim kurumlarındaki LGBTİ+ öğretmen ve çalışanların 
ayrımcı olmayan bir eğitim ortamında olabilmesi için yapılabilecekler üzerine konuşuldu. 
Anaokulu ve kreşlerden başlanarak LGBTİ+ öğrencilerin ayrımcılığa uğramaması için 
eğitim müfredatından başlamak üzere, öğretmenlerin, okul idaresinin ve velilerin cinsel 
yönelim ve cinsel kimlikler hakkında bilgilendirilmesi ve eğitim kurumlarında kullanılan 
dilin ayrımcı öğelerden arındırılması için ne tür çalışmalar yapılabileceği üzerinde duruldu. 

 

2. Hafta: İş Gücüne Katılım ve Toplumsal Cinsiyet  

Ev içi (ücretsiz) emekle, istihdam (ücretli 
emek) arasındaki ilişkiye bakarak yaygın iki 
eğilimi problematize edebiliriz. Bu 
eğilimlerden ilki ev işinin ve bakım 
emeğinin tüm maddeselliğinin, yapısal 
koşullarının bir kenara bırakılarak bir 
içgüdü ve özcü bir duygu olarak ele 
alınmasıdır. İkincisi ise benzer bir şekilde -
ama tam tersi- işçi olmanın yani sınıfsal 
deneyimin ekonomik eşitsizliğe 
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indirgenerek salt yapısal bir analizle açıklanmasıdır. Halbuki bu yaygın ikiliğin ilişki 
alanlarına yakından bakmak bize analiz için verimli çelişkiler sunar.  Ev içi emek ve ücretli 
emeği tartışırken birisini dışarıda bırakarak öznenin deneyimini anlamamız mümkün 
değildir.  

Atölyenin ilk yarısında ev işi ve bakım emeği gibi ev içi emeğin yapısal koşulları ile sınıf 
gibi maddi temelleri ile anılan makro yapının mikro alanda deneyimi arasındaki ilişki 
fabrika işçisi kadınların deneyimleri üzerinden aktarıldı. Böylelikle zihin/beden, 
yapı/eylem, nesnel/öznel, teori/pratik gibi geleneksel ikilikler tartışmaya açıldı. Fabrika 
işçisi kadınların işçi olmak ile anne olmak arasındaki gündelik hayat deneyimlerinin 
analizi ile öncelikle ev içinden istihdam alanına, ardından istihdam alanından ev içine, ev 
işine bakıldı. Katılımcıların kendi deneyimlerini aktarmasıyla ilk yarı sonlandırıldı. 

Okuma önerisi:  

Skeggs, Beverley, (2004b), “Exchange, Value and Affect: Bourdieu and ‘the Self’”, Lisa 
Adkins ve Beverley Skeggs (Der.), Feminism After Bourdieu (Oxford: Blackwell): 75–97.  
Reay, D. (2004), Gendering Bourdieu’s Concept of Capitals? Emotional Capital, Women 
and Social Class. In Lisa Adkins ve Beverly Skeggs (der.), Feminism After Bourdieu 
(Oxford: Blackwell): 57–74.  

• https://www.catlakzemin.com/femihat-yanitliyor-ev-ici-emek-mi-tat-kacirmak-
da-tatli-olabilir/  

• https://www.birikimdergisi.com/haftalik/9960/hepimiz-ev-kadiniyiz  

Atölyenin ikinci yarısında, özel sektörde ve kamu kurumlarında LGBTİ+ çalışanların 
yaşadığı sorunlar üzerinde durulduktan sonra seks işçiliği üzerine konuşuldu. Çalışma 
hayatında LGBTİ+’lar dediğimizde, aslında oldukça karmaşık, farklılıklar içeren ve geniş 
bir coğrafyaya yayılan bir konudan söz ettiğimizi hatırlamamız gerekiyor. Çünkü 
LGBTİ+’ların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar belli bir mekâna ya da zamana 
özgü değil. Dünyanın pek çok yerinde, tarihin farklı dönemlerinde bu sorunların çeşitli 
şekillerde ortaya çıktığını ve bunlara karşı çeşitli mücadeleler yürütüldüğünü ve 
yürütülmekte olduğunu akılda tutmalıyız. 

LGBTİ+ların özgürleşmesinin önündeki en büyük engellerden birisi istihdam alanıdır, 
çünkü çalışma hayatında karşılaşılan ayrımcılık hayatın diğer alanlarında da etkisini 
sürdürmektedir. 

Geçmiş yılların araştırma sonuçlarına benzer biçimde çalışanların çok küçük bir 
bölümünün iş hayatında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya interseks durumuna dair 
tamamen açık davranabildiği görülmektedir. Önceki araştırmalarda, kamuda özel sektöre 
göre daha yüksek oranlarda, LGBTİ+ çalışanların işyerlerinde kimliklerini gizlemek 
zorunda bırakılmaları söz konusuyken bu yılki araştırma sonuçları özel sektörde ve 
kamuda yakın oranlara işaret etmektedir.  

Çalışanların, iş hayatında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durumlarını 
gizlemeye zorlanmaları, açık bir insan hakları ihlali olmanın ötesinde, kişinin sadece iş 
saatlerinde değil iş dışında da, kendisi olarak davranamaması sonucunu doğurmaktadır. 
Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan katılımcıların benzer şekilde paylaştıkları 
deneyimler, çalışma hayatında açık davranamamanın işyerinde verimliliği doğrudan 



 

 

etkilediğini, sürekli bir stres kaynağı oluşturduğunu ve diğer çalışanlarla ilişkileri 
doğrudan olumsuz yönde biçimlendirdiğini göstermektedir.  

Çalışma koşullarının LGBTİ+ çalışanların gerçek performanslarının ortaya çıkmasını 
engellediği, işyeri barışını olumsuz etkilediği ve işyerindeki verimliliklerini düşürdüğü 
görülmektedir. Cinsel kimlikleri veya interseks durumları hakkında açık olan çalışanlara 
yönelik ayrımcılık daha açık ve net biçimlerde yaşansa da kişinin açık olamadığı 
durumlarda bile önyargılar, yorumlar, imalar ve tahminler bu kişiler açısından istihdam 
alanına tam ve etkin katılımı engelleyici ve mağdurlaştırıcı olmaktadır. 

Atölyede, seks işçiliğinin bir sömürü ve bedenin metalaştırılması olarak değil bir işçilik 
biçimi olarak ele alındı ve iş güvenliği, işçi sağlığının korunması için var olan uluslararası 
sözleşmeler, İş Kanunu ve sendikal hakların önemine vurgu yapıldı. Ayrıca ulusal ve 
uluslararası alanda seks işçiliği rejimlerinin ve algılanışının üzerinde duruldu. 

Yararlanılan Raporlar ve Araştırmalar 

◦       Kaos GL 2004 yılında ilk Gey-Lezbiyen İşçi ağı Buluşmasını gerçekleştirdi. 

◦       2009 yılında Çalışma Hayatında LGBT’lerin sorunları atölyesi ve Çalışma Hayatında 
Cinsel Yönelim Ayrımcılığı Anketi  

◦       2009 yılında sendikalarla iletişim ve LGBT işçi ve memurların sorunlarını gündeme 
almaları talebi 

◦    2013 yılında Spod (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim 
Çalışmaları Derneği) «Emsal Davalar çalışması ve uzman görüşleri» çalışması 

◦       Kaos GL Derneği, 2015 yılından bu yana özel sektörde ve kamuda cinsel yönelim, 
cinsiyet kimliği ve cinsiyet özelliği eşitliği hakkında raporlama faaliyeti yürütmektedir.  

◦     2018 ve 2019 yıllarında yapılan araştırmalar ise Kadir Has Üniversitesi Toplumsal 
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. 

 

3. Hafta: Siyasete Katılım ve Toplumsal Cinsiyet 
Üçüncü atölyede katılım ve demokrasi ilişkisini birlikte ele alan müzakereci demokrasi 
kuramları anlatıldıktan sonra bu kuramların liberal demokrasi kuramlarına getirdikleri 
eleştiriler üzerinde duruldu. Müzakereci demokrasi modellerinin yurttaş katılımı ve 
demokrasi arasında kurduğu ilişkinin kavramsal temelleri ve siyasal katılma kavramı ve 
bu kavram etrafında gelişen tartışmalar kamusal alan tartışmaları üzerinden olarak atölye 
katılımcılarına aktarıldı. 

Arendt’ten bildiğimiz üzere Antik Yunanda özel alan, hanenin sahip olduğu alanla 
sınırlanmış ve hane, siyaset öncesi bir örgütlenme biçimi olarak kabul edildiğinden, bu 
alan, siyasi olmayan etkinliklerin alanı olarak görülmüştür. Buna karşılık kamusal alana 
karşılık gelen 'polis'in alanı, siyasi etkinliklerin gerçekleştirildiği bir görünümler alanı 
olarak belirmiş ve bu alanda yer almak insan olmaya eşdeğer tutulmuştur. 

Aksu Bora’nın “Kamusal Alan Sahiden Kamusal mı?” yazısında belirttiği gibi “eğer iki 
ayrı alan varsa bu iki alanda iki ayrı kurallar seti kullanılacaktır, dolayısıyla iki ayrı iktidar 
biçimi, uygulaması ve iki ayrı iktidar odağının varsayılması gerekir.” Şöyle ki özel alan 
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diğerkâmlığın, vericiliğin, duyguların, kabullenilmiş bir eşitsizliğin, enformel ilişkilerin 
alanı; kamu alanı ise adaletin, rasyonalitenin, sorumluluk ve hesap vermenin, eşitliğin, 
formel ilişkilerin alanı. İktidar odağı birinde baba, ya da temsilcilisi olarak koca, abi… 
Diğerinde devlet. Birinde “doğal” yasalar geçerli, ötekinde insanların yaptığı yasalar... 
Özel alan acıkmanın, uyumanın, sevişmenin, çocuk yapmanın alanıdır bu ikiliğe göre, evin 
dışarısı, kamusal alan ise saygınlığın, eşitliğin, demokrasinin kültürlenmenin alanıdır.  

Kamusal alan özel alan ikiliğine yönelen iki büyük eleştiriden biri Marksizm’den diğeri de 
feministlerden gelmiştir. Söz konusu ikiliğe karşı yönelen feminist katkılardan Nancy 
Fraser’ın çoklu kamusal alan kavramsallaştırılmasından söz edilmiştir. Fraser, çoklu 
kamusal alanların üstünlüklerinden söz eder. Tekil, burjuva ve erkek kamusal alan 
kavramsallaştırmasına karşıt madun karşıt kamular önerir. Ona göre kamusal alan 
birbirinden farklı tipte kamusallıkların değişken bir karışımıdır. Çoklu, çeşitli ve eşitsiz 
katılımcılar arasındaki söylemsel çekişmenin alanıdır; bu farklılık nedeniyle de potansiyel 
olarak öngörülemeyen bir süreçtir.  

Atölye’nin devamında LGBTİ’+ların siyasal alana katılımı ve karşılaşılan engeller üzerine 
konuşuldu ve nihayetinde bütün sorunların temelinde, LGBTİ+’ların eşit yurttaşlar olarak 
tanınmamaları, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı düşünce ve pratiklerin bu eşitsizlikten güç 
alması, yasal ve kurumsal yapıların bu eşitsizliği devam ettirmesi hatta cezasızlık gibi 
yöntemlerle zaman zaman teşvik etmesinin yattığı vurgulandı. Bu nedenle LGBTİ+’ların 
ve hareketinin anayasal tanınma mücadelesi üzerinde duruldu. Bu mücadelenin en 
öncelikli talebi, Anayasa’nın kanun önünde eşitliği düzenleyen maddesine, “cinsel yönelik 
ve cinsiyet kimliği” ifadelerinin de eklenmesidir. 1982’de yazılan orijinal metinde, 

◦ Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir (1982).  

◦ Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür (2004). 

◦ Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve 
gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. (2010). 

Anılan maddede cinsiyete dayalı ayrım yapılamayacağına ilişkin vurgu, daha ziyade 
egemen ikili cinsiyet kalıpları gözetilerek yapılmış olup kadınlar ve erkekler arasındaki 
eşitlik ilkesini vurgulamaktadır.  

Madde kendilerini cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği yelpazesinin diğer alanlarında 
tanımlayan bireyleri yok saymaktadır. 

LGBTİ örgütlerinin yasalar önünde eşitlik talebine ilişkin hemen her metninde, bu 
doğrultuda düzenlenen toplantı ve gösteri gibi etkinliklerde cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliği ibarelerinin anayasaya eklenmesi talebi ortaya konmaktadır. LGBTİ örgütleri, 
Anayasa’ya “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesine yaşamsal bir 
önem atfetmektedir. Egemen erkek ve kadın tanımlamaların dışında konumlanan, cinsel 
yönelimleri ve/veya cinsiyet kimlikleri nedeniyle çeşitli düzeylerde ayrımcılığa maruz 
kalan LGBTİ’lerin, bu reformlar aracılığıyla devletin temel işleyişini, devletle toplum 
arasındaki ilişkinin niteliğini ve toplumun farklı öğelerinin yasalar önünde nasıl 
korunacağını tanımlayan bir kurucu metin olarak Anayasa’da açıkça telaffuz edilme ve 



 

 

tanınma talepleri, her şeyden önce varlıklarının kabul edilmesi isteğine dayanır.  
Anayasa’da bu tür bir reformun yapılması, LGBTİ bireylere hukuki bir dayanak sağlayarak 
ayrımcılığa ve nefret saldırıları, tecavüz, linç girişimi, kundaklama, kaçırma gibi 
sistematik kötü muameleye karşı yürütülen mücadeleyi destekleyeceği için kritik öneme 
sahiptir. 

 

4. Hafta: Medya ve Ayrımcılık 
Dördüncü atölye “ayrımcılık”, “nefret suçu”, “nefret söylemi” tanımları yapıldıktan sonra 
“söylem ve ideoloji”, “medya ve iktidar”, “medya eşit katılım göstergeleri”, “medya 
temsilleri” ve “medyadaki ayrımcılık” örnekleri üzerinden ilerledi. 

Toplumun günlük hayatı günlük iletişimsel etkinliklerle yaşanır. Bu iletişimsel etkinlikler 
ise, neredeyse tüm toplumsal alana yayılmış ve toplumsalın kendini ifade ettiği söyleme 
dayanmaktadır. Yani söylem, iletişimsel etkinlikleri çevreleyen, toplumu yansıtan bir 
aynadır ve akışkandır. 

Toplum, söylem alanı dolayımıyla dil ve düşünceye dayanan diğer alanlarla ilintilenir. Bu 
bağlamda ideoloji söylem alanı ile etkileşim içerisinde olan alanlardan bir tanesidir. 
Söylem yansız ya da iktidar ilişkilerinden bağımsız değildir. Söylem homojen bir alan 
değildir; üretim biçimi ve ilişkileri söylemin belirleyenidir. Ayrıca sınıfsal çelişki ve 
çatışmalar da söylemin belirleyenleridir. 

Toplumsal kültürün dil ve dil dışı tüm alanları toplumun söylemini, dünyayı 
anlamlandırma biçimini yansıtır. Bu nedenle söylem ve ideoloji arasındaki ilişki üzerine 
odaklanmak güncel toplumsal yaşamın dinamiklerini anlama ve toplumsal pratikleri 
anlamlandırma sürecini anlatır. O yüzden söylemi çözümlemek toplumsal yapıları, iktidar 
yapılarını çözümlemektir. Söylem çözümlemesi politiktir bu nedenle, ideolojilerin günlük 
konuşmalarımızı, konularımızı nasıl etkilediğini, ideolojik söylemi nasıl anladığımızı ve 
toplumda ideolojinin yeniden üretiminde söylemin nasıl yer aldığını açıklar. İlk medya 
kuramlarında dördüncü güç olarak tanımlanan medya, devletin ideolojik aygıtlarından bir 
tanesidir. İktidarlar medyayı kullanırlar. Ancak sadece iktidarlar medyayı kullanmaz, 
muhalefet, sivil toplum kuruluşları ve farklı toplumsal hareketler alternatif medyalar 
oluşturarak fikirlerini ve sözlerini kamusallaştırır.  

