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Müşterekler ve Türkiye’de Müşterekler Politikası
9 Haziran -14 Temmuz 2021

Atölye Yürütücüsü: Demet Bolat
Ankara Dayanışma Akademisi- Toplumsal Araştırmalar
Programı kapsamında yürütülen Müşterekler ve
Türkiye’de Müşterekler Politikası Atölyesi 9 Haziran -14
Temmuz 2021 tarihleri arasında 6 hafta sürdü. Atölyeler
her hafta çarşamba günleri 19.00-21.00 arasında
gerçekleştirilirdi.
Bu atölyede katılımcılarla birlikte müşterekler
etrafında geliştirilen kavramsal araçları tanıdık,
müşterekler etrafında örgütlenebilecek politikanın farklı
yönlerini tartıştık ve müştereklerin tahayyülü, savunusu
ve inşasının güçlendirici ve özgürleştirici yönlerini ortaya
koyduk. Bu amaçla müşterekler literatürü ile politika,
emek, öznelik, cinsiyet, duygulanım gibi katmanlarda
oluşan literatürleri bir araya getirdik. Bu katmanlar boyunca hem içinde yaşadığımız
temellük ilişkilerini ve mülksüzleştirme biçimlerini hem de bunlara karşı oluşturulan
müşterekleştirme pratiklerini tartıştık. Bütün atölyelerde mümkün olduğunca çok ve çeşitli
araştırmalardan veriler ve saha bilgisi ile tartışmalarımızı zenginleştirdik.
1. Hafta (9 Haziran 2021): Nedir bu müşterekler? Atölyenin ilk haftasında
müşterekler etrafında geliştirilen literatürü tanıttık ve tartıştık. Müşterekleri en temelde
paylaştığımız ortak zenginlik olarak anlayabiliriz. Bu zenginlik su, hava, deniz, kıyılar,
ormanlar gibi doğal varlıkların yanı sıra kentler, bilimsel ve kültürel ürünler veya
İnternet gibi toplumsal yaratıcılığın ürünlerini de kapsar. Ayrıca toplumsal belleğimiz,
diller, masallar, oyunlar, türküler, gelenekler ve kolektif bilgi dağarcığımız gibi maddi
olmayan, tarih içinde kolektif üretimle biriken üretimlerin de müştereklerimize dahil
olduğundan söz ettik. Müşterekler “şeyler” olmanın ötesinde birer süreç oldukları için
müşterek kavramı müşterekler etrafında örgütlenen toplumsallıklara, iş birliği
biçimlerine, kurallara ve ilişkilere de işaret eder.
Müştereklerin sosyal bilim literatüründe tartışılmaya başlamasında önemli bir
milat noktası olarak Garrett Hardin’in 1968’de Science Dergisi’ne yazdığı
“Müştereklerin Trajedisi” başlıklı makalesi üzerinde durduk. Zira neredeyse 30 yıl
boyunca hem sosyal bilim literatürünü hem de ulusal ve uluslararası kurumların
müşterekler üzerine geliştirdikleri politikaları derinden etkilemiş bu makale. Hardin
makalesini varsayımsal bir mera alanı örneği ile geliştiriyor. Buna göre bu mera
alanında hayvanlarını otlatan her bir çoban kendi karını maksimize etmek için sürüsüne
yeni bir hayvan katacaktır. Çünkü kar çobana kalırken, maliyet ortak mera alanını
kullanan herkes arasında paylaşılacaktır. Dolayısıyla her biri birer homo economicus
olan bu çobanların kar odaklı davranışı müşterek kullanılan meranın trajedisine yol
açacaktır. Hardin bu argümanı bütün müşterek varlıklara doğru genişleterek dünyadaki
nüfus artış hızının yasal önlemlerle azaltılması gerektiğini ve müştereklere erişimin
kısıtlanması gerektiğini belirtir. Bu argümanlar özellikle 80’lerden itibaren dünya
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geneline yaygınlaşan mülksüzleştirme hareketlerini meşrulaştıran bir zemin sağlar.
Müşterekler literatürünün üzerinde durduğumuz bir diğer anahtar kavramı ise
mülksüzleştirme. İlk anlamı toprak gaspı ile ilişkilendirilse de insanların topraklarını,
vatandaşlıklarını, varlıklarını, geçim kaynaklarını, gıdasını, haklarını, korunmasını,
ilişki ağlarını, belleğini ve köklerini kaybetmelerine, yerinden edilmelerine ve/veya
borçlanmalarına yol açan, yoksullaştıran ve yoksunlaştıran ekonomik, hukuki ve askeri
araçlara dayanan temellük süreçlerine ve pratiklerine işaret eden bir kavram
mülksüzleştirme. Kavramın tarihi daha eskiye dayansa da sermaye birikimi ve kapitalist
üretim biçiminim kurumsallaşması açısından daha analitik bir kullanımını Marx’ta
görüyoruz. Marx Kapital’in I. cildinde “kapitalizmi mümkün kılacak ilk sermaye
birikimi ve ücretli işçiler nasıl oluştu?” sorusuna yanıt ararken 17. yüzyıl
İngiltere’sindeki çitleme hareketlerine odaklanıyor ve mülksüzleştirme (dispossession)
üzerinde duruyor. Müksüzleştirme Marksist literatürün önemli kavramlarından birisi,
ancak David Harvey’in “mülksüzleştirme yoluyla birikim” tartışması kavramda bir
sıçrama yaratıyor.
Müştereklerin tartışmasında bir diğer önemli gelenek 2009 yılında Nobel Ödülü
alan Elinor Ostrom’un temsil ettiği Sosyal-Ekonomik Sistemler Çevresi. Ostrom çeşitli
deneyimlerden beslenen saha çalışmalarıyla, Hardin’in argümanlarının aksine kimseye
ait olmayan müştereklerin yerel topluluklarca kullanımının kaçınılmaz bir trajediye yol
açmadığını, tersine bu toplulukların müşterekleri de koruyan kurallar ürettiğini ortaya
koyuyor.
Federici, Harvey, De Angelis, Caffentzis gibi müşterekler literatürünün önemli
yazarları ve araştırmacılarının oluşturduğu Midnight Notes Kolektifi (Gece Yarısı
Notları Kolektifi) ile temsil edilen otonomist Marksist gelenek ise müştereklerin
yalnızca “ortak şeyler veya kaynaklar” olarak temsil edilmesine karşı çıkıyor. Buna göre
müşterekler, etrafında toplumsallıkların, kadim kuralların, emek ekolojilerinin ve ilişki
ağlarının geliştirildiği süreçler. Dolayısıyla müştereklere el konması yalnızca
kaynaklardan değil bu yaşam biçiminden de mülksüzleştirilme anlamına geliyor.
Atölyenin ilk haftasında bütün bu düşünce hatlarını ve argümanları detaylandırdık ve
tartıştık.
Okuma önerileri:
Walljasper J. (2014) “Müştereklere Yolculuğum” Müştereklerimiz Paylaştığımız
Her Şey. (Kolektif çeviri) İstanbul: Metis
MicKibben B. (2014) “Müşterekler Gelecek için Yeni Bir Hikâye Sunuyor”
Müştereklerimiz Paylaştığımız Her Sey. (Kolektif çeviri) İstanbul: Metis
Walljasper J. (2014) “Nedir Bu Müşterekler?” Müştereklerimiz Paylaştığımız Her
Şey. (Kolektif çeviri) İstanbul: Metis
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2. Hafta (16 Haziran 2021): Bir politik ilke olarak müşterek: Atölyenin ikinci
haftasında müşterekleri doğal birer kaynak statüsüne indirgeyen yaklaşımlara karşın
müşterek’i bir politika ilkesi olarak ele alan tartışmalara odaklandık. Özellikle Dardot
ve Laval, Hardt ve Negri, Stavrides, Federici, Gibson ve Graham gibi düşünür ve
araştırmacıların tartışmaları ile atölyeyi yürüttük. Atölye boyunca “müşterekler
politikasının güçlü ve kırılgan yanları neler?” sorusunun izini sürdük.
Özellikle 2000’lerin başlarından bu yana Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler
gibi uluslararası kuruluşlar müşterekleri yeşil yönetim, sürdürülebilirlik gibi yeni
yönetimsel yaklaşımlar yoluyla kapitalizmin yarattığı yeniden üretim krizini aşmaya
dönük çabaların bir parçası olarak görmeye başladılar. Buna karşın müşterek’i bir
politik ilke olarak değerlendiren düşünürler müştereklik fikrini müşterekleri tahayyül
eden, inşa eden, temsil eden, kuran ve savunan politikanın ekseni olarak görüyorlar.
Bu politika müşterekler etrafında müşterek bir yaşam biçimi kurmayı dert ediyor.
Müştereklerin bu biçimde ele alınması esasen
doğacı paradigmaya yönelik bir eleştiri. Dardot ve
Laval, Müşterek: 21. Yüzyılda Devrim Üzerine
Deneme (2018) isimli eserlerinde bu doğacı
paradigmanın
köklerinin
Roma
hukukuna
dayandığını söylüyorlar. Roma hukukunda şeylerin
kategorileştirilmesi mülkiyet ve temellük ilişkilerine
dayanıyor. Buna göre özel ve kamusal mülkiyetin
yanısıra başıboş olan ve ilk görenin el koyabileceği
şeyler var. Ancak denizler ve okyanuslar, topraklar,
hava, yıldızlar ve gökyüzü, kutsal yerler gibi “şeyler
(res, Latince)” hem çok fazla oldukları ve
tüketilemeyeceklerinden,
yani
dışlayıcı
bir
mülkiyetin anlamsız oluşundan hem de uçsuz
bucaksız niteliklerinden dolayı temellük edilemeyen
müşterekler olarak kategorilendiriliyorlar. Ancak
böyle
bir
kategorilendirme
müşterekleri
hukukun/toplumsalın sınırına yerleştiriyor ve onlara bir öz atfediyor. Bu gelenek
müştereklere doğal kaynaklar olarak yaklaşan paradigmalarda hala sürse de herhangi
bir doğal temellük edilemezlik norm olmadığını mülksüzleştirmenin gezegensel
boyutları ortaya koyuyor. Dolayısıyla müşterekleri yeniden politika zeminine çekmek
ve bir politik ilke olarak düşünmek gerekiyor.
Dardot ve Laval “müştereğin şeyleşmesi” olarak tarifledikleri bu yaklaşıma karşın
müşterek’i bir politik ilke olarak ortaya koyuyorlar ve “müşterek” kelimesinin
etimolojik kökenindeki birlikte-eylemek anlamını ortaya çıkartıyorlar. Buna göre
müşterek (common, İngilizce; cummunus, Latince), bir aradalığa/ birlikteliğe işaret
eden Latince “cum” (co, İngilizce) öneki ve karşılıklılık, karşılıklı olarak vermek,
hediye, borç, görev gibi anlamlara gelen bir fiil olan “munus” (mutual, İngilizce)
kelimelerinden oluşuyor. Yani müşterek kelimesi, ortak kaynaklar veya şeylerden
ziyade, karşılıklı görevlere ve sorumluluklara sahip olma haline işaret ediyor. Başka
deyişle müşterek birlikte (cum) iştirak edilen bir işte karşılıklı (munus) sorumluluklara
işaret eden bir kelime. Böyle olduğunda müşterek, ortak alanlar etrafında belirli kurallar,
sorumluluklar ve karşılıklı iş birliği etrafında bir araya gelmeye dair bir politik ilke
olarak yeniden anlam kazanıyor. Böyle bir yaklaşım müştereği yalnızca
kaynakların/şeylerin sıfatı olmaktan çıkartmıyor, aynı zamanda ne kadar farklı
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yaklaşımlar olsalar da hem Ostrom hem de Harding’in paylaştığı doğacılığı da
eleştiriyor. Zira müşterek’i bir kez karşılıklı sorumluluk ile bir arada olmak olarak
tanımladığınızda bu bir-aradalığın berisinde bir müşterek kalmıyor. Başka deyişle
müşterekler, onları müşterek olarak temsil eden, onlar etrafında bir toplumsallık kuran,
onları karşılıklı sorumluluk esasıyla yeniden inşa eden, sürdüren ve mülksüzleştirici
iktidar teknolojilerine karşı savunan bir politik hat ile birlikte kuruluyorlar.