Ayrımcılığın Teşhir Edilmesi ve Öneriler  

Medya ayrımcılığın üretilmesinde 
önemli bir role sahiptir. Medya 
simgesel yeniden üretim olarak, yani 
ifadeler, görüntüler ve yorumlar 
aracılığıyla, “biz” ve “ötekiler” 
yaratarak ayrımcılığı eker, yerleştirir 
ve yaygınlaştırır (Çelenk, 2010: 222). 
Bu anlamda, Sevilay Çelenk’in de 
belirttiği gibi, medyanın bazı kişiler ve 
kesimleri dışlayarak veya 
dışlanmalarına aracılık ederek yaptığı 
ayrımcılık temsil düzeyinde olduğu ve 
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söz konusu kişi ve kesimlerin doğrudan fiziksel ya da duygusal olarak yaralanmalarına yol 
açmadığı için sınırlıdır; ancak “paradoksal biçimde yaşamın bütün diğer alanlarındaki 
ayrımcılığın ötesine geçen zararlar üretme potansiyeline sahiptir” (2010: 222).  

Eser Köker ve Ülkü Doğanay’ın İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) “Ayrımcılıkla 
Mücadele Programı” kapsamında yaptıkları Irkçı Değilim ama: Yazılı Basında Irkçı- 
Ayrımcı Söylemler (2010) başlıklı çalışmalarında belirttikleri gibi, kamusal söz oluşturma 
becerilerine sahip olan medyanın ayrımcılık biçimlerini ortaya çıkarmak için yapılan 
çalışmalar gösteriyor ki, kamusal söyleme ulaşabilme gücüne sahip gazeteciler, muhabirler, 
editörler ve köşe yazarlarından oluşan medya elitleri, medyanın “ırkçı/ayrımcı görüş,̧ değer 
ve tutumların gizlenmesi, sürdürülmesi, yaygınlaştırılması ve meşrulaştırılmasına aracılık 
ettiğini göstermektedir” (4). Medyanın dolaşıma soktuğu ayrımcılık, toplumsal 
çoğunluklar tarafından “bağımsız” ve “doğru” bilgi verme iddiası olan kitle iletişim 
araçları kanıt gösterilerek genel bir kanı olarak yerleşmektedir:  

Toplumdaki çoğunluk grubu üyelerinin doğrudan çok az bilgi sahibi olduğu sosyal gruplar 
ve olaylar hakkında, medya elitleri, açık veya gizli kanılar yayarlar. Ancak daha da 
önemlisi etnik olayların yorumlanmasın, azınlık gruplarına ilişkin önyargıların 
oluşmasında, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa meşruluk sağlayabilecek ideolojik bir 
çerçeve sunarlar. Bu noktada “her gün gazetede okuyoruz” cümlesi stratejik bir önem taşır 
ve günlük konuşmalarda önyargıların doğrulanmasında kullanılır (Köker ve Doğanay, 
2010: 4).  

 

5. Hafta: Gündelik Hayat ve Toplumsal Cinsiyet 
“Eşitsizliğin Gündelik Hali” 
Eşitsizliğin her türlüsü – odağımızda ister doğrudan demokrasi ve katılımda olsun, ister 
sınıfsal eşitsizlik ya da toplumsal cinsiyet eşitsizliği olsun- gündelik hayatın büyük ve 
küçük ölçekli veçhelerinde sıklıkla deneyimlediğimiz, çoğunlukla rutin pratiğe ya da dile 
gömülü bir eşitsizliktir. Eşitsizliğin gündelik hali onun sıradan ve kendiliğindenmiş 
yanılgısına neden olur. Bu atölyede gündelik hayatlarımızı bu kendilik halinden çıkarıp, 
kavranabilir, analiz edilebilir ve hatta itiraz edilebilir bir zemine oturtabilmeyi amaçladık.  

Gündelik hayatı bu zemini oturtabilmek için bazı soruları cevaplamak gerekti:  

- Gündelik hayat nedir?  

- Gündelik hayat nerededir? 
- Gündelik hayatın bilgisine nasıl erişilebilir? 

- Gündelik hayatın bilgisi ile ne yapabiliriz? 
- Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gündelik hayat içerisinden düşünmemizin önemi 

nedir?  
Gündelik olan sıradan ve tekrarlıdır. Bir akıp gitme hali söz konusudur. Bu akıp gitme hali 
de, her şeyin kendiliğinden olduğu yanılgısına neden olur. Ya çok sıradandır, o sıradanlığın 
içinde gömülmüştür. Böylelikle bilgi-deneyim ve eşitsizliğin görünmezleştirilmesi 
kolaylaşır, ya da çok kapsayıcıdır her şey kendiliğindenmiş izlenimi verir. Hep-hiç 
meselesi gibi. Bu nedenle gündelik hayatı kabul ederek, geri çekilmeksizin, edilgen bir 
şekilde kavramak imkansızdır. Gündelik olanı “kendiliğinden” çıkarıp analiz edilebilir bir 



 

 

hale getirebilmek için eleştirel mesafe gerekir. Eleştirel mesafe kuramadığımızda onu 
kavrayamayız bile.  Gündelik hayata yönelik yapılacak eleştirel çözümleme ideolojileri 
açığa çıkaracaktır. Sürekli bir ideolojik eleştiriyi ve sürekli bir öz-eleştiriyi gerektirir. 
Ancak bu şekilde edinilecek bilgi toplumsal olanı değiştirmek için bir ipucu olarak ele 
alınabilir. 
Ataerkil toplum düzeni ve kapitalizm iş birliğiyle gündelik hayat içerisindeki eşitsizlik 
tıpkı gündelik hayatın kendisi gibi, oradaki deneyim gibi, sıradanlaştırılmış ve 
kendiliğindenmiş gibi göstermiştir (fıtrat sözünü eşitsizlik söz konusuyken bu kadar sık 
duymamızın bir nedeni de budur).  Tüm bunların yanı sıra gündelik hayat natüralist bir 
şekilde alışkanlık ve geleneğin evrensel bir alanı olarak deneyimlense de, rutinleşmesi ve 
tekrarlanması sadece baskın sosyal ilişkilerin (ataerkinin ya da kapitalizmin) basit bir 
ifadesi değildir, aynı zamanda eleştirel düşünceyi de başladığı yerdir. Söz konusu gündelik 
hayat, içerisinde adaletsizliği, sömürüyü ve eşitsizliği bilfiil yaşandığımız yer olduğu kadar 
direniş imkanlarımızı da içerisine barındırır.  
Tıpkı ekonomik ya da politik alanlar gibi, gündelik hayat da bir müdahale ve mücadele 
alanıdır. Ataerkil sistemin ve heteroseksizmin egemen olduğu bir dünyada kadınların ve 
LGBTİ+’ların gündelik hayatı da bu müdahalenin tam ortasındadır ama yer yer/zaman 
zaman kendine mücadele alanları yaratmaktadır. 
Katılımcılardan Arzu Altundiş’in "Küllük Boşaltmak" ve "Bira Doldurmak" Arasında: 
Kadın Bar Çalışanlarının Gündelik Hayat Deneyimleri sunumunu bu atölye ile ilgili 
gördüğümüz için atölyede yer verdik.  
Sunum özeti:  

“Bu sunumun odağını gündelik hayatın hem ritmik ve tekrarlı hem de tahmin edilemez ve 
sıra dışı doğasında, ritmin dışında kalanlar yani gece çalışıp gündüz uyuyanlar 
oluşturuyor. Peki, kimdir ritmin dışında kalanlar? Seks işçileri, bar çalışanları, gece 
vardiyasında çalışanlar, uyuşturucu bağımlıları, alkolikler gündelik hayata nüfuz etmiş 
iktidar ilişkilerinin bir şekilde dışında kalmış ya da dışına itilmiş olmaları sebebiyle 
planlanmış ve tekdüze ritmin dışında kalanlardır. Ancak nasıl ki gündelik hayat hem 
iktidarın içselleştirildiği hem de direnişin olduğu alansa, ritmin dışında kalanlardan kadın 
bar çalışanları da iktidardan ve belirlenmişliklerden tamamen azade değildir. Başat 
pratiğin ritmine uygun yaşamıyor olmak beraberinde alternatif pratikleri, kendine özgü 
rutinleri getirir. Dolayısıyla barda çalışan kadınların gündelik yaşam deneyimleri, 
özellikle alkollü eğlence anlayışının erkeksi dünyasında kadın failliğini anlamayı da 
kolaylaştıracaktır. Bu çalışmada Ankara’da Kızılay civarında bulunan 3 farklı barda 
çalışan 4 kadınla görüşme yaptım ve görüşme yaptığım kadınları çalışma saatleri 
içerisinde çalıştıkları barlarda ziyaret ederek katılımcı gözlem yöntemiyle iş yeri 
deneyimlerine tanıklık ettim. Çalışmada peşine düştüğüm soruysa hem mekânsal olarak 
(bar) hem de zamansal olarak (gece) kadınların ait olmadığı varsayılan bu alanda kadın 
garsonların gündelik hayatı hangi taktiklerle nasıl deneyimlediğiydi. Bu soruyu 
cevaplamak için de öncelikle gündüzün ötekisi olarak geceyi ve gece yaşayan olmayı 
tartışıyorum sonrasında gündelik hayatın zamansallığı ve mekansallığını anlamak için bar 
çalışanı kadınların gündelik hayat deneyimlerine, ritimlerine, taktiklerine, mikro 
direnişlerine değiniyorum. Bar çalışanı kadınların gündelik hayat pratikleri, hem 
mekânsal olarak (bar) hem de zamansal olarak (gece) kadınların ait olmadığı varsayılan 
bir alanda gündelik hayatın tekrarlı, kopuklu ve sürprizli ritminin nasıl deneyimlendiğini 
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gösterirken eşitsiz toplumsal cinsiyetli dünyada kadın olmanın kendine özgü pratiklerini 
ve deneyimlerini de anlatır bize.” 

6. Hafta: Katılımcı Sunumları ve Atölye Değerlendirilmesi 

Atölyenin kapanışı olan son oturumda öncelikle ilk 5 atölyede konuşulan, tartışılan konular 
atölye yürütücüleri tarafından özetlendi. Atölyeler sırasında konular hakkında yürütülen 
tartışmalar ve katılımcıların katkı, soru ve önerileri de katılımcılara tekrar hatırlatıldıktan 
sonra katılımcılara surveymonkey.com üzerinden gönderilen bir anket aracılığıyla 
belirlediğimiz ve atölye katılımcılarının izlediği “Pride”, “Suffragette”, “Girl”, “Milk” 
filmleri yürütücüler tarafından tartışmaya açıldı. Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Katılım 
atölyesinde tartışılan konuların ve teorik arka planın filmler üzerinden tartışıldığı son 
atölye, katılımcıların da 6 oturuma dair genel yorumları ve katkılarını bir düzen içerisinde 
sunmalarına olanak verdiği için oldukça verimli geçti.  

Bununla birlikte katılımcılardan İrem Edeer “Kadın Hakları Mücadelesi Tarihi”, Seval 
Siğinç ise “Pierre Bourdieu Sosyolojisi ve Pandemi Sonrası Sembolik Şiddet” konulu 
sunumlarını gerçekleştirdi.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Göç, Kentsel Yoksulluk ve Defolu İdeolojiler Atölyesi 
Atölye Yürütücüsü: Tahsin Başkavak 

 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi 
Türkiye'de de iç ve dış göçlerin 
artmasıyla birlikte, farklı ulusal ve etnik 
kökenlerden gelen çokkültürlü bir nispi 
artı nüfus meydana gelmiştir.  Nispi artı 
nüfusu oluşturan emekçiler, bir yandan 
güvencesiz ve ucuz iş gücü haline 
gelirken, diğer yandan da toplumsal 
dışlanma ile birlikte kendi geçim 
çarelerini enformel sektörde ve gündelik 
işlerde aramaktadır. 

İş gücünün neoliberal politikalar ile 
birlikte giderek vasıfsızlaşması ve emek 
karşılığı ödenen ücretlerdeki düşüş 
tarihsel bir hat üzerinde geriye giderek de 
izlenebilir. Her ne kadar 1980 sonrasında 
neoliberal politikalarla birlikte bu eğilim 
giderek daha fazla ağırlık kazansa da bu 
durum aslında kapitalizmin olağan işleyiş 

kurallarından bir tanesidir. Sanayileşmenin başlangıcından bu yana mülksüzleştirme 
pratikleri ile birlikte oluşan kırsal yoksulluğun getirdiği göçlerle birlikte büyük kentler 
kapitalizmin ucuz iş gücü depoları haline gelmiştir ve kapitalizmin yedek sanayi 
ordusunu, işsiz yedek işçi kuvvetini oluşturmaktadır. 

İşsiz yedek işçi ordusu sermayenin işçiler karşısında ücretleri ayarlayabilmek için bir 
denge unsuru olarak kullanabileceği kuvvet olduğu gibi, güvencesiz ve düşük ücretle 
çalışmaya da yatkındır. Güvencesiz ve düşük ücretle çalışma ise neoliberal 
politikaların esnek sermaye birikimi yasalarına uygun bir işleyiş olduğu kadar 
kapitalizmin sermaye birikimini sağlamak ve krizlerini aşmak için kullandığı ana 
formülüdür. Neoliberal politikalarla birlikte iş alanlarında taşeronlaşma fazlalaştığı 
gibi enformel sektörde oluşan iş kolları da fazlalaşmıştır. Yedek işçi ordusu aynı 
zamanda günü birlik işlere koşulabilecek ve yeni açılan iş kollarına hazırda bulunan 
üretici güçlere zarar vermeden kaydırılabilecek bir güçtür.  

Kentlerin ve kırsal alanların bir başka ucuz işgücü kaynağı ise savaşlar ve çatışma 
koşulları nedeniyle yerlerinden yurtlarından edilen ve bu zorunlu göçler sonucu 
ülkelerarası ya da ülke içi yer değiştiren insanlardır. Zorunlu göçler sonucu yeni 
bölgelere gelen bu insanlar ya kırsal alanda mevsimlik işlerde çalışmakta ya kentlerde 
inşaat işçiliği, hamallık gibi esnek, güvencesiz kol emeğine dayalı işlerde çalışmakta 
ya da enformel alanda kendilerine geçim çareleri bulmaktadır. Seyyar satıcılık, atık 
kağıt işçiliği, hurdacılık bu enformel geçim çarelerine örneklerdendir. Enformel geçim 
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çareleri bu alanlarda oluşan uzmanlaşma ile birlikte genellikle meslek haline 
gelmektedir.  

Enformel alanda yürütülen ve Atık Kağıt İşçiliği gibi giderek uzmanlık kazanılan 
mesleklerden elde edilen gelir, çoğu yerde bir çatışma alanına dönmekte ve tekelleşme 
ile birlikte yasaların müdahalesi, emekçiler ile resmi kurumlar arasında iş, ekmek ve 
hak mücadelesi ortaya çıkmaktadır. Yaşadıkları yerlerde geçimlerini sağlayamayan ve 
zorunlu göçlerle yerlerinden yurtlarından edilen insanların mevsimlik tarım işçisi 
olarak çalıştığı yerlerde ise hak, ücret gaspı, ötekileştiren ve dışlayan gündelik hayat 
pratikleri ve özellikle iş bitiminde yaşanan lince varan girişimlerle karşılaştıkları 
görülmektedir.  

    Bir yandan da kentlerde; özellikle iç ve dış zorunlu göçlerlerle oluşan artı nüfus 
kaynaklı ucuz iş gücünün artması, toplumsal çatışmaları körükleyerek ötekileştirmeye 
ivme kazandırmış ve maddi çıkarlardan kaynaklı çatışmaları gizleyen demagojik 
propagandayı ön plana geçirmiştir. Medyanın yalan haberlerinin yanında, kullanıcı 
türevli içerik üretimine izin veren yeni medyanın kullanıcıya sağladığı olanakların da, 
defolu ideolojilerin gündelik hayatın içinde yeniden üretimini arttırdığı görülmektedir. 
Bu durum da toplumu ırkçılık ve etnik ayrımcılık temelli defolu ideolojilere daha fazla 
inanmaya ve bu ideolojilerin ürettiği propagandayı daha fazla yaymaya açık hale 
getirmektedir.  

Savaş sırasında yerlerinden yurtlarından edilerek, Türkiye’ye zorunlu göç ile gelen 
Suriyeli göçmenlere yönelik “İşimizi elimizden alıyorlar” türevli savunularla oluşan 
ve ırkçı söylemlerle ilerleyen yaklaşımlar, işçi sınıfının birleşik hak mücadelesinin 
önünde de engel oluşturmaktadır. Mültecilerin ve zorunlu göç mağdurlarının 
etnikleşmiş iş gücü haline gelmesi ekonomik anlamda iş gücünün gelişmesine ve 
düşük ücretlerle, güvencesiz çalışma ile daha fazla sömürülmesine imkân sağladığı 
gibi, oluşacak gerilimleri ulusal ve etnik kökenlerle açıklama, üretilen baskıyı 
meşrulaştırma işlevi de görmektedir. 