İkinci atölyede bu tartışmaları, müşterekler literatüründe sıklıkla yer bulan ölçek
meselesi ile birlikte düşündük. Bir başka deyişle topluluğa dayalı yerel müşterekleştirme
pratikleri ile küresel boyuttaki el koyma ve mülksüzleştirme hareketleri arasındaki
gerilim etrafındaki tartışmaları müşterekler politikasının kurucu potansiyellerini ve
sınırlılıklarını anlamak için değerlendirdik.
Okuma önerileri:
Fırat B.Ö. (2018) “Küresel Hareket Döngüleri ve Müşterekleştirme Hareketleri”
https://musterekler.sehak.org/2018/12/07/kuresel-hareket-donguleri-vemustereklestirme-hareketleri-begum-ozden-firat/
Stavrides S. (2016) “Brezilya’da Kent Hareketleri: Kenti Müşterek olarak
Yeniden-İcat Etmek” Herkesin, Herkes İçin. Adaman, Akbulut, Kocagöz (der).
İstanbul: Metis, 235-249.
3. Hafta (23 Haziran 2021): Türkiye’de müşterekler politikası: Bu
atölyede Türkiye’de müşterekler politikası ve müştereklerin savunusuna odaklandık.
Tartışmamızı “Türkiye’de politik alanın kapatılması müşterekler politikasını nasıl
etkiliyor, bu koşullarda müşterekler politikasının taşıdığı potansiyeller nelerdir”
soruları üzerinden götürdük. Tartışmayı buradan başlatmak için otoriter-popülist
rejimlerde en temel müştereklerimizden biri olan siyasal alanın ve bizzati politik
irademizin çitlenme mekanizmalarını ele aldık. Bu tartışmayı Arendt’ten Sennet’e,
Arditi’den Ranciere’e uzanan düşünürler çizgisini izleyerek gerçekleştirdik.
Öte yandan Türkiye’de müşterekler politikasını konuşmak için Türkiye’nin
mülksüzleştirme tarihini ve değişen mekanizmaları anlamaya ihtiyaç vardı. Bu
nedenle mülksüzleştirme tarihinde bugünden geriye doğru bir hat çizdik. AKP
döneminin inşaat-enerji-turizm üçgenine dayalı ekonomi modelinin müşterekler
üzerindeki etkilerini anlamakla başladık. Ardından Türkiye’de kentleşme, göçler,
azınlıkların mülksüzleştirilmesi ve kır politikalarını ele aldık. Bütün bu süreçleri
yalnızca müştereklere el konması veya sistematik mülksüzleştirmeler olarak değil aynı
zamanda üretken birer iktidar teknolojisi olarak da okuduk. Başka deyişle
mülksüzleştirici hareketleri toplumsal ilişkilerin ve mekanların iktidar lehine
örgütlenmesinin de birer mekanizması olarak ele aldık.
Ardından, bu el koyucu iktidar mekanizmalarına karşı Türkiye’de yürütülen
müşterekler politikasının ne gibi kırılma noktaları olduğunu ve buradaki
dalgalanmaları tartıştık. Burada Bergama Direnişi’nden Gezi Hareketi’ne, Gezi
sonrası kurulan kent müştereklerinden sayısız HES ve maden direnişlerine kadar
yürütülen müşterekleşme hareketlerini müşterekler literatürüyle birlikte okumaya
çalıştık. Özellikle yeni temsiller mekânsal oluşturma, yeni dil ve iletişim biçimleri
yaratma, gündelik yaşamın ve ilişkilerin yeniden örgütlenmesi, karşılaşma mekanları
yaratma, heterojenlik- homojenlik, mikropolitika - makropolitika arasındaki gerilimler
gibi tartışma hatları boyunca Türkiye’de yürütülen müşterekler politikasını ele aldık.
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Okuma ve izleme önerileri:
Genç F. (2019) “Çitlemeler ve Politikanın Yitimi: Türkiye'de güncel Kentsel
Rejim” Praksis Sayı:49, 9-38.
https://www.youtube.com/watch?v=8hlmYNMwo40
https://www.youtube.com/watch?v=IOEaFzDORps
https://www.youtube.com/watch?v=Zlyu7XYips4
https://www.youtube.com/watch?v=swAqOeGtDfw
https://www.youtube.com/watch?v=Qr79ZtFQLYk
4. Hafta (30 Haziran 2021): Müşterek ve Mülkiyet: Atölyenin
dördüncü haftasında müşterek, emek ve mülkiyet arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştık.
Müşterekler literatüründe ve politikasında sıklıkla dillendirilen "hem herkesin hem
kimsenin" ilkesi ekseninde tartışmamızı yürüttük. Bu ilke müşterekler etrafındaki
tartışmalarda müştereğin hem temellük edilemez, el konulamaz niteliğine hem de
herkesin faydasına ve sorumluluğunda oluşuna işaret eden bir slogan/prensip olarak
düşünülüyor. Dolayısıyla dışlayıcı mülkiyet karşıtı ve bu açıdan toplulukları
güçlendirici bir ilke olarak öneriliyor. Fakat “herhangi bir şeye sahip olmama” fikrinin
oldukça muhafazakar kökleri de var. Örneğin Platon ve Aristo’ya uzanan ve iyi
toplum, ahlaklı örgütlenmiş bir site/polis/kent tartışmalarında baskıcı bir mülkiyet
karşıtlığını izleyebiliriz. Yahut pek çok teolojik felsefede insanın bedeni dahil olmak
üzere herhangi bir şeyin mülkiyetine sahip olmaması gerektiği fikri yaygındır. Çileci
pek çok öğreti “günaha ve hazza düşkün insan” varsayımı nedeniyle “bu benimdir”
demeyi insana yasaklar. Erken komünist fikirlerde de benzer bir seküler teolojiye
rastlanır. Liberal düşünce bu saikle özel mülkiyeti bireyi devlet/tanrı/egemen/iktidar
karşısında koruyan bir hak olarak görür. Yani mülkiyet fikri sadece zenginlikle ilgili
değil, özel alanın oluşması ve haklarla da ilgili. Müşterek ise, mülk edinilemez niteliği
gereği gerek özel mülkten gerekse kamunun mülkiyeti ve idaresinden de farklılaşır.
Peki,
farklı
mülkiyet
rejimlerinde
uygulansalar da kamusal ve özel mülkiyet
sarmalının yaygın ve egemen olduğu günümüzde
müşterek olan nasıl konumlanır? Atölyede bu
soruyu ele alırken ilk uğrağımız müştereğin
üretimini doğrudan bugünkü egemen üretim
biçimi olan biyo-politik üretimin merkezine
yerleştiren Hardt ve Negri’nin tartışmaları oldu.
Yazarlar kökenleri Locke’a uzanan emek ile
mülkiyet arasındaki doğrusal ilişki varsayımının
emeğin toplumsallaştığı günümüzde geçerli
olmadığını söylüyorlar. Buna göre üretim,
özellikle maddi olmayan emek süreçlerinde,
bütün hayata yayılmış; sermaye, işçilerin
fikirlerini,
duygularını,
hobilerini,
yaratıcılıklarını, bilgilerini, fiziksel güçlerini ve
meraklarını da birer üretim kanalı haline
döndürmüştür. İşbirliği ise yaşamın kendisi haline
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gelen bu üretim biçiminin kaçınılmaz parçasıdır. Dolayısıyla müşterekler bizzati bu
kapitalist-biyopolitik üretim sürecinde üretilir. Her ne kadar kodlar, patentler veya telif
hakları ile el konmaya çalışılsa da iletişimsel ağların dinamiğinde müşterekler, sürekli
olarak mülkiyetten kaçarlar. Yazarlara göre hepimiz üretim ve yeniden üretim
süreçlerinin oluşturduğu işbirliğine dayalı müşterek döngüsünün parçasıyız. Zenginlik
kişilerce değil kapsamlı ve işbirliğine dayalı toplumsal ağlar tarafından üretiliyor.
Dolayısıyla emek ile mülkiyet arasında bağ yok oluyor. Bu nedenle mülkiyet mülk
olmaktan çıkmalı, zenginlik müşterek bir varlığa dönüşmelidir.
Atölye boyunca mülkiyet ile müşterek arasındaki çelişkide hukuk tartışması da
emek kategorisi kadar belirleyici oldu. Zira mülkiyet eksenli modern yasalar ile
kullanım hakkına dayanan kadim topluluk yasaları arasındaki çelişki, Marx’ın bu
çelişkiyi ele alarak odun hırsızları vakası üzerinde makale yazdığı zamanlarda olduğu
gibi bugün de oldukça belirgin. Dünyanın pek çok yerindeki özel veya kamusal
mülkiyetin karşı-işgali deneyimleri veya müştereklere el konulması süreçlerindeki
direniş deneyimleri modern hukuk ile kadim kurallar arasındaki gerilimin ve
mücadelelerin sahnesi olmuş durumda. Atölyede de bu çelişkiyi Türkiye’den ve
dünyadan saha çalışmaları örnekleri ile ele aldık.
Okuma önerileri:
Hardt M. (2016). “Komünizmde Müşterek Olan” Herkesin, Herkes İçin.
Adaman, Akbulut, Kocagöz (der). İstanbul: Metis, 114-159.
Fırat B. Ö. (2018). “Park, Mera, Sinema: Müşterekleri Mülkiyetle Birlikte
Düşünmek”, Felsefelogos, Sayı: 68, 101-118.
5. Hafta (7 Temmuz 2021): Müşterekleri toplumsal cinsiyet ile düşünmek:
Atölyemizin altıncı haftasında müşterek ile toplumsal cinsiyeti birlikte tartışarak hem
çitleme hareketlerinin kadınlar üzerindeki etkilerine hem de feminist literatürde
yeniden gündeme gelen yeniden üretim krizi ve bakım kolektifleri tartışmalarına
odaklandık.