    Atölye çalışmasında; göç ve kentsel yoksulluk sınıf analizi yöntemiyle, ezilenlerin 
tarihi aşağıdan yukarıya ele alınarak, iş gücünün etnikleşmesi bağlamında oluşan artı-
nüfus, toplumsal çatışmalar, defolu ideolojiler ve bu ideolojilerle yayılan propaganda 
ile yalan haberlerin toplumsal etkileri görsel örneklerle desteklenerek tartışılmıştır. 
Dünyada ve Türkiye’de kapitalist sermaye birikimi açısından göçlerin ve kentsel 
yoksulluğun işleyişi, yüzyıllar içinde süregiden mülksüzleştirme ve yerinden 
yurdundan etme pratiklerinin tarihsel gelişimi ile incelenmiştir. Ezilenlerin aşağıdan 
yukarıya tarihi, resmi tarih kaynakları ile birlikte ele alınarak karşılaştırılmalı 
çalışmalar yapılmış ve atölye sırasında katılımcılarla birlikte tartışılmıştır. Osmanlı 
dönemi işçi sınıfı ve kent yoksullarının enformel alanda buldukları geçim çarelerinin 
izi bugün halen sürmekte olan mesleklere kadar sürülmüş ve bunların İngiltere ve 
Amerika’daki benzerleri ortaya konulmuştur.  

Atölye ile ilgili bilgilerin bulunduğu web sayfasında okuma listesi ile birlikte 
mevsimlik tarım işçileri, Suriyeli mülteci işçiler, çocuk işçiliği, iş gücü piyasasında 
var olan ayrımcılık türleri ve etnikleşmiş iş gücüne dair örneklerin bulunduğu makale, 
araştırma raporları ve yazılar paylaşılmıştır. Rapor, makale ve araştırmalara ek olarak 



 

 

aynı yerde konular ile ilgili film, belgesel ve edebi roman önerileri de atölye 
katılımcılarına sunulmuştur.  

 

1. Hafta 
Atölye katılımcıları ile tanışılmış ve dersin tanıtımı yapılmıştır. Göç, Kentsel 
Yoksulluk ve Defolu İdeolojiler Atölyesinin başlığı üzerinden Göç kavramı, Kentlerin 
gelişimi ve Kentsel Yoksulluğun tanımı, Defolu İdeolojilerin tanımı yapılmıştır. Göç 
kavramının kapitalizmin oluşumu ve gelişimindeki yeri anlatılarak göçler, geçimlik 
göçler ve zorunlu göçler başlıkları altında toplanmış ve kentsel yoksulluğun 
oluşumunda kırsal alanlardan oluşan geçimlik göçlerin yeri konuşulmuştur. Göçler ile 
toprak rantı ve mülksüzleştirilme süreçlerinin bağlantısı ortaya konularak, kırsal 
yoksulluğun ekonomi politik yapısı ortaya koyulmuş, gelişimi ve sonuçları 
değerlendirilmiştir.  

İkinci Dünya Savaşı’nın bitimi ile birlikte dünyadaki gelişmeler ele alınarak bunun 
Amerika ve Avrupadaki etkileri, dünya kapitalizminin savaş sonrası ekonomik ve 
politik uygulamaları ile bu uygulamaların Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve kültürel 
yapısına etkileri incelenmiştir. Soğuk savaş dönemi politikalarında Türkiye’nin 
konumu, ekonomik yardımlarla değişen sınıfsal yapısı üzerinde durulmuş, değişen 
ekonomik koşulların kent ve kır yaşamına etkileri ve kentlerin değişiminde oynadığı 
rol ortaya konulmuştur. Karayollarının yapımının kır ve kent ilişkisi üzerindeki 
etkileri sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan incelenmiştir. 

Değişen kır ve kent ilişkisinin, tarım ekonomisindeki değişikliklerin ve gelişmeye 
başlayan montaja dayalı sanayinin kentlerin gelişmesinde ve göçleri çekmesindeki 
rolü konuşulmuş, kentlerde ortaya çıkan yeni meslekler ve gecekondulaşma şeklinde 
kentlerin dış çeperlerinde oluşan yerleşim alanları dünden bugüne incelenmiştir. 
Atölye katılımcıları da; Türkiye’nin söz konusu dönemi ile ilgili araştırmaları ve 
tarihsel bilgileri, kent yapısında gözledikleri değişimler ve gecekondu bölgeleri 
deneyimleri ile tartışmaya katkıda bulunmuş ve görüşlerini söylemişlerdir.  
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2. Hafta 

1950 sonrası sosyal bilimlerdeki ‘modernleşme’ çalışmaları irdelenmiş ve bunun 
Türkiye’ye etkileri konuşulmuştur. Soğuk Savaş ile birlikte gelişen iki kutuplu dünya 
sisteminde modernleşme teorilerinin gelişmekte olan ülkelere olan etkileri ele 
alınmıştır. Türkiye’de bu dönemlerde sınıfsal yapıda oluşan değişiklikler, mülkiyet 
ilişkileri ve bunun köylük bölgelere ve kentlere etkileri ele alınmış ve bunların sosyal 
hayatta yarattığı değişiklikler ile kültürel etkileri tartışılmıştır.  

1950’ler ile birlikte Türkiye’de kentleşme olgusu ele alınmıştır. Kentlerin gelişimi ve 
dış çeperlere doğru yayılması, kentlerde sanayinin gelişimi ve iş gücünün artması ele 
alınmış, 1974 Petrol Krizi’nin kırsal ve kentsel yoksulluğa etkileri anlatılmıştır. 1974 
Petrol Krizi’nin ortaya çıkması, buna karşı alınan önlemler, petrol fiyatlarının artışının 
sanayi ve kent yaşamına etkileri döneme ait belgesellerden video parçaları ile 
izlenmiştir. Krizin etkisini hafifletmek ve krizden çıkmak için uygulanmaya 
başlanılan ekonomik politikaların halka, kırsal ve kentsel yaşama etkileri tartışılmış 
ve kentsel yoksulluğun oluşumundaki payı irdelenmiştir.  

BBC televizyonunun döneme ait belgeselleri parçalara bölünerek, Türkiye’nin sanayi 
kuruluşlarının önde giden temsilcilerinin ve siyaset adamlarının görüşleri ortaya 
koyulurken, işçi sınıfının koşulları ve gündelik yaşamı izlenmiştir. Köylük 
bölgelerdeki hanelerin krizden nasıl etkilendiği ve bunun sonucunda kentlere doğru 
gerçekleşen geçimlik göçler ele alınmış; kırsal alanlarda tarımın tekelleşmesine ve 
tarımsal ekonominin büyük çiftliklerde toplanmasına neden olan gelişmeler 
irdelenmiştir.  

Kırsal alanda üretilen ürünlerin ve bunların üretilme biçimlerinin kentsel ekonomi ile 
gelişen gıda sanayii ile bağlanma biçimleri döneme ait videolarla izlenilmiş ve üretim 
örnekleri ve istatistikleri ile ortaya konulmuştur.  

Aynı dönemlerde gerçekleşen Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü, geçim arayışındaki 
kır ve kent yoksullarının ülkelerarası göçlerine örnek olarak verilmiş; Anadolu 
köylerinden Almanya’ya çalışmak için giden işçilerin Almanya’daki fabrikalardaki 
işçileşme süreçleri ele alınmıştır. Türkiyeli göçmenlerin Almanya’daki fabrikalardaki 
çalışma koşulları ele alınırken Fordizm ve Post-Fordizm kavramları üzerinde 
durulmuştur. Almanya’da etnikleşmiş bir iş gücü kaynağı oluşturan ilk kuşak 
göçmenlerin, Almanya’da kimi durumlarda düşük ücretli işlerde kaçak olarak 
çalışmak zorunda kalan işçilerin çalışma koşulları, göçmenlerin dünyadaki benzer 
örneklerde olduğu gibi barınma koşulları ile birlikte ele alınmıştır. Atölye 
katılımcılarımız da Almanya’ya iş gücü göçüyle ilgili kendi aile ve çevrelerinden 
edindikleri bilgi ve deneyimleri aktarmışlardır.  

1980’ler sonrası neoliberal politikalarla birlikte Türkiye siyasetinde ve sosyo-
ekonomik yapısında yaşanan değişimler 1950’ler ve 1974 krizi ile bağlantılı olarak 
işlenmiştir. 1990’larda başlayan ve 2000’ler ile hız kazanan kentsel dönüşüm 
politikaları incelenmiş ve atölye öncesi çarpık yapılaşma ile kentsel dönüşümün 
altyapı alanında yetersizliklerini gösteren haber ve sosyal medya videolarından 
derlenerek montajlanan ‘Ankara Selleri’ videosu gösterilmiştir.  

 



 

 

3. Hafta 

Daha önceki atölyelerde işlenen İkinci Dünya Savaşı sonrası ve 1950’de Demokrat 
Parti ile başlayan dönem ve neoliberal politikalarla birlikte günümüze gelen sürecin; 
Cumhuriyet dönemi, Birinci Dünya Savaşı dönemi ve 1850’li yıllarda Osmanlı’da 
gelişen dış ticaretin ve buna bağımlı olarak oluşan sınıfsal yapı ve toplumsal 
değişiklikler ile bağlantısı kurulmuştur.  

Kırsal alanlarda ve kentlerdeki toprak ağası, tefeci, ticaret erbabı sınıflar ile kentlerde 
oluşan sanayi burjuvazisinin gelişimi ele alınmıştır. Sermaye sahibi sınıfların, toprağa, 
ürüne, varlık ve sermayeye el koyma ve sahip olma süreçleri yukarıdaki tarihsel 
çerçevede ele alınarak mülksüzleştirerek oluşan ilkel sermaye birikimi kavramı 
incelenmiştir. Söz konusu dönemlerde, bu sınıfların toprağa el koyma ve rant elde 
etme süreçleri değerlendirilmiş ve bulundukları alanda mülksüzleşerek yoksullaşan 
insanların kentlere göçleri ele alınmıştır. Atölye katılımcıları da sözlü ve yazılı olarak 
kaynak önerilerinde bulunmuş ve bilgilerini paylaşmışlardır.  

Tarihsel kaynaklar yanında, Yaşar Kemal, Orhan Kemal başta olmak üzere döneme 
dair belgesel romanlar kaleme almış yazarların edebi ürünlerinden parçalar 
konuşulmuştur. Atölye katılımcıları da bu alanda sözlü ve yazılı olarak katkıda 
bulunmuşlardır.  

Türkiye’de kent yoksullarının ve emekçi sınıflarının geçimlerini sağladıkları enformel 
alanlarda gelişen ve sürdürülen meslekler Osmanlı’dan günümüze görsel örnekleri ile 
birlikte ele alınmıştır. Sokakta yapılan ayakkabıcılık, simitçilik, dondurma sebze 
meyve satışı, hurdacılık, berberlik, arzuhalcilik gibi meslekler ile sırık hamallığı, küfe 
hamallığı, sakalık, ayı oynatıcılığı, kalaycılık, mühürcülük gibi kaybolmuş meslekler 
170 yıllık bir tarihsel hat içinde 136 fotoğraf ve çizimle izlenmiştir. Bu mesleklerin 
kent yaşamında tuttuğu yer yanında, birçoğunun mesleğin öğrenilmesi ve 
sürdürülmesi süreçlerinde oluşan uzmanlaşmadan bahsedilmiş ve günümüzde 
aldıkları biçimler konuşulmuştur.  

Kentlerde oluşan ve kent yoksullarının geçim çarelerini oluşturan sokak meslekleri 
yanında yine Osmanlı döneminde 1850’li yıllardan başlayarak tarımsal alanlarda 
göçlerle sağlanmış etnikleşmiş iş gücü örnekleri verilmiş ve bunların Batı ile 
gelişmekte olan ticarette kapladıkları yere değinilmiştir. Bu örnekler üzerinden kırsal 
ve kentsel alanda etnikleşmiş iş gücü karşısındaki ayrımcı ve ötekileştirici pratikler 
tarihsel veriler ile işlenilmiştir.  

Türkiye’nin Osmanlı döneminin sonlarına doğru değişen üretim yapısı ve ihraç 
ürünlerinden bahsedilmiş, bu üretimin yoksulluğun derinleşmesindeki rolü ortaya 
konulmuştur. Bunun yanında bu ürünlerin üretimi ile birlikte gelişen halk sağlığı 
sorunu tarihsel örnekler, veriler ve sayılarla birlikte ortaya konulmuştur.  

 

4. Hafta 

Daha önceki atölyelerde bahsedilen; ‘Mülksüzleştirme’, ‘Yerinden Yurdundan Etme’, 
‘Artı Nüfus’, ‘İşgücünün Etnikleşmesi’, ‘Uzmanlaşma’ kavramları ayrıntılandırılmış 
ve kaynakları ile birlikte konuşulmuştur. Bu kavramların göçlerde ve kentsel 
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yoksullukta kapsadığı yer belirtilmiş, sosyal bilimlerin bakış açısı üzerinde 
durulmuştur.  

Osmanlı dönemi Türkiye’sinden başlayarak günümüz Türkiye’sine kadar tarihsel 
olarak izlenebilen ‘Göç, Kentsel Yoksulluk ve Defolu İdeolojiler’ hattının; dünya 
ölçeğindeki işleyişi konuşulmuş ve İngiltere’den örnekler tarihsel verilerle ortaya 
konulmuştur. Friedrich Engels’in yazıları başta olmak üzere, dönemin raporları, 
gazete haber ve yazıları sunulmuştur. İngiltere’de kırsal alanda toprak rantı kullanımı 
ve mülksüzleştirme ile yerinden yurdundan etme pratikleri konuşulmuş ve aynı 
dönemlerde Osmanlı’daki örnekleri ile benzerlikleri ortaya konulmuştur.  

İngiltere’de Manchester kentinde başladığı kabul edilen Sanayi Devrimi ve kır ile kent 
yaşamına etkileri, daha önceden hazırlanan 114 fotoğraf ve döneme ait illustrasyondan 
oluşan bir slayt ile gösterilmiştir. Manchester kentinin oluşumu ve sanayide çalışmak 
üzere kente kırsal alandan yapılan göçler, sokakların ve evlerin yapısı, kentte yaşam, 
işçileşme süreçleri, sokak işleri, sağlık sorunları, kadın ve çocuk emeği ele alınmıştır. 
Türkiye’den gösterilen örnekler ile benzerlikler vurgulanırken, ilk oluşan işçi 
hastalıkları, iş kazaları, yaşam koşulları ve kültürel değişim üzerinde durulmuştur.  

Çocuk işçiliği üzerinde durulmuş ve tarihsel istatistiklerle boyutları anlaşılmaya 
çalışılmıştır. Kentlerin artan nüfusu ve işçileşme oranları incelenmiş ve kentlerde 
oluşan hastalıklar ve emekçi sınıflar arasındaki ölüm oranları yine sayılar ile ortaya 
konulmuştur.  

Sanayinin gelişimi ve makineleşme incelenerek, işçi sınıfı ile sermaye sahibi sınıflar 
arasında oluşan çatışma ve çelişkilerden bahsedilmiş ve devletin sermaye taraflı 
düzenleyici rolü ile ilgili geliştirilen kavramlar konuşulmuştur. Suç kavramının 
oluşumu, hukuk ve tıp alanlarında sağlanan uzmanlaşma, yoksul ve işsiz 
kategorilerinin oluşumu değerlendirilmiştir. 

 İrlanda halkının mülksüzleştirilme pratikleri de yine aynı tarihsel hat üzerinden 
incelenmiştir. Mülksüzleşen İrlandalıların göçleri ele alınarak, etnikleşmiş iş gücü 
örneği olarak İngiltere işçi sınıfının içinde bulundukları konum tarihsel veri ve 
istatistik ve aktarımlarla takip edilmiş ve İngiliz işçi sınıfı ile çelişkileri irdelenmiştir.  

“Sınıf mücadelesi analizi” üzerinde durarak işçi sınıfının direniş pratikleri 
konuşulmuştur. Aşağıdan yukarıya tarih kavramından bahsedilmiş ve işçileşme 
süreçlerinin sınıfın oluşumundaki yeri ile yabancılaşma, meta fetişizmi, nesneleşme 
kavramları ele alınmıştır.  