Müşterekler literatüründe toplumsal cinsiyet tartışmaları çoğu kez göz ardı
edilir. Oysa cinsiyetler arası güç ilişkilerinin modern biçimleri ile büyük çitleme
hareketleri arasında güçlü bağlantılar vardır. Örneğin Federeci, Mies, Gitting gibi pek
çok feminist yazar büyük cadı avları ve çitleme hareketleri haritalarının benzerlik
gösterdiğini söyler. Başka deyişle hem 16. ve 17. yüzyıl Avrupa’sında hem de 1990’lar
boyunca Gambia, Mozambik, Gana, Hindistan Sahra Altı Afrikası, Meksika, Kongo,
Tanzanya, Nepal, Papua Yeni Gine gibi ülkelerde gerçekleşen çitleme hareketleri ile
buralarda raporlanan cadı katliamları arasında güçlü bir korelasyon vardır. Aradaki
devasa zamansal ve mekânsal farka rağmen kadınların cadı ithamıyla öldürüldüğü
bölgeler aynı zamanda müşterek alanlara el konulan coğrafyalardır. Bu tür kadın
katliamları hiyerarşik ve şiddete dayalı toplumsal cinsiyet ilişkilerini yeniden
üretmekte ve yaygınlaştırmakta da belirgin bir patriyarkal strateji olarak işler.
Öte yandan pek çok araştırma ve rapor ortak alanların meraların, ormanların, su
kaynaklarının ve arazilerin çitlenmesinin kadınların yaşamında erkeklere göre daha
dramatik etkilere yol açtığını ortaya koyuyor. Dünyada ve Türkiye’de özellikle doğa
müşterekleri mücadelelerinde kadınların daha ısrarcı, dirençli ve ön planda olmaları
müşterekler ile kadınlar arasındaki bu yakıcı ilişkiye dayanıyor. Bu, kadınların özleri
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gereği doğa ile iç içe oldukları için değil, dayanıklı
bir yapı olan patriyarkal ilişkilerde kadınların
yeniden üretici faaliyetlerden birinci derecede
sorumlu olduğu için böyle seyrediyor. Yani hasta ve
çocuklara bakmak, yemek pişirmek ve yiyecek için
geçimlik tarım yapmak, kışlık yiyecek ve yakacak
için toplayıcılık yapmak, konservecilik yapmak,
hayvanları otlatmak ve bakımlarını sağlamak, temiz
içme suyu bulmak ve su taşımak gibi pek çok iş,
özellikle kırsal müştereklerin çitlendiği alanlarda
kadınlar tarafından yapılıyor. Bu kaynaklardan
mahrum olmak demek bütün bunların krize girmesi
demek.
Özellikle COVID-19 pandemisi ile birlikte
yeniden gündeme gelen bakım krizi ve meselesinin
kökenleri gezegensel çapta deneyimlediğimiz
mülksüzleşmeye dayanıyor. Savaşlar, ekolojik yıkım, borçlandırma, su tarımı ve ağır
sanayinin merkezden çevreye taşınması gibi pek çok mekanizma ile çalışan bu
mülksüzleştirme gıda krizi, su krizi, göçmen krizi, salgınlar ve bakım krizi gibi bir dizi
krize yol açıyor. Feminist literatürün temel kavramlarından olan yeniden üretim
faaliyetleri, yani maddi yaşamın sürekliliğini sağlayan bütün pratikler bu süreçte krize
giriyor ve bu krizin kadınların yaşamında yakıcı etkileri var. Beşinci haftadaki
atölyede gerek bu kriz halini gerekse buna karşı yürütülebilecek müşterekler
politikalarını Bakım Kolektifi tarafından kaleme alınan Bakım Manifestosu (2020)
kitabındaki argümanlarla ve 2017’den bu yana devam eden feminist grev hareketi
etrafındaki tartışmalarla birlikte ele aldık. Bu tartışmalar ile birlikte müştereklere
dayanan toplumsal ilişkilerin hem kadınlar hem de diğer madun gruplar için ne gibi
güçlendirici potansiyeller taşıdığını anlamaya çalıştık.
Okuma önerileri:
Federici S. (2018) "Cadı Avları, Çitlemeler ve Ortak Mülkiyet İlişkilerinin
Sonu", Cadılar Cadı Avı ve Kadınlar. (çev.) Tanrısever B. 31-40. Otonom: İstanbul.
https://tr.boell.org/tr/2014/11/19/feminizm-ve-musterekler-politikasi
https://www.5harfliler.com/krize-isik-tutuyoruz-koronavirus-zamanindabakim-emegi/
https://www.5harfliler.com/krize-isik-tutuyoruz-koronavirus-zamanindabakim-emegi-2/
https://www.5harfliler.com/krize-isik-tutuyoruz-koronavirus-zamanindabakim-emegi-3/
https://www.5harfliler.com/krize-isik-tutuyoruz-4/
6. Hafta (14 Temmuz 2021): Müşterekteki duygular, duygulanımsal
müşterekler: Mülksüzleştirici bir şiddet karşısında ne hissediyoruz? Mülksüzleştirici
iktidar duyguları nasıl mobilize ediyor, onları nasıl kullanıyor? Peki müşterekleştirme
pratikleri boyunca oluşan bir-aradalığın ortaya çıkarttığı duygular neler? Atölyemizin
son haftası olan altıncı haftada bu sorular üzerine tartıştık. Atölye katılımcılarından
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olan ve 2019 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde
Müşterekleştı̇ rme Pratı̇ klerı̇ nde Duyguların Yerı̇ başlıklı bir yüksek lisans tezini
tamamlayan Büşra Ögeçok’un da aktif katkısıyla duygular ve müşterekler siyaseti
üzerinde durduk.
Duygular, müşterekler yazınının merkezi bir öğesi olmasa da ilk birikim
tartışmalarından bu yana pek çok makalede ve saha çalışmasında satır aralarında bir
görünüp bir kaybolan bir yere sahipler. Örneğin 18. yüzyıl İngiltere’sinde müşterek
alanların çitlenmesinin ardından buralardan odun veya bitki toplayan yahut buralarda
hayvan otlatan kişilerin hırsızlıkla itham edilmesi ve utanç duygusunun harekete
geçirilmesi veya “cadı” korkusunun yayılarak ortak alanları kullanmakta ve
korumakta ısrar eden kadınların katledilişinin meşrulaştırılması, mülksüzleştirme ve
el koyma süreçlerinde duyguların da birer çatışma sahasına dönüştüğünü gösteriyor.
Buna karşın müşterekleşme süreçlerinin ve müştereklerin savunusu direnişlerinin
iştirakçileri güçlendirdiği, umut duygusunu canlandırdığı ve Negri ve Hardt’ın
deyimiyle ortak mutluluğu veya Segal’in tarifiyle kolektif neşeyi açığa çıkarttığı,
kendi doktora çalışmam dahil, çeşitli araştırma verilerine yansımış durumda.
Duygular bütün yönleriyle toplumsal dünyayı sarıp sarmalamasına karşın
2000’lerin başlarına kadar sosyal bilimlerin ilgisini çekmedi ve müşterekler yazını da
bundan nasibini aldı. Bunda sosyal bilimlerin de dahil olduğu modern bilim
paradigmasının rasyonalizme dayanmasında ve bedeni/duyguyu bilimin sınırına
koymasında önemli bir pay var. Ayrıca Sennett’in Kamusal İnsanın Çöküşü’nde
bahsettiği gibi, 17. yüzyıldan bu yana kamusal alanda giderek nötr bir insan profili
yükseldi. Duygunun ve samimiyetin yeri “yabancılarla” dolu kamusal dünya değil özel
alan ve aile ilişkileri olarak kabul edildi. Oysa Bakhtin’in karnaveleks nosyonuyla
tartıştığı gibi 12. 13. ve 14. yüzyıllar boyunca Avrupa şehirleri duyguların, iktidar
hicvinin, parodinin ve eğlencenin abartılı biçimde ortaya saçıldığı karnavallara sahne
oluyordu. Fakat kapitalist iş disiplini ve kamusal/rasyonel insan normunun
yükselişiyle kolektif bir neşeye ve ifadeye dönüşen bu duygulanımsal performanslar
giderek kayboldu.
Bu modern duygulanımsal iktidarı Massumi,
Deleuze gibi düşünürler Spinozacı neşe ve keder
tartışması ile analiz ederler. Spinoza duygulanışı
bedenin etki gücünü (potentia) artıran veya azaltan
haller olarak görüyor ve ilişkisel biçimde ele
alıyor. Spinoza felsefesinde kurulan temaslar ve
karşılaşmalar ya bedene neşe veren ve onun
kudretini besleyen veya bedeni kedere sürükleyen
ve onu güçsüz kılan ilişkilerdir. Ancak ne Spinoza
ne de onun felsefesini takip eden, ondan esinlenen
modern düşünürler neşe ve keder kategorilerini
yalnızca kişiler arası gündelik ilişkiler bağlamında
düşünürler. Aksine güvenlik, korku, tekinsizlik
gibi kederli duygulanışları yaymak ve yönetmek
iktidar biçimlerinin stratejileriyken umut, güven,
sevgi, özgürleşme, neşeli duyguları yükseltmek
direniş stratejileri olarak karşımıza çıkar.
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Atölyede bu kavrayış zemininden yola çıkarak Ann Cvetkovich’in politik
depresyon, Massumi’nin yaşam artı değeri ve Eagleton’un umut politikası tartışmaları
ile mülksüzleşme ve müşterekleşme pratikleri arasındaki duygulanımsal mücadeleyi
ele aldık.
Okuma Önerileri:
Ahmed, S., (2015). “Hislerle Yolunu Bulmak”. Duyguların Kültürel Politikası
(S. Komut, Çev.). İstanbul: Sel Yayınları.
Eagleton, T., (2016). “İyimserliğin Banalliği”. İyimser Olmayan Umut (E.
Ayhan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Graber D. (2008). Hope in Common. https://theanarchistlibrary.org/library/
david-graeber-hope-in-common
Yılmaz S. (2019). Duyguların Zamanı https://ayrintidergi.com.tr/duygularinzamani/
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Toplumsal Tutunum Krizi: Semptomlar ve Mücadeleler
12 Haziran- 17 Temmuz 2021

Atölye Yürütücüsü: Ali Yalçın Göymen
Bu
atölyenin
amacı
neoliberalizmin
sonlandırılamayan krizinin neden olduğu toplumsal
koşulları eleştirel bir perspektifle incelemek ve bu
koşullara karşı verilen mücadeleleri değerlendirmekti.
Atölyenin süresini oluşturan 6 hafta boyunca kriz
kavramı
tartışıldı;
neoliberalizmin
krizi
yabancılaşmanın çeşitli veçheleri üzerinden analiz
edildi ve somut karşı çıkışların taşıdıkları dönüşüm
potansiyeli ele alındı. Neoliberalizmin toplumları
çözen mirası ve sonrasına ilişkin potansiyeller
tartışıldı.
Atölye oturumlarını 3 ayrı grupta topladık. İlk iki hafta tartışmanın kavramsal
çerçevesini geliştirdik. Kriz ve neoliberalizm gibi sık kullanılan ama derinlikleri zaman
zaman es geçilebilen kavramları derinlemesine inceledikten sonra toplumsal tutunum krizi
olarak adlandırdığımız fenomeni tartıştık. Sonraki iki hafta boyunca da ilk bölümde
tartıştığımız kavramların ifade ettikleri olguların tarihsel seyri üzerinde durduk.
Neoliberalizmin direngenliği konusunu, 2008 krizi sonrasındaki gelişmeleri ve 2015 yılı
sonrasında yaşanılan otoriter dönüşümü tartıştık. Son bölümde ise neoliberalizmin krizine
karşı verilen mücadele örnekleri üzerinde durduk. Black Lives Matter Hareketi ve
Hindistan’daki tarım işçilerinin verdikleri mücadeleleri inceledikten sonra neoliberalizm
sonrasını tartıştık.