 

5. Hafta 

Göç ve kentsel yoksulluğun tarihsel hattının ortaya konulması açısından; 
mülksüzleştirilerek yerinden yurdundan edilen milyonlarca insanın iş gücüne göç 
ettikleri yerlerde katılımı ile sonuçlanan tarihi örnekler ortaya konulmuştur.  

1850’li yılların İrlandası’ndan patates kıtlığı sonucu oluşan ve 1 milyon kişinin ölümü 
ile sonuçlanan kıtlık ve salgın hastalıklar ile 3 milyon insanın İngiltere ve Amerika’ya 
göçü, sömürgeleştirilen Hindistan’da yüzbinlerce insanın ölümü ile sonuçlanan 



 

 

kıtlıklar ile birlikte oluşan göçler, Çin’den Amerika’ya kitlesel göçler tarihsel veriler 
ile ortaya konulmuştur.  

Göçlerin ve kentsel yoksulluğun oluşumunda, kapitalist sermaye birikiminin rolü 
konuşulmuş ve sanayi devriminin ortaya çıkışında sömürge ülkelerin emeği 
değerlendirilmiştir. Bu konuda sömürge Hindistan ve Çin örnekler olarak ortaya 
konulmuştur. 1498'ten 1972'ye Hindistan’da kolonicilik haritalandırılmış bir grafik 
video ile katılımcılarla paylaşılmış ve sömürge Hindistan dönemine ait raporlar ve 
gazete illustrasyonları, misyoner ve gazetecilerin çizimleri ve fotoğraflarından oluşan 
83 adet arşiv görüntü ile anlatılmıştır. İlgili rapor ve yayınlardan döneme tanıklık eden 
parçalar katılımcılara okunarak üzerinde birlikte tartışma yürütülmüştür. Atölye 
katılımcılarından konu ile çalışmalarda bulunanlar bilgilerini paylaşmışlardır. 

Hindistan’ın o dönemdeki ticari verileri, ihraç ürünleri, kırsal ve kentsel alandaki 
tarihsel gelişmeler ve ortaya çıkan sınıflar ele alınarak; bunlarla aynı dönemde 
Osmanlı Türkiye’si karşılaştırılmış ve bağlantıları kurulmuştur. Bunların yanında 
Hindistan’da günümüzdeki kırsal ve kentsel yoksulluk üzerine konuşulmuş ve bu 
konu ile ilgili yakın tarihli videolar katılımcılar ile paylaşılmıştır.  

Aynı dönemde Çin ile ilgili döneme ait tarihsel veri ve analizler ortaya konularak 
Çinden Amerika’ya oluşan göçler katılımcılarla karşılıklı bilgi alışverişi içinde ele 
alınmıştır. Çin’de İngiltere kapitalizminin afyon politikası konuşulmuş ve bu 
uyuşturucu politikasının dünya ve Türkiye şehirlerinde kent yoksulları üzerindeki 
etkileri tartışılmıştır. Atölye katılımcıları kendi kentleri ve mahallelerindeki olay ve 
gelişmeleri anlatarak konuya katkı sağlamışlardır.  

 

6. Hafta 

Zorunlu göçlere örnek olarak, tarihin en büyük zor ve kaba kuvvet ile yapılmış 
göçlerinden olan, 12.5 milyon Afrikalı siyahın köleleştirilerek Amerika’ya zorla 
taşınması ele alınmıştır. İlk olarak köleliğin teorik çerçevesi çizilmiş ve bu konudaki 
kaynaklar konuşularak kölelik ve sömürgecilik bağlantısı kurulmuştur.  

1560 ile 1860 arasındaki 300 yıllık köle ticaretinde köleleri taşıyan gemi trafiği, grafik 
video ile katılımcılara gösterilmiştir. İkinci video ile 1400’lerin başı ve 1800’lerin 
sonuna kadar köle ticaretinin altyapısı, ortaya çıkışı ve kölelik karşıtı mücadele özet 
olarak açıklanmıştır. Atölye katılımcılarına Atlantik Köle Ticareti ile ilgili sayısal 
veriler ve yolculuk liman hatları istatiksel veriler ile gösterilmiş ve köle ticaretinin 
Afrika’dan Karayiplere olan yolculuk koşulları, atölye öncesi Türkçe çevirisi yapılıp 
ve montajlanarak seslendirilmesi yapılmış üçüncü bir animasyon video ile 
gösterilmiştir.  

Atlantik köle ticareti yanında Orta Doğuya doğru işleyen 4 milyondan fazla 
Afrikalının köleleştirilme süreçleri de konuşulmuş ve Afrika’da köleliğin sınıfsal, 
sosyal ve ekonomik bağlamı tartışılmıştır. Atölye çalışmasının bu bölümünde atölye 
katılımcıları Osmanlı’da kölelik üzerine bilgilerini paylaşmışlardır.  

Amerika’da Afro-Amerikalıların şu anki sınıfsal konumları, kentsel yoksulluk 
içindeki yerleri, sağlık sisteminde uğradıkları ayrımcılıklar ortaya konulmuş ve Afro-
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Amerikan, Siyahi, Zenci, Negro, Nigga, Nigger terimleri tartışmaya açılmıştır. Atölye 
katılımcıları ile bu kavramlar üzerine fikirler yürütülmüştür. Afro Amerikalıların 
kölelikten özgürlükleştikten sonra iş gücüne katılımları döneme ait ve dönemle ilgili 
38 adet foto, çizim ve belge ile görsellerle anlatılmıştır.  

Kölelik zamanı kurulmuş ve halen faaliyetini küresel ölçekte sürdüren birçok firmanın 
tarihi ve kölelik ile ilgili özür açıklamaları okunup tartışılmış ve bu faaliyetlerden 
örnekler verilmiştir. Küresel ölçekte kırsal ve kentsel yoksulluktan sorumlu bu tip 
şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerinden de bahsedilmiştir. Bu konuda katılımcılar da 
Latin Amerika ve Türkiye üzerine bilgileri ile katkıda bulunmuşlardır.  

Amerikan sağlık sistemi ve sağlık sistemi üzerinde yürüyen ayrımcılık da konu 
edilmiş ve Amerikan sağlık sisteminde Afro-Amerikalılara yönelik ayrımcılık ve 
tarihsel uygulamalar ile ilgili Türkçe çevirisi yapılarak seslendirilmiş ve montajı 
yapılmış dördüncü bir video gösterilmiştir. Video gösteriminin arkasından, atölye 
katılımcıları ile Türkiye’deki sağlık sisteminde etnik ve cinsiyetçi ayrımcılık üzerine 
tartışma yürütülmüştür. Katılımcılar bir yandan bu konu ile ilgili teorik birikimlerini 
ve araştırmaları ortaya koyarken bir yandan da kişisel deneyimlerini atölye ile 
paylaşmışlardır.   

Göçler sonrası etnikleşmiş iş gücüne örnek olarak Çin’den Amerika’ya yapılan göçler 
verilmiş ve etnikleşmiş iş gücünün birbirine karşı çatışması Amerika’daki Çinli-
İrlandalı çatışması üzerinden 22 illustrasyon ve duvar ilanı ile görsellerle anlatılmıştır. 
Dönemin gazetelerinden bu çatışmalar ile ilgili pasajlar katılımcılar ile paylaşılmış ve 
günümüzle bağlantısı kurulmuştur.  

Atölyede dünyadan çocuk işçiliği, ucuz işçilik ve süre giden işçi köleliği örnekleri 
üzerine videolar izlenilirken Suriyeli göçmen işçiler, zorunlu göçle metropollere göç 
etmiş Kürtler, Afgan göçmenler ile ilgili olarak ucuz ve vasıfsız iş gücü ve güncel 
çatışmalar ile ilgili Türkiye örneği üzerine tartışma yürütülmüştür.  

 

7. Hafta 

Zorunlu göçlerin kavramsal ve teorik çerçevesi kurulmuş ve geçimlik göçler ile 
farkları ortaya konulmuştur. Zorunlu göçlerle birlikte enformel alanda oluşan 
meslekler konuşulmuş ve etnikleştirilmiş işgücü örnekleri verilerek etnikleşme 
kavramı sorgulanmıştır. Etnisite ve etnikleşmiş işgücü kavramları teorik kaynaklarla 
birlikte tartışılırken İrlandalı, Çinli ve Siyahi emek üzerine Türkçe çevirisi yapılarak 
seslendirilmiş ve montajı yapılmış bir video atölye katılımcılarına gösterilmiştir.  

Zorunlu göçlere ve iş gücünün etnikleşmesine örnek olarak Türkiye’deki Suriyeli 
göçmenlerin iş gücüne katılımları, tekstil fabrikalarındaki Suriyeli çocuk işçiler 
konuşulmuş ve bu konu ile ilgili haber videoları gösterilmiştir. Defolu ideolojilere 
örnek olarak Suriyeli göçmenler ile ilgili sosyal medyada kullanılan dil verilmiş ve 
katılımcılarla tartışma yürütülmüştür.  

Yine zorunlu göçlere örnek olarak 1990’ların yarısından itibaren batı illerine yapılan 
Kürt göçleri ele alınmış ve bu göçlerle ilgili devlet kurumlarının, partilerin ve sivil 
toplum kuruluşlarının raporları atölye katılımcıları ile paylaşılmıştır. Bu göçlerle ilgili 



 

 

deneyimler bizzat göç eden insanlarla yapılmış ve internet ortamında bulunan 
belgesellerden parçalar ile gösterilmiştir.  

Zorunlu göç ile metropollere gelen insanların enformel alanda buldukları geçim 
çareleri önceki atölyelerdeki Türkiye ve dünyadan örnekleri ile birlikte ele alınmıştır. 
Dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel ve güncel örnekler arasındaki benzerlikler ortaya 
konularak, atölye katılımcılarının katkılarıyla birlikte fikir paylaşımı yapılmıştır. 

 Göç eden insanların kentlerdeki yaşam ve barınma koşulları ile kent yoksulları arasına 
katılımı incelenmiş ve bu doğrultuda Atık kağıt işçileri örneği verilmeden önce Geri 
Dönüşüm Sektörü ele alınmıştır. 

Geri dönüşüm sektörünün ortaya çıkışı ve gelişimi anlatılarak Türkiye’de sektörün 
gelişme aşamaları özetlenmiştir. Sermayenin kar oranlarının düşme eğilimi yasası 
hem teorik hem de fabrika ve hizmet sektöründen iş örnekleriyle anlatılmıştır. Tersine 
lojistik, çevre sorunları, hammadde kaynakları, geri dönüşüm ile doğa açısından 
sağlanan fayda ve bunun sermaye birikimi ile bağlantısı üzerine bilgiler verilerek 
atölye katılımcıları ile birlikte tartışma yürütülmüştür.  

 

8. Hafta 

Zorunlu göçlerle Ankara’ya gelerek atık kağıt toplama işine başlayan Hakkarili Kürt 
göçmenlerle ilgili yüksek lisans tezim atölye katılımcıları ile paylaşılmıştır. Konuyla 
ilgili çalışma yürüten ya da bunları inceleyen atölye katılımcıları da bilgileri ile 
katkıda bulunmuş ve tanık oldukları deneyimleri paylaşmışlardır.  

 Göç yolları, iş gücünün etnikleşmesi süreçleri, enformel sektör, şehirlerde barınma 
durumu, iş gücüne katılım, işin sürdürülme süreçleri, göç edilen şehirlerin yerli 
halkıyla, devlet kurumlarıyla, belediyelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulan 
ilişkiler, değişik mesleklerden işçilerle kurulan dayanışma ilişkileri, ayrımcı 
yaklaşımlar ele alınmıştır. Atölye katılımcıları ile birlikte yoksulluk kavramı üzerine 
fikirlerin paylaşıldığı bir tartışma yürütülmüştür.  

Göç ile Türkiye’nin değişik 
şehirlerinde çalışma ve barınma 
şekilleri, köye geri dönüş ile ilgili 
olarak çevrimiçi ortamda yayında olan 
belgesellerden faydalanılmış, bu 
konularla ilgili kısımlar atölyede 
birlikte izlenmiştir.  

 Geri dönüşüm sektöründe kurumsal 
gelişmeler ortaya konularak, devletin 
yasal düzenlemeleri ilgili 
kaynaklardan paylaşılmıştır. Bunların 
yanında sektörün yürütücüsü konumda 
olan vakıf ve şirketlerin evrimi yıllık 
bilgiler ve istatistikler ile web 
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sitelerinin ekran paylaşımı yoluyla atölye katılımcıları ile birlikte incelenmiştir.  

Atık kağıt işinin gelişimi ve Ankara özelinde belediyelerle yaşanılan sürtüşmeler konu 
edilerek, atık toplama ardiyelerinin yıkım süreçleri gazete haberleri ve yetkililerin 
demeçleriyle takip edilirken, yıkım sürecinde atık kağıt depolarının sahipleri ve 
işçileri ile yapılan röportajlar, atölye öncesi montajlanarak hazır hale getirilen döneme 
ait videolardan izlenmiştir. Bunların yanında, atık kağıt işçilerinin sokak 
eylemlerinden ve katıldıkları 1 Mayıs’lardan görüntüler ve röportajlar atölye öncesi 
montajlanarak hazır hale getirilen video parçalarında izlenmiştir.  

Tez çalışmamdan teorik parçalar ve atık kağıt işçilerinin sözleri kavramlarla ve 
tarihsel gelişmelere denk gelecek şekilde katılımcılarla paylaşılmış ardından 
tartışmalar yapılmıştır. Atölye katılımcıları ayrıca kaynak önerilerinde bulunmuşlardır.  

Son olarak, konular birbirleriyle bağlantıları çerçevesinde ele alınmış ve atölye 
katılımcıları ile atölye işleyişi üzerine görüş alışverişi yapılmıştır.  

Göç, Kentsel Yoksulluk ve Defolu İdeolojiler Atölyesi; tarihsel maddeci analiz 
yöntemi ile diyalektik parça bütün ilişkisi çerçevesinde, katılımcı bir çerçevede, 
interaktif kaynakların da çalışma sürecine katılması ile düzenlenmiştir. Kullanılan 
teorik kaynakların yanında, çizim ve resimler, illustrasyonlar, dönem fotoğrafları ve 
videoları kullanılmıştır. Videolar çoğunlukla Türkçe çevirileri yapılarak altyazılı hale 
getirilen ya da seslendirilen videolardır. Görüntüler ekran paylaşımı yoluyla atölyeler 
sırasında online olarak birlikte izlenilmiştir.  

Atölye katılımcıları ile bu paylaşımların ardından görüntüler ve o esnada verilen 
bilgiler üzerine tartışmalar, görüş alışverişleri yürütülmüştür. Katılımcılar yazarak ve 
söz alarak fikirlerini ifade etmişler; aynı şekillerde kaynak, film, belgesel, dizi 
önerilerinde bulunmuşlardır.  

 

OKUMA LİSTESİ 

- Enformel Sektördeki Emek Süreçlerinin İlişkisel Analizi: Atık Kağıt İşçileri 
Örneği, Yüksek Lisans Tezi - Tahsin BAŞKAVAK 

- Yoksulluktan Sefalete Bir Göç Hikayesi / Sokakta Çalışan Çocuklar Sorununun 
Ekonomi-Politiği / Servet Gün  

- İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu /  Friedrich Engels 

- Kapitalizmin Tarihi 1500-2010 / Michel Beaud  

- Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık / Immanuel Wallerstein 

- İngiliz Marksist Tarihçiler / Harvey J. Kaye   

- İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu /  E.P. Thompson  

- Çalışarak Yaşamak ya da Savaşarak Ölmek  - Küresel İşçi Sınıfı Nasıl Oluştu? 
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- Üzerinde Güneş Batmayan Katliam / El Nino Kıtlıkları ve Üçüncü Dünyanın 
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- Dünyayı Değiştiren Şirket / Doğu Hindistan Kumpanyası'nın Modern 
Çokulusluluğu Şekillendirmesi / Nick Robins  
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Basının Milliyeti ve Cinsiyeti: Kürt Basın Tarihi ve Kadın 
Gazeteciliği 

Atölye Yürütücüsü: Fatma Sönmez Acarcan 

 

Bu atölyenin temel amacı, Türkiye’de tarihsel 
süreç içerisinde sözlü tarihten yazılı tarihe 
geçişte temel rol oynayan Kürt basınının nasıl, 
ne şekilde ve hangi ihtiyaçlardan kaynaklı 
olarak ortaya çıktığı ve Kürt toplumsal yapısını, 
sosyal gruplarını nasıl biçimlendirdiği 
sorularının yanıtlarını aramaktır. Ayrıca 
atölyede Kürt kadın gazetecilerin Kürt 
basınının gelişimindeki rolleri ve Kürt-kadın 
olmaktan kaynaklı sorunlarla baş etme 
stratejileri de ele alınacaktır.  