Atölye boyunca ele aldığımız içerikler aşağıda listelenmiştir.
1. Hafta/12 Haziran: Kriz kavramının
değerlendirilmesi,
neoliberalizmin
“garip
ölümsüzlüğünün” neden olduğu toplumsal tutunum
krizi ilk haftaki tartışmamızın konusunu oluşturdu.
Neoliberalizmin kendisinin sosyal-refah devletinin
krizinin üzerine inşa edildiği; krizler yaratarak ve
bunların akabinde ortaya çıkan duruma yüksek
adaptasyon göstererek varlığını sürdürdüğünü ve
2015 sonrasından bu yana ortaya çıkan sağ
popülizmin bu sistemin nihai krizi olabileceğini
tartıştık.
Önerilen Okumalar:
Ümit Akçay ve Galip Yalman, Kriz Üzerine1: Kavramsal
tasnif, https://birartibir.org/podcast/1107kavramsal-tasnif.
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Ali Yalçın Göymen, Kriz, Kapitalist Ütopya ve Devrim,
https://ayrintidergi.com.tr/kriz-kapitalist-utopya-ve-devrim/ (Kriz kavramının
tartışıldığı ilk altbaşlık).
Damien Cahill ve Martijn Konings, Neoliberalizm, Ankara: Ütopya
Yayınları, 2018, 169-190.
Wendy Brown, Halkın Çözülüşü: Neoliberalizmin Sinsi Devrimi, Metis
Yayınları, İstanbul: Metis Yayınları, 239-269.
2. Hafta/20 Haziran: Katılımcıların talebi üzerine dersin gün ve saatini Pazar
12:00 olarak belirleyerek, sonraki haftalarda da bu şekilde devam ettik. Bu atölyede
içinde yaşadığımız koşulları “gerçek tahakküm” kavramı çerçevesinde tartışmanın
sunduğu teorik avantajı ve bu döneme ait yabancılaşma biçimlerini incelemeyi
hedefledik.
Neoliberalizmin kapitalist üretim tarzına özgü tahakküm biçimlerini toplumsal
yaşamın tüm alanlarına doğru genişlettiğini ve insan davranışını daha önce olmadığı
kadar belirleyebilme gücüne sahip olduğunu saptadık. Borçluluk, kırılganlık ve
çalışmanın
dönüşümünün
yeni
yabancılaşma
biçimleri
olarak
değerlendirilebileceğini konuştuk.
Önerilen Okumalar:
Jason Read, Sermayenin Mikropolitikası: Şimdiki Zamanın Tarihöncesi ve
Marx, İstanbul: Metis Yayınlar, 2014, s. 175-192.
Ali Yalçın Göymen, “Hikayelerimizi Anlatmaya Devam Eden Bir Kavram
Yabancılaşma”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Cilt 18, Sayı 70, 2018,
https://ttb.org.tr/dergi/index.php/msg/article/view/635.
Michael Hardt ve Antonio Negri, Duyuru, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012, s.
18-40.
3. Hafta/26 Haziran: Otoriterleşme fenomenini çeşitli uluslararası örnekler
kapsamında inceledik. Küresel güvenlik devleti ve otoriterleşme fenomenini
tartıştık. ABD’deki Trump iktidarının öne çıkan özelliklerini ve bunun diğer
toplumlar üzerindeki etkilerini tartıştık. Otoriterleşmenin neoliberalizmin krizine
karşı yükselen tepki ile ilişkisini gündeme getirdik.
Önerilen Okumalar:
Wendy Brown, Neoliberalizmin Harabelerinde: Batı’da Antidemokratik
Siyasetin Yükselişi, İstanbul: Metis Yayınları, 2020, 65-100.
Ümit
Akçay
ve
Galip
Yalman,
Neoliberalizmin
Krizleri,
https://birartibir.org/podcast/1174-neoliberalizmin-krizleri.
İsmet Akça ve Barış Alp Özden, AKP ve Türkiye’de Neoliberal Otoriterizmin
Sınıfsal
Dinamikleri,
https://baslangicdergi.org/akp-ve-turkiyede-neoliberalotoriterizmin-sinifsal-dinamikleri/.
William I. Robinson, “Küresel Kapitalist Kriz ve 21. Yüzyıl Faşizmi”, Praksis,
Sayı 50 http://www.praksis.org/tumsayilar/50-sayi-dunya-duzeninin-elestirelsiyasal-iktisadi-21-yuzyilda-krizler-ve-egilimler/.
4. Hafta/3 Temmuz: Pandeminin yarattığı/ortaya çıkardığı siyasal ve
toplumsal sorunları odağımıza aldık.
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Pandemi
döneminde
devletlerin
göstermiş
olduğu
refleksleri ve neoliberal devlet
formunun pandemi karşısında
gösterdiği zafiyeti tartıştık. Sağ
popülist liderlerin pandemi ile
mücadele etmek yerine pandeminin
görünür kıldığı eşitsizliklerin
siyasal etkileri ile mücadele etmeyi
seçmiş olmaları üzerine tartıştık
Önerilen Okumalar:
Ali Yalçın Göymen, Kayıp Zamanlarda Siyaset Arayışı, (PDF Paylaşılacak).
Daniel Tanuro, Virüsün Uyarısı: Kapitalizm, Sağlık Krizi ve İklim Krizi,
http://imdatfreni.org/virusun-uyarisi-kapitalizm-saglik-krizi-iklim-krizi-danieltanuro/.
İklim
Değişikliği,
Covid-19,
hazırlıklı
olma
ve
bilinç,
https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya-forum/2020/04/22/iklim-degisikligi-covid19-hazirlikli-olma-ve-bilinc.