Atölye çalışmamız boyunca 4 ana başlıkta 
belirlediğimiz konulara ilişkin hazırladığımız 
okuma listesi her atölye öncesi katılımcılar ile 
paylaşıldı. Ayrıca atölye slaytlar ile desteklendi 
ve interaktif yöntemlerle öne çıkan sorular 
benzer örnekler üzerinden tartışmalar 

sürdürüldü.  

 

1. Hafta 
A-Kürt Basın Tarihine Genel Bakış (1898-1990) 
Atölye çalışması boyunca hangi konuların ele alınacağına dair genel bir çerçeve çizilerek 
dersin hangi ihtiyaç üzerine geliştirildiği, içeriği ve yöntemine dair ana hatlar vurgulandı. 

 
B- Osmanlı Dönemi Kürt Basını 
Bu konudaki belli başlı tartışmalar şu konular üzerinden 
yürütüldü: 
İlk Kürt gazetesi sayılan Kürdistan gazetesi (1898) ile 
başlatılan Kürt basın tarihi oldukça geç sayılabilecek bir 
zaman diliminde gelişmiştir. Bu gecikmenin nedeni özellikle 
tarihsel bağlamıyla tartışıldı. Türkiye Cumhuriyeti resmi tarih 
anlatısında görünmez kılınmış Kürtlerin, basına ihtiyacının ne 
zaman ve hangi sebepler ile ortaya çıktığı bu bölümün temel 
sorularından biridir. Bu bağlamda, güçlü bir inkar politikası 
karşısında sürekli bir isyan halinde olan Kürtlerin basın ile 
ilişkisi üzerinde duruldu. 



 

 

Osmanlı Dönemi Kürt basın tarihi (1898-1922), 3 döneme bölünerek ele alındı, süreçler 
karşılaştırıldı ve Kürt milliyetçiliği bağlamında tartışıldı. Özellikle her üç dönemde de öne 
çıkan Kürt gazeteleri ve yayınları üzerinden tarihsel süreç anlaşılmaya ve aktarılmaya 
çalışıldı. Bahsi geçen ana konular özetle şöyledir: 
Kürt basınının, Osmanlı dönemindeki diğer etnik grupların yayıncılık faaliyetlerinden 
ayırıcı özelliği matbaa ve gazete yayıncılığında geç kalmış olmasıdır. Dolayısıyla Osmanlı 
sınırları içindeki diğer etnik gruplar Fransız Devriminin etkisiyle ulusçuluk ve özgürlük 
fikrinden nasıl etkilendilerse Kürtler de benzer şekilde etkilenir. Kürtler Osmanlı 
Devleti’nin son döneminde kendi matbaa ve yayınlarını kurarak kendi sorunlarını görünür 
kılmaya çalışmıştır. Sürgünde ve muhalif olma özelliği ile ön plana çıkan Kürt basını 
dönemin siyasal gelişmelerinden doğrudan etkilenmiş, inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir.  
Başlangıçta sürgünde başlayan Kürt basını sonrasında çoğunlukla İstanbul’da, genellikle 
Türkçe-Kürtçe nadiren de Arapça ve Farsça yayımlanır. Kürt Basınının ortak bir diğer 
özelliği Bedirhanlardır. Bedirhanlar Kürt basın tarihinin öncüleri olmalarının yanında 
modern Kürt milliyetçiliğinin de öncüleri olarak değerlendirilir. Genel olarak Kürtlerin, 
basını, Kürt kimliğini geliştirmenin ve Kürdistan’ı otonom ya da bağımsız bir yönetime 
kavuşturmanın etkili bir aracı olarak ele aldıklarından bahsedebiliriz. 
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1. Baskı İstanbul:İletişim Yayınları. 

Bruinessen, M, (2012). Kürdolojinin Bahçesinde; Kürdologlar ve Kürdoloji Üzerine 
Söyleşi ve Makaleler, İstanbul: İletişim. 

Bruinessen, M, (2013). Kürdistan Üzerine Yazılar, İstanbul: İletişim. 
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Bilimler Enstitüsü. 

Göldaş, İ, (1991). Kürdistan Teali Cemiyeti, İstanbul: Doz Yayınları. 
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Kutlay, Naci (1991). İttihat-Terakki ve Kürtler, İstanbul: Koral Yayınevi, 

Kutlay, Naci (2012). Kürt Kimliğinin Oluşum Süreci, Ankara: Dipnot Yayınları. 

Koç, Y (2013). “Kürdistan Gazetesi (1908-1909) Üzerine Birkaç Not” Kürt Tarihi, 8 
Ağustos-Eylül, 39-40  
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Kürkçü, E, (ed), (1998), Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (STMA), cilt 
7, İstanbul:İletişim Yayınları  

Serfıraz, M (2013). Osmanlı Dönemi: Kürt Basın Tarihine Genel Bakış, Kürt Tarihi, 
Ağustos-Eylül  

Yeğen, M (1999). Devlet Söyleminde Kürt Sorunu. İstanbul: İletişim. 

Yeğen, M. Yazıcı, A (2013). “Kürt Toplumu Zamanla Kendi Aristokratlarını, Elitini ve 
Kahramanlarını da Yaratır”  Kürt Tarihi, Ekim-Kasım,  

Yeğen, M, Serfiraz, M (2013). “Osmanlı Dönemi Kürt Basını ve Aydınları Üzerine”, Kürt 
Tarihi, Ağustos-Eylül (Malmisanij ile söyleşisi). 

Yücel, M (1998), Kürt Basın Tarihi, İstanbul: Aram 

 

2.Hafta 

Cumhuriyet Dönemi Kürt Basını 

Kürt basın tarihini ele alırken, Kürt siyasal tarihine 
paralel bir şekilde yol almaya çalıştık. Bu tarihsel 
süreçle ilgili literatürde birçok dönemleştirme 
örnekleri ile karşılaştık- Alişan Akpınar’ın Kürt 
siyasal tarihine ilişkin yaptığı dönemleştirme 
literatürde genel kabul görmektedir. Akpınar’ın 
dönemleştirmesi şu şekildedir: 1890-1923: Uzlaşma 
Dönemi, 1923-1938: İsyan Dönemi, 1938-1960: 
Sessizlik Dönemi, 1960 Darbesi, 1980 Darbesi ve 
1990’lardan AKP hükümetine (2019).   

Bu hafta hedefimiz cumhuriyet dönemi Kürt basın 
tarihini 1990’lı yıllara dek getirebilmekti. Ancak 
tartışmaların yoğunluğundan ötürü hedeflenen konu 
üçüncü atölyeye de kaydı. 

 Cumhuriyet Dönemi Kürt Basınını şu başlıklar altında tartıştık; 

-İsyan Dönemi ve Kürt Basını: 1923-1938 

-Ağrı İsyanı, Xoybûn: İsyan Halinde İlk Gazete; Agiri (1929)   

-Kürt Basın ve Yayıncılığında Yeni Bir Ekol: Hawar Dergisi  

-1938-1960 Sessizlik Dönemi: Dicle Talebe Yurdu (1941) 

-Fırat Talebe Yurdu (1942)  

-1950’ler: Sessizliği Bozan Kürt Basını ve 49’lar Davası  

-1960 Darbesi ve 1961 Anayasası Sonrası Kürtler 

-1960’ların Kürt Basını: Barış Dünyası, Dicle-Fırat ve Deng .“Kürt Halkı Vardır” 

-1970’ler ve Kürt Siyasal Hareketinin Ortaya Çıkışı  



 

 

-Yayınevleri, Örgütsel Dergiler Dönemi: 1970’lerin Kürt Basını 

-12 Eylül 1980 Askeri Darbesi  

-1980’lerde Geride Duran Basın  

 
Cumhuriyet Dönemi Kürt Basın Tarihine Dair Okumlar 
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Yeğen, M, Yazıcı, A (2013). “Kürt Toplumu Zamanla Kendi Aristokratlarını, Elitini ve 
Kahramanlarını da Yaratır” Kürt Tarihi, Ekim-Kasım,  

 

3. Hafta 

1990’lar Özgür Gündem Geleneği 

1990’lı yılları Batı sistemi ve küreselleşmenin Türkiye’yi AB üzerinden etkilediği bir 
dönem olarak ele aldık. 1990’lı yıllar tarihsel, toplumsal ve politik anlamdaki etkileriyle 
Kürt kadın gazetecilerinin görünürlüğünün arttığı bir dönemdir ve toplumsal hareketler ile 
yerel kimliklerin belirginleştiği bir sürece denk gelir. 

1990’ların politik dünyasına damgasını vuracak gelişmeler, 1989 yılında Doğu ve Batı 
Almanya’yı ayıran Berlin duvarının yıkılmasıyla gerçekleşir. Nihayetinde bu, sol, sosyalist 
dünyanın Yirminci yüzyıla damgasını vuran sınıf eksenli politikalarının- Sovyetler 
Birliği’nin 1991 yılında Gorbaçov liderliğinde çözülerek Rusya’ya evrilmesi ve iki kutuplu 
dünya politikasının çöküşünün son göstergesidir. Kimlik ve kadın politikaları 1960’lar ile 
gündeme gelse de her iki politikanın ayyuka çıktığı dönem 1990’lardır. O dönem sınıf 
eksenli politikaların yerini, demokrasi söylemi bağlamında kimlik politikaları alır. Genel 
olarak politik söylemlerin meşruiyeti insan hakları, yerelleşme, kadın, etik ilkeler 
üzerinden sağlanır. Böylesi bir gelişme elbette kadının her alanda görünürlüğünü ve kadın 
mücadelesinin kurumsallaşmasını sağlayacaktır.  

Özgür basın geleneği; Kürt basın tarihinin -özellikle Özgür Gündem ile özdeşleşmiş- 
1990’lardan günümüze anaakım medyanın devlet-iktidar-ordu üçgenindeki söylemine 
alternatif yayınlar yapan ve haberleriyle bir döneme damgasını vuran gazetecilik, 
habercilik çizgisini açıklamak amacı ile kullanılan bir tanımdır. 1990’lara damgasını vuran 
bu geleneği "Dava gazeteciliği", "Militan gazetecilik" şeklinde ele alışlar da söz konusudur. 
Özgür Basın Geleneğine dair tartışmalarımızı özellikle 1990-2001 yılları arasında 
yayınlanan ve öne çıkan Kürt gazeteleri üzerinden gerçekleştirdik.  

 

4. Hafta 

Kürt Kadın Gazetecilerine Dair… 

Son dersimizde Kürt kadın gazeteciliğine dair izleri tarihin derinliklerinde aramaya çalıştık. 
Modernleşmenin bir aracı olarak Birinci Dünya Savaşı sonrası Kürt kadınının izlerinin 
Kürt basınında, hangi bağlam ve gereklilik içinde yer aldığına dair bir tartışma 
gerçekleştirdik. Söz konusu durum konjonktürel midir yoksa kendi iç dinamiklerine mi 
dayanmaktadır sorularıyla yol bulmaya çalışan bir tartışma gerçekleşti.  

Son atölyemiz zaman sınırına takılmasına rağmen oldukça yoğun bir tartışmayla geçti. 
Tartışmamızın temel ekseni; Kürt siyasal hareketinin kitleselleşmeye başladığı 1990-2001 
arası dönemine odaklanarak Kürt basın tarihinin en önemli aşamalarından biri olan günlük 
gazete deneyimi içerisinde Kürt kadın gazetecilerin varoluş süreci oldu. Son 30 yıldır 
yükselen Kürt Kadın hareketinin en önemli uğrak noktası olan 90’lar, Kürt kadınlarının 
hemen hemen her alanda görünür olduğu bir dönemdir. Bu dönem, aynı zamanda Kürt 
basınının çeşitlendiği ve kitleselleşmeyi yaşadığı bir tarihsel döneme tekabül eder. Kürt 



 

 

basın tarihinde Kürt kadın gazeteciler Özgür Gündem içerisinde en alttan en üste bütün 
görevlerde ve bazen yönetim bazında ezici bir çoğunlukla yer almışlardır. 1990-2001 arası 
dönem Kürt hareketinin kitleselleştiği ve “kadın haklarını” merkezine aldığı bir süreç 
olması nedeniyle incelenmiştir. Bu dönemde Kürt kadın gazetecilerinin günlük bir 
gazetedeki pratikleri içerisinde ve kendi anlatımları üzerinden var olma mücadeleleri 
dönemin politik atmosferi eşliğinde konuşuldu. 

Özgür Gündem Geleneği ya da Özgür Basın Geleneği olarak adlandırılan gazetelerde 
çalışmış 8 kadın ve 2 erkek gazeteci ile yapılan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla Kürt 
kadın gazetecilerin Kürt basın alanındaki yeri ve mücadele pratikleri feminist bir 
perspektiften tartışıldı. Böylelikle erkeklerin egemen olduğu basın alanında Kürt 
kadınlarının, Kürt ve muhalif bir gazetede var olma mücadelesi üzerinde duruldu. Aynı 
zamanda etnik ve cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan sorunlar ve kadınların bu 
sorunlarla baş etme stratejileri ve sınıfsal konumlarının gazete çalışmalarına yansıma 
biçimleri tartışıldı.  

Özellikle yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerle Kürt kadın gazeteciler ile 
yapılan görüşmelerin aktarıldığı son tartışmalarımızda Kürt kadınının varoluş 
mücadelesinin stratejileri aktarılarak, çeşitli sonuçlara varıldı. Özgür Gündem geleneği 
içerisinde başlangıcından itibaren yer alan ve bir ilk olan Gültan Kışanak’ın temsiliyeti 
konusunda etraflıca tartışıldı.  
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Türkiye’de “Taşra” Tartışmaları 
Atölye Yürütücüsü: Emine Sevim 

 

 Taşra kavramı, Osmanlı devlet teşkilatında 
İstanbul dışındaki mekanlar için 
kullanılıyordu. Zaman içinde bu kavram bir 
olguya dönüştü ve sosyal bilimlerden 
siyasete, edebiyattan sinemaya Türkiye 
düşünce tarihinde tartışılan bir mefhum oldu. 
Küreselleşme ve yerelleşme politikaları ile 
canlanan bu tartışmalar, AKP iktidarı ile 
birlikte hegemonya bağlamı da kazandı. Bu 
atölyede Türkiye’deki taşra tartışmalarının, 
etimolojisinden başlayarak siyaset, sosyal 
bilim, edebiyat ve sinema alanlarına nasıl 
konu edildiğini değerlendirdik.  

Atölye çalışması boyunca belirlenmiş konu 
başlıkları etrafında kitap, makale, minyatür, 
gravür, fotoğraf, video, müzik, şiir, film gibi 
materyalleri katılımcılarla birlikte 
değerlendirdik. Eleştirel ve interaktif 
yöntemlerle her bir konu başlığında taşra 

tartışmalarında öne çıkan soruları tartıştık ve yeni sorular ürettik. 

Atölye çalışmasının bitiminde tüm bu süreç boyunca karşılıklı olarak geliştirdiğimiz 
diyalog ve tartışma zeminini yazıya taşımaya karar verdik. Bu çerçevede atölye 
katılımcılarında oluşan 18 kişilik bir grup ile “Taşra Yazı Atölyesi” oluşturduk. 2020 Ekim 
ayı itibariyle düzenli olarak bir araya gelecek olan bu grup ile taşra tartışmaları bağlamında 
kadınların gündelik yaşamı, toplumsal cinsiyet, toplumsal yapı, edebiyat ve sinema 
alanlarında ortak bir yazı derlemesi üretmeyi planladık. Atölye çalışmasının son 
oturumuna konuk olan İletişim Yayınları koordinatörü Tanıl Bora ile yaptığımız görüşme 
sonucunda yazı atölyesinin bitiminde ortaya çıkacak metinlerin yayımlanmasına karar 
verdik. 

Atölye boyunca ele aldığımız başlıklar ve içerikleri aşağıda listelenmiştir. 

 

1. Hafta  
Etimolojiden Temsile Bir Uzun Hikâye: Taşra 
Türkiye'deki taşra tartışmalarını değerlendirdiğimiz atölye çalışmasının ilkinde, ‘taşra’ 
kelimesinin 12. yüzyılda Orhun Yazıtları'ndaki kullanımından başlayarak günümüze kadar 
geçirdiği anlamsal dönüşümün genel bir haritasını çıkardık. Kelimenin kökeni, idari 
coğrafya açısından konumu, Osmanlı modernleşmesi ile geçirdiği dönüşüm, Cumhuriyetin 
erken dönemlerinde Batılılaşma çabaları ve radikal müdahalelerin etkisi, 1950 sonrası 
taşraya bakış, küreselleşme ile yeniden tanımlanan taşra, 2000’lerden sonra kentlerin 



 

 

taşralaşması ekseninde güncel tartışmalar üzerine sorular ortaya koyduk. Böylece atölye 
çalışması boyunca peşine düşeceğimiz bu soruları nasıl tartışacağımıza ilişkin yöntemleri 
birlikte belirledik.  

Kelime kökeni 12. yüzyıla dayanan taşra, dışarı anlamına gelmektedir. Başlangıçta 
herhangi bir yerin/şeyin dışarısı anlamına gelen bu kelime Osmanlı idare sisteminde 
kullanılmasıyla birlikte siyasi anlamlar kazanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatı olarak 
ayrılan Osmanlı idare sistemi, 15. yüzyılda İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte siyasi, 
ekonomik ve kültürel açılardan da merkez-taşra ikiliğinin içeriğinin genişlemesine neden 
olmuştur. Bu yaklaşım Osmanlı’da İstanbul merkezli devlet yönetiminin ayrıcalıklı, 
hiyerarşik üstünlüğe sahip olması ve ekonomik-kültürel zenginlikleri bünyesinde 
barındırmasının bir yansımasıdır.  Erken cumhuriyette yeni oluşturulan merkez (Ankara) 
ulus-devlet çerçevesinde kurgulanmış ve ülkenin idari merkezi haline getirilmişse de 
ekonomik ve kültürel açıdan İstanbul’a nazaran taşra olarak görülmeye devam etmiştir. Bu 
ikili merkez yapısı ise taşraların kentsel yapılarına ve bürokrasi ile ilişkilenme biçimlerine 
etki etmiştir. Taşralar, merkezi bürokrasi aracılığıyla modernleştirilmeye çalışılan kültürel 
coğrafi mekanlar olarak görülmüştür. Çok partili hayata geçiş ile birlikte taşraların ulus-
devlet idaresine eklemlenmesi hızlanmış ve Demokrat Parti aracılığıyla temsil edilmesi 
neticesinde taşralara hegemonya uygulanmıştır. Küreselleşme-yerelleşme politikaları 
ekseninde bu hegemonya yalnızca idari olmakla kalmamış aynı zamanda da 
kültürelleşmiştir. Böylece yerel özelliklere indirgenen (örneğin Çorum=leblebi gibi) 
taşralar, modernleşmenin ardından küreselleşme politikalarının yarattığı çelişkilerle ve 
eşitsizliklerle yoğrulmuştur. 

Türkiye’ye özgü koşulların da etkisiyle siyaset ile iç içe düşünülen taşra olgusu edebiyatta 
ifadesini bulan betimlemeler ve sinemada kullanılan bir temsil olarak da gelişmiştir. 
Özellikle 1990 sonrası dönemde bu tür eserlerin yaygınlaştığı görülmektedir. 

Etimolojiden Temsile Bir Uzun Hikâye: Taşra atölyesi için yararlanılan kaynaklar: 

Makale: 

• Ak, M. (2017). Divan Şiirinde Taşra Halleri, Taşra Halleri içinde (der. Alver, 
K.), Çizgi Kitabevi, Konya, s. 185-208. 
• Argın, Ş. (2005). Taşraya İçeriden Bakmak Mümkün Müdür?,  Taşraya 
Bakmak içinde (der. Bora, T.), İletişim Yayınları, İstanbul, s. 271-296.  
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• Çelik, C. (2017). Taşrayı Anlamak: Dönüşen Taşra Tasavvuru, Taşra Halleri 
içinde (der. Alver, K.), Çizgi Kitabevi, Konya, s. 27-41. 

Şiir: 

zahid bizi ta'n eyleme 
hak ismin okur dilimiz 
sakın efsane söyleme 
hazret'e varır yolumuz 

sayılmayız parmağ ile 
tükenmeyiz kırmağ ile 
taşramızdan sormağ ile 
kimse bilmez ahvalimiz 

erenler yolun güderiz 
çekilip hakk'a gideriz 
gaza-ı ekber ederiz 
imam ali'dir ulumuz 

erenlerin çoktur yolu 
cümlesine dedik beli 
gören bizi sanır deli 
usludan yeğdir delimiz 

tevhid eden deli olmaz 
allah deyen mahrum kalmaz 
her seher açılır solmaz 
bahara erer gülümüz 

muhyi sana olan himmet 
aşık ise cana minnet 
elif allah mim muhammed 
kisvemizdir dalımız 

Muhyi 
 

Deyimler: 

Taşra Gitmek 

Taşra Çıkmak 

Taşra Düşmek 

Taşra Üfürmek 

Taşralı Kalmak 

 
2. Hafta  
Merkez-Taşra Tartışmaları: Siyaset, İktidar, Hegemonya  

Türkiye’de taşraya dair araştırmaların yoğunlaştığı süreci bütünlüğü içinde kavramak için 
tarihsel tartışmalara ve bunların kaynaklarına bakmak gerekir. Bu atölyede, taşra 



 

 

tartışmalarının kökenlerini aradığımız yer Türkiye’de toplumsal yapı ve değişme üzerine 
yapılan araştırmalar ve analizlerdir.  Bu nedenle genel planda Türkiye sosyolojisindeki 
toplumsal yapı araştırmalarının seyrini, taşraya dair değerlendirmeleri ön plana çıkararak 
izleyeceğiz. Osmanlı'da devlet teşkilatı ve idare sisteminden başlayarak merkez-çevre 
teorileri çerçevesinde "siyaset-iktidar-hegemonya" bağlamı ile yapılan değerlendirmeleri 
eleştirel bir yaklaşımla değerlendireceğiz. Bu analizlerde ‘taşra’ toplumsal yapıya dair 
özellikleri derleyen, yalnızca coğrafyaları değil kültürleri topyekünleştiren bir kategori 
olarak iş görmektedir. Türkiye’nin çok dilli ve çok kültürlü bir coğrafya olduğu 
düşünüldüğünde toplumsal yapı araştırmalarında öne çıkan bu yaklaşım ne türden 
eksiklikler içermektedir? Toplumsal alanda süregiden ilişkiler içinde "taşra(lar)" nasıl 
değerlendirilebilir? gibi sorulara cevaplar arayacağız.  
Atölye çalışmamıza Marmara Üniversitesi, İktisat Tarihi bölümünde doktorasını 
tamamlayan hocamız Cihan Yapıştıran konuk oldu. 
Merkez-Taşra Tartışmaları: Siyaset, İktidar, Hegemonya atölyesi için yararlanılan 
kaynaklar: 
Makaleler: 

• Başar, F. (2006). Osmanlı Eyâlet Teşkilâtı, Sosyoloji Yıllığı. Kitap 15: Sosyoloji 
ve Coğrafya. Süha Göney ve Sabahattin Güllülü’ye Saygı içinde (haz. Eğribel, E. 
ve Özcan, U.), İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi Çalışması, Kızılelma 
Yayıncılık, İstanbul, s. 508-514. 
• Can, İ. (2017). Taşra: Ne Tam "Merkez"indedir Siyasetin Ne De Büsbütün 
Dışında, Taşra Halleri içinde (der. Alver, K.), Çizgi Kitabevi, Konya, s. 103-146. 
• İnalcık, H. (1990).  Osmanlı Toplum Yapısının Evrimi (çev. Unan, F. ve Özden, 
M.), Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı: 11, s. 30-41. 
• Laçiner, Ö. (2005). Merkez(ler) ve Taşra(lar) Dönüşürken, Taşraya Bakmak 
içinde (der. Bora, T.), İletişim Yayınları, İstanbul, s. 13-36.  
• Mardin, Ş. (1990). Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-
Çevre İlişkileri, Türkiye'de Toplum ve Siyaset Makaleler I içinde (der. Türköne, M. ve 
Önder, T.), İletişim Yayınları, İstanbul, s. 30-66. 
 
3. Hafta 
Mekan-Zaman/Coğrafya-Kültür Sarmalında Taşra  
“Taşra” kelimesinin kavramsal dönüşümü ve merkez-çevre teorileri bağlamında siyasi 
konumlanışına dair değerlendirmeler çoğu zaman taşraları açıklamakta yetersiz kalır. Bu 
nedenle üretim ilişkileri ile zamansal-mekansal-kültürel karşılaşmalar etrafındaki 
dinamikleri incelemek gerekir. Atölye çalışmamızın bu oturumunda, “Kapitalist üretim 
biçiminin ve zamanın, mekanı ele geçirmesinden doğan ilişkiler ve çatışmalar taşralarda 
nasıl deneyimlenir?”, “Sınıfsallığın etkisiyle dönüşen kültürel coğrafyada nasıl hikayeler 
yazılmaktadır?” ve benzeri pek çok soruya cevap arayacağız. 

Atölye çalışmamıza Zeynep Tül Akbal Süalp hocamız konuk oldu.  

Mekan-Zaman/Coğrafya-Kültür Sarmalında Taşra atölyesi için yararlanılan 
kaynaklar: 

Makale: 
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• Akbal Süalp, Z. T., (2010). Taşrada Saklı Zaman-Geri Dönülemeyen, Taşra 
Kavramı Üzerine Tartışmalar/Taşrada Var Bir Zaman içinde (der. Akbal Süalp, Z. T. Ve 
Güneş, A.), Çitlembik Yayınları, İstanbul, s. 87-116. 
• Kayhan A., (2010). Kentte Taşra ya da Kentin Taşrası Tartışmasına Müzik 
Mekanından Bakmak, Taşra Kavramı Üzerine Tartışmalar/Taşrada Var Bir Zaman 
içinde (der. Akbal Süalp, Z. T. Ve Güneş, A.), Çitlembik Yayınları, İstanbul, s.143-166. 
• Güneş, A., (2010). Taşraya Zaman Geçici Olanla Gelir, Taşra Kavramı Üzerine 
Tartışmalar/Taşrada Var Bir Zaman içinde (der. Akbal Süalp, Z. T. Ve Güneş, A.), 
Çitlembik Yayınları, İstanbul, s. 259-276. 
• Karadağ, M., (2010).  Taşra Kentlerinde Yaşam Tarzları Alanı: Kültür ve 
Ayrım, Toplum ve Bilim 118. Sayı, s. 39-58. 

Deneme: 

• Ünüvar, K. (2015). “Taşra Angara’dır” 
 https://www.birikimdergisi.com/haftalik/1416/tasra-angaradir 
• Gürbilek, N. (2001). Yakın Taşra, Kötü Çocuk Türk içinde, Metis Yayınları, 
İstanbul, s. 135-140. 
Şiir: 

TAŞRA KENTLERİNDE AKŞAM KEDERİ 
Taşra kentlerinde akşam kederi 
Her yerinde aynı dünyanın 
Duru gök ve ev görüntüleri 
Ve üzgün bakışı kadınların 
Rüzgârın uzak kırlardan 
Getirdiği akşam sesi 
Dağların gecede gitgide 
Karanlıklaşan gövdesi 
Taşra kentlerinde geçti çocukluğum 
Akşamın o gri hüznü 
Yakındır bu yüzden yüreğime 
Yıllardır bu hüznü yaşıyorum 
Hasretim, nasıl da hasretim 
Annemin adımı seslenişine 

Ataol Behramoğlu, Eylül 1980 
Müzik: 

• Mahsun Kırmızıgül - Taşra Delikanlısı       
https://www.youtube.com/watch?v=0Rzef3lRFZc  

• Leman Sam1 - Taşra  https://www.youtube.com/watch?v=nr7jgyGJ1LU  
 

1 Leman Sam ile yapılan bir röportajdan:  

Cezmi Ersöz’ün sözleri var albümünüzde, “Taşra hep hazırdır aşka” diyor... O şarkıyı söylemem o laf 
yüzündendir zaten. Öyledir sahiden, taşrada aşk çok daha güzel yaşanır. Bu büyük kentlerdeki insanların 
kafaları dağınık, işe dalmışlar, öfkeleri var, burada aşk nasıl barınır? Ben ilk aşkımı öyle bir kentte yaşadım, 
son derece masum, tanrısal bir şeydi. Hâlâ düşünürüm, şöyle kar yağdığı zaman hep onu hatırlarım.  



 

 

• Taşra – Anı Yaşa  
https://www.youtube.com/watch?v=e5j4ExHs0Ow  
• Garip https://www.youtube.com/watch?v=6fqaoz_GN-Y  

Video: 

Behzat Ç. Sen Ankara’ya Taşra Mı Diyosun? 

https://www.youtube.com/watch?v=5wgAogp2mkI 

Kısa Film: 

Bir Taşra Rüyası – yön. İnan Erbil  

https://www.youtube.com/watch?v=6sloDDAkz6s  

 
4. Hafta  
Taşraya Bakanlara Bakmak 

Türkiye’nin toplumsal yapısına ilişkin 
araştırmalar etrafında bir ‘taşra’ tartışması 
yürütmek, toplum bilimleri alanındaki 
yaklaşımların kaynaklarını görmek 
açısından da anlamlıdır. Modernleşmenin 
ürettiği dikotominin (ikiliklerin) parçası ve 
ulus-devlet örgütlenmesinin idari ve politik 
birimi olarak görülen “taşra”nın, 
küreselleşmenin ulus-devlet üzerindeki 
etkisiyle birlikte farklılaştığı görülmektedir. 
Bu nedenle küreselleşme ve beraberinde 
gelen düşünme biçimleri “taşra” 
tartışmalarını biçimlendirmiştir. “Küresel 
Köy” retoriği üzerinden “taşralara” yönelen 
bakışlar farklılaşırken, modernleşmenin 
homojenleştirici/tektipleştirici yönleri de 
eleştirilmektedir. Peki bu paradigma 
değişimi hangi eksenlerde gerçekleşmiştir? 
Taşraya modernleşme çizgisinden 
bakanlardan ne gibi farklılıklar ve 
benzerlikler içermektedir? Post modern 

yaklaşımların izlerini içeren “taşraya yeni bakış”ın özneleri kimlerdir? Tüm bu sorular 
Türkiye düşünce dünyasının ve toplumbilimlerin seyrine dair de ipuçları verecektir. Bu 
atölyemizde taşra literatürünü oluşturan entelektüellerin ve toplumbilimcilerin kimler 
olduğunu, hangi parametreler etrafında düşünce ve bilim ürettiklerini anlamaya çalışmak 
üzere taşraya bakanlara bakacağız. 

 

 
https://www.milliyet.com.tr/pazar/bu-album-kentli-ama-ben-ne-oldugumu-bilmiyorum-1501216 
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Taşraya Bakanlara Bakmak atölyesinde yararlanılan kaynaklar: 

Makale: 

• Kolektif., (2010). Yuvarlak Masa: “Taşra”yı Tartışırken, Taşra Kavramı 
Üzerine Tartışmalar/Taşrada Var Bir Zaman içinde (der. Akbal Süalp, Z. T. Ve Güneş, A.), 
Çitlembik Yayınları, İstanbul, s. 9-65. 
• Bora, T. (2005). Sunuş, Taşraya Bakmak içinde (der. Bora, T.), İletişim Yayınları, 
İstanbul, s. 8-11.  
• Alver, K. (2017). Önsöz, Taşra Halleri içinde (der. Alver, K.), Çizgi Kitabevi, 
Konya, s. 103-146. 
• Gürbilek, N. (2001). Taşra Sıkıntısı, Yer Değiştiren Gölge içinde, Metis 
Yayınları, İstanbul, s. 43-68. 
Biyografi: 

• Şerif Mardin 
https://www.biyografya.com/biyografi/2211 
• Halil İnalcık 
 https://www.biyografya.com/biyografi/11608 
• Nurdan Gürbilek 
 https://www.biyografya.com/biyografi/10116 
“Taşraya Bakmak” kitabından bazı yazarlar: 

• Tanıl Bora 
 https://tr.wikipedia.org/wiki/Tan%C4%B1l_Bora 
• Ömer Laçiner 
 https://www.biyografya.com/biyografi/15369 
• Ahmet Turan Alkan 
 https://www.biyografya.com/biyografi/1294 
• Melih Pekdemir  
https://kidega.com/yazar/melih-pekdemir-141056 
• Ahmet Çiğdem 
https://www.yeniakit.com.tr/haber/ahmet-cigdem-kimdir-iste-ahmet-cigdemin-
biyografisi-225415.html 
• Necati Mert 
 https://www.biyografya.com/biyografi/10540 
• Fatma Karabıyık Barbarosoğlu 
 https://www.biyografya.com/biyografi/4744 
 

“Taşrada Var Bir Zaman” kitabından bazı yazarlar: 

• Zeynep Tül Akbal Süalp 
 https://www.zeyneptulakbalsualp.com/cv 
• Aslı Güneş 
https://www.linkedin.com/in/asl%C4%B1-g%C3%BCne%C5%9F-
0205ab83/?originalSubdomain=tr 

• Jale Parla 
 https://www.biyografya.com/biyografi/7613 
• Necla Algan 



 

 

 https://www.tsa.org.tr/tr/kisi/kisigoster/5547/necla-algan 
• Mesut Varlık 
 https://www.iletisim.com.tr/kisi/mesut-varlik/8673 
“Taşra Halleri” kitabından bazı yazarlar: 

• Köksal Alver  
https://kultursurasi.ktb.gov.tr/TR-174878/koksal-alver-prof-dr.html 
• Ertan Özensel 
 https://www.ilham.gen.tr/kadro/52-ertan-ozensel/ 
• İbrahim Nacak 
 https://www.ilham.gen.tr/kadro/23-ibrahim-nacak/ 
• Ejder Ulutaş 
https://www.ilham.gen.tr/kadro/20-ejder-ulutas/ 
• Murat Ak  
https://www.ilham.gen.tr/kadro/33-murat-ak/ 
• İslam Can 
 https://selcuk.academia.edu/islamcan 

 

5. Hafta 
Edebiyatta Taşra  
Taşra olgusu modernleşme ile birlikte politik alanı içine alan sosyal bir olgu haline 
gelmiştir. Bunun yanında konuya edebiyat alanından bakıldığında çok daha derinlikli bir 
manzara ortaya çıkar. Nitekim Türkiye’deki taşra tartışmaları edebiyat alanındaki 
üretimlerle sıkıca bağlıdır ve oradan beslenir. Özellikle roman ve öyküde “taşra” ve 
“taşralılık” tasvirlerinin sayısız örneğini bulabilmek mümkündür. Cemal Süreya, Türkiye 
edebiyatındaki yazarların taşraya iki yönlü bakışı olduğundan bahseder: Kentli yazarların 
taşraya bakışı ya da taşralı yazarların taşraya bakışı. Bu eksenden hareketle, bu 
atölyemizde Türkiye edebiyatında taşraya dair anlatıları ve tasvirleri, roman ve öykü 
yazarlarının sosyal bilimlere ve entelektüel düşünceye katkılarını değerlendireceğiz. 

Atölye çalışmamıza Mesut Varlık hocamız konuk oldu. 

 

Edebiyatta Taşra atölyesi için yararlanılan kaynaklar: 

Makale: 

• Işık, K., (2015). İnsanın Merkezine Seyahat, Edebiyatın Taşradan Manifestosu 
içinde (haz. Varlık, M.), İletişim Yayınları, s. 29-40. 
• Parla, j., (2010). Alegori'den Mesel'e: Türk Romanında Anadolu'un Kayıtları, 
Taşra Kavramı Üzerine Tartışmalar/Taşrada Var Bir Zaman içinde (der. Akbal Süalp, Z. 
T. Ve Güneş, A.), Çitlembik Yayınları, İstanbul, s. 66-80. 
• Toptaş, H. A. (2005). Taşranın da Ötesinde, Taşraya Bakmak içinde (der. Bora, 
T.), İletişim Yayınları, İstanbul, s. 259-270. 

 

Video:  

Mesut Varlık – Gölgesizler, Taşra ve Bugün: 
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1. https://www.youtube.com/watch?v=TCqsnbDbk9U 
2. https://www.youtube.com/watch?v=97IlWKl_IKk  
3. https://www.youtube.com/watch?v=OD8AAKj-KpI 
Hilmi Haşal, Nuri Demirci, Selim Temo, Mesut Varlık – Edebiyatta Merkez Taşra İlişkisi 

https://www.youtube.com/watch?v=_mV1oM4_B_Y  

 
6. Hafta  
Sinema ve Taşra-I  
Sinema tarihle ve toplumla üretken 
bir ilişki içindedir. Sosyal olguların 
sinemadaki temsiline örnek 
oluşturan “taşra” konusu da Türkiye 
sinemasındaki eserlerde dönemlere 
göre farklılık gösterir. Bu nedenle 
atölye çalışmamızda “Sinema ve 
Taşra” ilişkisini iki oturumda 
inceleyeceğiz. Bu oturumda, Ömer 
Lütfi Akad’ın, kırdan kente göç 
dalgasını konu eden taşra üçlemesini 
tartışacağız. Gelin (1973) 
Yozgat’tan, Düğün (1973) Urfa’dan, Diyet (1974) ise Afyon’dan İstanbul’a göç eden 
ailelerin yaşantıları üzerinden taşra-kent gerilimini konu etmektedir. Bu filmler etrafında 
taşra, göç, kentleşme, emek sömürüsü, toplumsal cinsiyet gibi olguları değerlendirirken bir 
yandan da hakikat ve temsil arasındaki ilişkiyi tartışmaya açacağız. 

Atölye çalışmasına Sebahattin Şen hocamız konuk oldu.  

Sinema ve Taşra I atölyesi için yararlanılan kaynaklar: 

 

Makale:  

• Çankaya, E. (2018). Ömer Lütfi Akad Filmleri: Gecekonduların İşçileşen 
Kahramanları 

• https://haber.sol.org.tr/blog/kent-kultur-sanat/ercan-cankaya/omer-lutfi-akad-
filmleri-gecekondularin-iscilesen-kahramanlari  

• Fazlıoğlu, F. N. (2019). Lütfi Ö. Akad’ın Göç Üçlemesi: Yaklaşan Erkeklik Krizi 
ve Kadınların Yükselişi, TRT Akademi Cilt 4, Sayı 7, s. 43-60. 
 

Film: 

• Gelin (1973) 
 https://www.youtube.com/watch?v=jp39aHURnpQ 
• Düğün (1973) 
https://www.youtube.com/watch?v=nWeUcZkjtXM 
• Diyet (1974) 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ka_r5YAlIA 
 

Video: 

Türkiye Sinemasında Taşra ve Kent Çatışması 

https://www.youtube.com/watch?v=PMH1sV3x_ws    

 
7. Hafta  
Sinema ve Taşra II  
Taşra anlatılarının Yeni Türkiye sinemasındaki temsili, ağırlıklı olarak toplumsal 
değişmeler ekseninde belirginleşen bireysel sorunları ve durumları irdelemektedir. 1990 
sonrasında artan biçimde yönetmenlerin taşraya yöneliminin arka planında politik ve 
kültürel nedenler olmakla birlikte insana dair en temel ve evrensel meseleleri ‘taşra’ 
temelinde kurdukları hikayelerle ele alma eğilimindedirler (Çavuş, 2019, s. 5). Bu 
bağlamda “Sinema ve Taşra II” başlıklı atölyemizde yeni Türkiye sinemasındaki taşra 
anlatılarını mekan, sınıf ve erkeklik bağlamında ele alacağız. Nuri Bilge Ceylan, Semih 
Kaplanoğlu, Emin Alper gibi yönetmenlerin filmlerini tartışacağımız atölyede taşra(lar)ın 
hangi özneler ve özellikler etrafında nasıl temsil edildiğini anlamaya çalışacağız. 

Sinema ve Taşra II başlıklı atölye için yararlanılan kaynaklar: 

Tez: 

• Çavuş, U. (2019). Anayurt Oteli ve Yeni Türkiye Sineması Yönetmenlerinin 
“Taşra”ya Yönelimi.  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp  
Röportaj: 

• http://www.diken.com.tr/elestirmen-aydemir-turk-sinemasinin-tek-derdi-tasrali-
erkegin-bunalimi/  
Deneme: 

• https://www.birikimdergisi.com/guncel/9741/tasraya-sigamama-hali-kiz-
kardesler 
• https://www.e-skop.com/skopbulten/tasra-bir-varolus-olgusu-%E2%80%93-
%E2%80%9Cahlat-agaci%E2%80%9Dni-bir-tasra-metaforu-olarak-okumak/3841 

 

Video:  

Yeni Türk Sinemasında Taşra Temsili 

• Alim Arlı 
https://www.youtube.com/watch?v=20W8q3bnmE4  
• Tarık Tufan 
 https://www.youtube.com/watch?v=TbN31vIndLM   
• Murat Tırpan 
https://www.youtube.com/watch?v=WtsMO18q-ro  
• Hasan Ali Yıldırım 
 https://www.youtube.com/watch?v=k495Dc4Z-nc  
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8. Hafta  
Güncel Taşra Tartışmaları  
Osmanlı toplum yapısından başlayarak tarihsel süreç içerisinde Türkiye’de taşra 
tartışmalarına etki eden politik atmosfer ile sınıfsal ve kültürel değişmeleri, toplumsal 
olgular etrafında incelediğimizde merkez-çevre perspektifinin öne çıktığını fark 
edebiliyoruz. Atölye çalışmamız boyunca eleştirel bir bakışla tartıştığımız bu perspektif 
güncel gelişmeler etrafında ve yeni ilişki biçimleriyle değişime uğramaktadır. Bu güncel 
gelişmelerle birlikte yorumlandığında ise taşra tartışmalarında “kentlerin taşralaşması-
taşraların kentleşmesi”, “liberal muhafazakarlık” gibi olguların hegemonik 
etkisini saptamak mümkün. Bu çerçevede atölye çalışmamızın sekizinci ve son 
oturumunda Türkiye’nin son 20 yılına odaklanarak AKP hükümeti döneminde taşra 
kavramının geçirdiği değişimi güncel gelişmeler üzerinden izlemeye çalışacağız. 

Atölye çalışmamıza Tanıl Bora hocamız konuk oldu. 

Güncel Taşra Tartışmaları atölyesi için yararlanılan kaynaklar: 

Makale: 

• Bora, T. (2005). Taşralaşan ve Taşrasını Kaybeden Türkiye, Taşraya Bakmak 
içinde (der. Bora, T.), İletişim Yayınları, İstanbul, s. 8-11.  
• Bora, T. (2017). Cereyanlar: Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, İletişim Yayınları, 
İstanbul, s. 468-516. 

Köşe Yazısı: 

• Can, K. (2020). Muhafazakarlaşma, Yaşlanma, Taşralaşma, Birikim Güncel 
https://www.birikimdergisi.com/haftalik/9920/muhafazakarlasma-yaslanma-tasralasma 

• Çiftçi, M. (2018) Taşra Postası: Çiftçinin Derdi 
https://www.birikimdergisi.com/guncel/8936/tasra-postasi-ciftci-nin-derdi 

• Lemiroğlu A. (2014). Her Yer Şehir ve Her Yer Taşra veya Hiçbir Yer Taşra, 
https://www.birikimdergisi.com/guncel/823/her-yer-sehir-ve-her-yer-tasra-veya-hicbir-
yer 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Eleştirel Medya Çalışmalarında İdeoloji ve Hegemonya 
Atölyesi 

Atölye Yürütücüsü: Can Irmak Özinanır 

 

 Eleştirel Medya Çalışmalarında İdeoloji 
ve Hegemonya atölyesi, katılımcılarına 
ideoloji ve hegemonya ile ilgili temel 
tartışmaları tanıtmayı ve bu tartışmaların 
medya çalışmalarına olan izdüşümlerini 
göstererek günümüz medya ortamına 
ilişkin bütüncül bir bakış açısını 
katılımcıların da katkılarıyla oluşturmayı 
hedefleyen bir atölye olarak tasarlandı.  

Atölyede öncelikle ideoloji kavramının 
ortaya çıkışından başlayarak, ideolojiyi 
sosyal bilimler içinde bütünlüklü bir 
biçimde ele almaya başlayan Marksist 
geleneğe ve bu gelenek içindeki belli başlı 
ideoloji tartışmalarından hegemonya 
kavramına uzanan bir hat izleniyor. Daha 
sonra bu tartışmaların eleştirel medya 
çalışmalarının ortaya çıkışında nasıl bir 
rol üstlendiği tartışılıyor.  

İdeoloji kavramı Aydınlanma ile birlikte 
ortaya çıkan bir kavram ancak ideoloji 

kavramından önce fikirlerin insanlar üzerindeki etkilerine kafa yoran pek çok düşünür var. 
Bu düşünürler içinde Francis Bacon’ın idoller eleştirisi, Thomas Hobbes’un materyalist 
felsefesi ve Fransız Aydınlanmasının hazcı seküler geleneği sayılabilir.  

İdeoloji kavramı ise Fransız Devrimi’nden kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Devrimin 
ertesinde kurulan Bilim ve Sanat Enstitüsü üyesi Desttut de Tracy ideoloji kavramını 
pozitivist bir düşünceler bilimi olarak ortaya koymuştu. Bir bilim olarak ideolojinin ortaya 
atılması sonrasında Enstitü üyeleri ideologlar olarak anılmaya başlandı. Jakobenizmin 
yenilgisinden sonra bir bilim olarak ideoloji bir devlet ideolojisi olarak benimsendi. 
Filozofların aklına uygun olarak doğrudan demokrasi “ütopyası” bir kenara bırakılarak 
“temsil” ilkesi yerleştirilmeye çalışıldı.  Devlet katına yükseltilen ve düşüncenin tüm 
sırrını çözmeyi amaçlayan bir bilim olarak ideoloji bu dönemde son derece olumlu bir 
anlama sahipti. Ancak sözcük daha sonra bu olumlu anlamını yitirdi. İdeolojinin ilk 
mahkûm edilişi 1799’da bir darbe ile I. Cumhuriyet’i sona erdiren Napolyon Bonapart’ın 
iktidara gelişi ile oldu. Katolik Kilisesi’yle anlaşarak iktidarını sağlamlaştırmaya karar 
veren Bonapart için ideolog terimi bir aşağılamaya dönüştü.  Bonapart, Enstitü üyelerini 
“boşboğazlıkla”, “tehlikeli ham hayalciler” olmakla suçlamaya başladı. İdeologlar her tür 
meselede günah keçisi ilan edildiler. Sözcüğün Bonapartçı kullanımı giderek yayıldı; 
ideoloji zaman içinde soyut bağlantısız fikirlerin oluşturduğu alanı ifade etmeye başladı. 
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Bu aşağılayıcı anlamıyla Almancaya geçti. 1838 yılında Almanca sözlüklerde yer almaya 
başladı. Marx ve Engels de sözcüğü bu olumsuz çağrışımlarıyla kullandılar ama bambaşka 
bir bağlama oturttular.  

İdeoloji kavramını daha sonraki yıllarda sistematik olarak kullanmaya başlayan ve siyaset 
biliminde kavramın önemli hâle gelmesini sağlayan isimlerin başında Karl Marx ve 
Friedrich Engels geliyordu. Marx için ideoloji eleştirisinin başlangıcı dinin eleştirisiydi. 
1843 yılında yazdığı Hegel’in Hukuk Felsefesi’nin Eleştirisi kitabına bir yıl sonra bir Katkı 
bölümü yazdı. Bu kitap da yıllar boyu basılmayan kitaplar arasında yer alıyordu. Burada 
Marx, “din eleştirisini bütün eleştirinin önkoşulu” olarak gösteriyordu ancak Marx buradan 
daha kritik bir adım atarak dinin eleştirisini yeryüzündeki koşulların bir başka deyişle var 
olan kapitalist toplumun eleştirisine dönüştürdü.  

Marx’ın kullandığı altyapı ve üstyapı metaforları günümüze kadar uzanan bir çizgide 
ideoloji tartışmasının en temel ayaklarından biri olageldi. Kimi yazarlar ekonomik 
belirlenimci bulup onaylayan veya eleştiren bir biçimde bu metaforlarda tek yönlü bir ilişki 
varsayarken kimi yazarlar ise altyapı ile üstyapı ilişkisinin bütünsel ve karmaşık olduğunu 
savundu. Marx ise ideoloji analizini Kapital’deki meta fetişizmi kavramsallaştırmasına 
kadar genişletti.  

Marx’tan sonra Marksist gelenek içindeki ideoloji tartışmaları özellikle II. Enternasyonal 
ve III. Enternasyonal içindeki tartışmalarla şekillendi. Bu tartışmalarda kendisinden 
sonraki isimleri en çok etkileyen isimlerin başında Vladimir Lenin geliyordu. Marx ve 
Engels’de ideoloji genellikle pejoratif bir içerikle ele alınırken Lenin, Marksizm’in çalışan 
sınıfların ideolojisi olduğunu söyleyerek Marksizmi de bir ideoloji olarak tanımladı. 
Dolayısıyla artık burjuva ideolojisi ve sosyalist ideoloji arasında bir ayrım yapılıyor ve 
genel olarak ideoloji kavramına nötr bir anlam yüklenmiş oluyordu. Lenin buradan yola 
çıkarak ideolojik bir mücadele verilmesi gerektiğini de savunuyordu. Lenin’in anlayışı 
zamanla bu ideolojik mücadelenin bir hegemonya mücadelesi olarak tanımlamasına olanak 
verdi. Daha sonradan hegemonya kavramını en çok geliştirecek düşünür olan Antonio 
Gramsci de hegemonya anlayışının Lenin’in Marksizm’e en büyük katkısı olduğunu 
yazacaktı.  

Lenin, Antonio Gramsci, György Lukacs ve Louis Althusser gibi ideoloji üzerine düşünen 
isimler üzerinde farklı şekillerde de olsa çok etkili oldu. 1917 Ekim Devrimi ile 
radikalleşen bir kuşağın üyesi ve İtalya’da 1919-1921 arası yaşanan işçi konseyleri 
hareketinin liderlerinden biri olan Antonio Gramsci, İtalya’da faşizmin iktidara gelişinden 
sonra cezaevine atıldı. Orada hem hareketin yenilgisinin sebepleri hem de genel olarak 
Marksizm-ideoloji ilişkisi üzerine notlar tuttu. Hapishane Defterleri olarak anılan bu 
notlarda ideoloji kavramını oldukça genişletti ve orijinal bir hegemonya teorisi inşa etti. 
Gramsci, önceden çoğunlukla liderlik için kullanılan bu kavramı genişleterek kapsamlı bir 
teori ortaya koymuştur. En kısa şekilde özetleyecek olursak hegemonya, tahakküm ve zor 
ile rızanın birliğidir. Egemen sınıfın sadece zor yoluyla yönetmediğini aynı zamanda 
ideolojik ve politik önderlik yaptığını söyleyen Gramsci, işçi sınıfının da hegemonya 
kurması gerektiğini söylemektedir. Ancak hegemonya aynı zamanda bir politik projedir.  
Bu amaç doğrultusunda altyapı-üstyapılar, tarihsel blok, Batı-Doğu, devlet ve sivil toplum 
gibi kavramlar etrafında bir tartışma yürüten Gramsci’nin teorisinin en önemli yanlarından 
biri devletin salt bir baskı aygıtı olarak görülmeyip, “kamuya ait olan”la kısıtlanmaması, 



 

 

devlet kavramının ilk bakışta özel görünen hegemonik aygıtlar aracılığıyla 
genişletilmesidir. Gramsci, bu aygıtların örneğin basının hem altyapıda hem üstyapıda 
etkin olarak işlediğini savunmaktadır. Bu genişletilmiş devlete bütüncül devlet 
denilmektedir.  

Gramsci’nin en çok etkilediği düşünürlerden biri 
ise Louis Althusser’di. Althusser, Lenin’in bilim 
ve ideoloji ayrımı, Gramsci’nin hegemonya 
teorisinin yanı sıra psikanaliz, yapısalcılık gibi 
alanlardan da besleniyordu. Althusser, Lenin ve 
Gramsci’nin aksine felsefi saldırısının temeline 
Marksizm’de hümanizm olarak gördüğü alanları 
koydu ve yapısalcı bir teori geliştirdi. Althusser’in 
“Marksist hümanizm”e karşı duruşunda ilk 
gözümüze çarpan bilim ve felsefeyi birbirinden 
katı bir şekilde ayırmasıdır. Althusser için felsefe 
bir ideolojidir ve bilimden tamamen ayrıdır ancak 
felsefe tarihi olmayan bir savaş alanıdır. Althusser 
de Gramsci gibi devlet içinde farklı aygıtların bir 
arada yer aldığını savundu. Ona göre devletin 
ideolojik aygıtları ve devletin baskı aygıtları vardı. 
Hükümet, yönetim, ordu, polis, mahkemeler, 
hapishaneler vb. baskı aygıtlarıdır ve zor ile işlerler. Devletin ideolojik aygıtları (DİA’lar) 
ise ideoloji aracılığıyla işlerler. Devletin baskı aygıtları genellikle kamu alanındayken, 
DİA’lar özel alanda gibi görünürler ama temelde hangi alanda yer aldıklarıyla değil, 
işlevleriyle tanımlanırlar. Aslında devletin bütün aygıtları bir miktar baskı içerir, ideolojik 
aygıtlarda da sembolik düzeyde olsa da baskı unsuru bulunmaktadır, baskı aygıtlarında da 
ideoloji işlev görür ancak baskı aygıtlarında ideolojinin işlevi ikincilken, ideolojik 
aygıtlarda da baskının işlevi ikincildir. Farklı toplumlarda farklı DİA’ların öne çıktığını 
söyleyen Althusser, feodal toplumda din ve aile DİA’sının egemen olduğunu söylüyor, 
kapitalizmde ise öğretimsel DİA ve aile DİA’sı egemendir. Her bir DİA farklı bir işlev 
üstlenir ancak hepsini belirleyen egemen ideoloji yani yönetici sınıfın ideolojisidir. 
İdeoloji birey açısından kurucu niteliktedir çünkü ideoloji bireye özne olarak seslenir ve 
onun kendini özne olarak kurmasını sağlar; dolayısıyla ideoloji tarihi ve çıkışı olmayan bir 
olgudur. Althusser’in önemli kavramlarından biri de üstbelirlenimdir. Althusser, tüm 
farklılıkların “doğrulanır doğrulanmaz yadsındıkları” ya da “yadsınmak üzere ortaya 
atıldıkları” bütünlük anlayışını eleştirdi. Buna karşı “karmaşık bir bütünün yapılandırılmış 
birimi” dediği şeyi ortaya attı. Üstyapıyı, “yapının saf görüngüsü değil, aynı zamanda da 
varoluş koşulu” olarak kavradı. Burada çelişkiler artık tek anlamlı değildi. Lacan’ın 
psikanalizinden de yararlanarak “üstbelirlenim” kavramını geliştirdi. Althusser’e göre 
“gerçek yaşamın üretimi ve yeniden üretimi” ancak son kertede belirleyicidir. Althusser’in 
açtığı yoldan ideolojiden söyleme, yapısalcılıktan postyapısalcılığa uzanan pek çok farklı 
tartışma gelişmiştir. 

İdeoloji üzerine tartışan ve Marksist gelenekten gelen bu düşünürler medya 
çalışmalarındaki ideoloji ve hegemonya tartışmalarının şekillenmesinde çok etkili 
olmuştur. Ancak medya çalışmalarının ideoloji etrafında tartışılmasında atlanmadan 
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geçilemeyecek önemli bir ekol daha vardır: Frankfurt Okulu. Eleştirel medya teorileri asıl 
olarak Frankfurt Okulu ile doğmuştur denilebilir. Frankfurt Okulu’nun ideolojiye 
yaklaşımı doğrudan Marx’ın yabancılaşma, meta fetişizmi gibi kavramlarının yanısıra 
Lukacs’ın ortaya attığı şeyleşmeden ve Max Weber’in kavramı olan “araçsal akıl” veya 
“araçsal rasyonalite’den beslenir. Almanya’da iken Nazilerin iktidarı sonrası ABD’ye 
gitmek durumunda kalan Frankfurt Okulu’nun önde gelen düşünürlerinden Adorno ve 
Horkheimer, bu kaynağı ABD’de karşılaştıkları kültüre ve Aydınlanma’nın bütününe 
yöneltirler. Aydınlanmanın Diyalektiği isimli kitapları ideoloji konusundaki temel eserleri 
olarak ele alınmalıdır ve burada medya teorisine de giriş yapmış oluruz. Bu esere göre 
insan ilk önce aklı ortaya atarak müthiş bir özgürleşme potansiyeli bulmuş daha sonra bu 
imkanı kendi elleri ile yok etmiştir, yani Aydınlanma projesi toplumsal ilerlemeyi bir 
özyıkım olarak inşa etmiştir. Peki, Aydınlanma’nın yarattığı bu kapitalist modernitede 
gündelik hayat nasıl şekillenmektedir? İşte burada iletişim teorileri açısından hayati öneme 
sahip Kültür Endüstrisi kavramı karşımıza çıkar. Gündelik hayat ticarileşmiştir. Kitlesel 
malların seri üretimine geçmiş olan kapitalizm, bireyi de tektipleştirmektedir. Kültür 
endüstrisi kavramı, mülkiyet ilişkilerini başka bir deyişle meselenin ekonomi politiğini de 
konu eder ve aslında iletişimin ekonomi politiği yaklaşımının kendisini üzerine inşa 
edeceği zemini yaratır. Kültür endüstrisi yüzünden boş zaman bile metalaştırılmıştır.  
Eğlence artık bir metadır.  

Eleştirel medya çalışmalarındaki temel iki ekol de kültür endüstrileri 
kavramsallaştırmasını benimser. Bu ekoller kültürel çalışmalar ve iletişimin eleştirel 
ekonomi politiğidir. Bu iki yaklaşım arasında ideoloji ve ekonomiye bakış gibi konularda 
yıllardır süregiden bir diyalogun yanısıra zaman zaman birbirlerini sert bir şekilde 
suçlamalarına yol açan bir tartışma da mevcuttur. Her iki yaklaşım da medya adı verilen 
çoklu fenomenin farklı veçhelerine bakmak açısından çok önemli çalışmalar ortaya 
koymuştur. Kültürel çalışmalar başlangıçta kültürün sıradan olduğu fikrinden yola çıkarak 
sıradan insanların kültürel pratiklerini ortaya koymaya çalışan ve kültürelci olarak 



 

 

tanımlanan bir çalışma alanı olmuşken, özellikle 1970’li yıllardan itibaren Althusser ve 
Gramsci’nin yanı sıra Ferdinand de Saussure, Roland Barhes gibi yapısalcı isimlerin 
çalışmalarına daha fazla yönelen ve bu yolla kültürelcilik ile yapısalcılık arasında bir denge 
kurmaya çalışan bir çizgiye yöneldi. Kültürelci dönem E.P. Thompson, Richard Hoggart, 
Raymond Williams gibi isimlerle anılırken, yapısalcılık dönemine damgasını vuran isim 
Stuart Hall oldu. Medyada izlerkitlenin medya metinlerini algılama biçimleri, popüler 
kültür, ideolojinin maddi bir süreç olarak işleyişi gibi konular kültürel çalışmaların temel 
ilgi alanları arasında yer almıştır. Özellikle 1970’lerde oluşturulan Medya Çalışmaları 
Merkezi, kültürel çalışmaların medya alanında ufuk açıcı çalışmalara imza atmasını 
sağlamıştır. Medya çalışmalarında hegemonyanın kullanımlarında da kültürel çalışmalar 
ekolü ön plana çıkmaktadır. Stuart Hall, Medya Çalışmaları Merkezi’nin neler yaptığını 
şöyle aktarıyor:  

İlkin Medya Çalışmaları ‘doğrudan etki’ modelleri ile bağını kopardı; bunun yerine 
genel bir biçimde medyanın ‘ideolojik’ rolü olarak tanımlanabilecek bir çerçeveye 
yaslandı. İkinci olarak, medya metinlerini anlamın ‘saydam’ taşıyıcıları olarak gören 
yaklaşıma meydan okuduk ve dikkatimizi bu metinlerin dilsel ve ideolojik 
yapılanışlarına yönelttik. Üçüncüsü, geleneksel araştırmada sıkça rastlanan edilgen 
ve farklılaşmış ‘izleyici/dinleyici’ kavramları ile bağımızı kopardık. Dördüncü 
olarak, medya ve ideoloji meselesi medyanın egemen ideolojik tanımlar ve 
temsillerin dolaşımı ve pekişmesinde oynadığı rol sorunsalına yöneldi.   

İletişim alanında yapılan ekonomi politik çalışmalar ise birbirleriyle ilişkili olsalar da 
Britanya ve ABD’de birbirlerinden farklı gelişim çizgileri izlemişlerdir. ABD’de 1940’lı 
yıllardan başlayarak iletişimin ekonomi politiği ile ilgili öncü çalışmalar yapılmıştır. 
Özellikle Dallas Smythe, iletişimin ekonomi politiğinin ABD’deki öncülerinden biri 
sayılmaktadır. İletişimin ekonomi politiğinin ABD’deki diğer bir önemli ismi Smythe’nin 
University of Illinois’deki görevini bırakmasının ardından yerine geçen Herbert 
Schiller’dir. Smythe ve Schiller, iletişimin eleştirel ekonomi politiği açısından kurucu 
sayılabilecek figürlerdir; özellikle ABD’de bu alan büyük oranda Smythe ve Schiller’in 
çalışmaları sayesinde şekillenmiştir. İkisinin de University of Illinois’de görev yapmış 
olması, bu üniversitede iletişim ekonomi politiği etrafında eleştirel çalışmalar yürüten bir 
kuşağın ortaya çıkışını sağlamıştır. 1960’lı yılların sonları ve 1970’li yılların başlarında 
iletişimin ekonomi politiği bir disiplin olarak Avrupa’da etkili olmaya başlamıştır. Aynı 
dönemde Smythe’nin öğrencisi Thomas H. Guback, University of Illinois’de işe başlamış 
ve aralarında iletişimin ekonomi politiğinin önemli isimleri arasında sayılacak olan Janet 
Wasko, Eileen Meehan, Jennifer Slack, Fred Fejes gibi isimlerin de olduğu yeni bir 
ekonomi politikçi kuşağın yetişmesine katkıda bulunmuştur. Avrupa’da ise iletişimin 
ekonomi politiği doğrudan Smyhthe veya Schiller gibi kurucu figürlere yaslanarak 
yükselmemiştir. Her ne kadar Britanya’da iletişim araştırmaları alanında önde gelen 
figürlerden biri olan James Halloran, ekonomi politiğe yakın bir çizgi izlemişse de 
kendisini hiçbir zaman iletişimin ekonomi politiği ile özdeşleştirmemiştir. Ancak 
University of Leicester’da bulunan ve Halloran’ın uzun süre yöneticiliğini yaptığı Centre 
for Mass Communication Research’de bulunan Peter Golding ve Graham Murdock bu 
alanı net bir şekilde tanımlamaya çalışan ve kendilerini iletişimin eleştirel ekonomi politiği 
ile özdeşleştiren çalışmalar yapmışlardır. 1970’lerin başındaki bu moment aynı zamanda 
iletişimin ekonomi politiğinin daha belirgin bir biçimde Marksist bir çerçeve içinde 
tanımlanması anlamına gelmektedir. 1970’li yıllarda iletişimin ekonomi politiği 



 

SAYFA 51 

Avrupa’da –özellikle İngiltere’de- iletişim çalışmaları içinde önemli bir paradigma hâlini 
almış ve ABD’deki ekonomi politik geleneği üzerinde de etkili olmaya başlamıştır. 
Ekonomi politiğin Britanya’daki bir diğer önemli ismi ise Nicholas Garnham’dır. Bütüncül 
ve tarihsel bir perspektif içeren iletişimin ekonomi politiği özel olarak üretim ve yeniden 
üretim süreçleri, mülkiyet ve tekelleşme, metalaştırma, dağıtım, medya emperyalizmi gibi 
alanlara odaklanmıştır.  

Medya çalışmalarında başta kültürel çalışmalar alanı olmak üzere hegemonya kavramı 
önemli bir yer tutmuştur. Ekonomi politikçilerin çalışmalarında zaman zaman kavramdan 
yararlanılsa da kavramı odağa alana çalışmalara özellikle Raymond Williams ve Stuart 
Hall gibi kültürel çalışmacılarda rastlanmaktadır. Raymond Williams hegemonya kavramı 
aracılığıyla kültürün şekillenişinde altyapı-üstyapı ilişkisini sorgularken hakim kültüre 
karşı direnişin ortaya çıkabildiği kültürel açıklığı incelemektedir. Stuart Hall ise kavramı 
hem izlerkitle araştırmalarına uygulamış hem de toplumsal süreçlerde bir aygıt olarak 
medyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmıştır.  

Eleştirel medya çalışmalarında ideoloji ve hegemonya üzerine tartışmalar sonlanmış 
değildir ancak bu tartışmalar ışığında medyanın bütüncül bir analizi üzerine düşünmek ve 
değişen süreçleri anlamaya çalışmak hâlen büyük önem taşımaktadır.  

 