Öner Günçavdı, Haluk Levent ve Ceyhun Elgin, Koronavirüs salgınının
Türkiye ve dünyada gelir dağılımı ve işsizlik üzerindeki etkisi,
https://www.youtube.com/watch?v=npFxLhFtxHo
Alec
Gutentag,
Büyük
Covid
Sınıf
Savaşı,
https://dunyadanceviri.wordpress.com/2021/03/30/buyuk-covid-sinif-savasi-alexgutentag/.
Aslı Odman, Emeğin Yeni Kontrol Mekanizmaları, Çevre Katliamının Yeni
Dönemine
Dair
de
bir
İşaret
Fişeğidir,
https://demokrasiicinbirlik.com/2020/09/29/asli-odman/.
Aziz Çelik, Covid-19, Covid-1984 olmasın! Salgın ve Çalışmanın Geleceği,
https://www.birgun.net/haber/covid-19-covid-1984-olmasin-salgin-ve-calismaningelecegi-301297.
5. Hafta/10 Temmuz: Son
dönemde ABD, İspanya ve Türkiye’de
gözlemlediğimiz
toplumsal
hareketlilikleri inceledik. İki katılımcımız
ayrıntılı sunumlar yaptılar. Bunlardan ilki
İspanya’daki
Podemos
hareketi
üzerineyken
ikincisi
Türkiye’deki
ekolojist hareket üzerineydi.
Black Lives Matter Hareketi’nin
sivil haklar merkezli talepleri yoksullukla
mücadele ve toplumsal cinsiyet adaleti
konusundaki taleplerle birleştirebilmiş olmasının yarattığı etkiyi tartıştık. Siyasal bir
temsiliyete sahip olabilmesinin bu hareketin dönüştürücü gücünü artırmış olduğu
konuştuk. Podemos örneğinde yaşanılan tıkanmanın nedenleri tartıştık. Ayrıca
Türkiye’deki ekolojist hareketin yapısal sınırlılıklarını ve belirli konjontürlerde bu
sınırlılıkların nasıl aşılabildiğini konuştuk.
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Önerilen Okumalar:
Arundhati
Roy,
Bir
insanlık
Suçuna
Tanık
Oluyoruz,
https://dunyadanceviri.wordpress.com/2021/05/10/arundhati-roydan-hindistanincovid-felaketi-uzerine-bir-insanlik-sucuna-tanik-oluyoruz/
Aditya
Bahl,
Hindistan’da
Tarım
Kapitalizmi
ve
Direniş,
https://www.gazeteduvar.com.tr/hindistanda-tarim-kapitalizmi-ve-direnis-haber1512559.
Alicia Garza, Patrisse Cullors ve Opal Tometi, Black Lives Matter Hareketi
Nasıl Ortaya Çıktı?, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55130715.
Toivo Asheeke, BlackLivesMatter Hareketine Genel Bir Bakış,
https://www.evrensel.net/haber/285748/blacklivesmatter-hareketine-genel-birbakis.
6 Soruda Kolombiya’da Neler Oluyor? https://www.evrensel.net/haber/
432315/6-soruda-kolombiyada-neler-oluyor.
Serhat Tutkal ile Söyleşi, Kolombiya’nın Tüm Büyük Şehirleri Polis Saldırısı
Altında, https://www.gazeteduvar.com.tr/serhat-tutkal-kolombiyanin-tum-buyuksehirleri-polis-saldirisi-altinda-haber-1521596.
6. Hafta/17 Temmuz:
Toplumsal tutunum krizini neoliberalizmin
ötesini hedefleyen bir paradigma ile aşmanın yollarını
tartışacağımız bir forum düzenledik.
Wolfgang Streck’in yoğun metni üzerinde
durarak, kapitalizmin ve bu toplumsal üretim
sisteminin en son sürümü olan neoliberalizmin içine
düşmüş olduğu durumu değerlendirdik. Kapitalizmin
sahip olduğu teknolojik atılım, devlet kapitalizminin
yaygınlaşması gibi çıkış yollarını konuştuk. Ardından
alternatif
bir
çıkış
yolunu,
müşterekleşme
praktiklerinin anlamını tartıştık.
Önerilen Okumalar:
Wolfgang Streeck, Kapitalizm Nasıl Sona
Erecek?, İstanbul: Tellekt, 75-111.
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Türkiye'de Kültürel Çoğulluk ve Kolektif Haklar Meselesi
8 Haziran- 13 Temmuz 2021

Atölye Yürütücüsü: Erdoğan Boz
6 Hafta devam eden bu atölyenin amacı
kültürel çeşitlilik, çokkültürlülük ve kültürel
çoğulluk gibi kavramların kendilerine karşılık
gelen siyasal tutumlar bağlamında tartışılması
olarak belirlenmişti. Atölye programı boyunca
genel anlamda kültür, çeşitlilik, çoğulluk gibi
temel kavramlar tartışıldı ve kültürel hakların
bireysel ve kolektif boyutları üzerine
okumalar yapıldı.
Atölyeler;
kavramsal
tartışma,
kavramların Türkiye bağlamında tarihsel bir
çerçeveye
yerleştirilmesi
ve
güncel
değerlendirme şeklinde tanımlanabilecek bölümlere ayrıldı, haftalık oturumlar buna göre
planlandı. İlk iki hafta ağırlıklı olarak kavramlar üzerinde durulurken üçüncü ve dördüncü
haftalarda Osmanlıdan günümüze kadar Anadolu coğrafyasındaki kültürel çeşitlilik ve
farklı dönemlerde çeşitlilik konusunun siyasal yapılar tarafından ele alınışı üzerinde
duruldu. Son iki haftada ise özellikle 1990 sonrası siyasal gelişmeler bağlamında
Türkiye’de kültürel çoğulluk konusu ele alındı.
1. Hafta: Atölyenin 1. oturumunda çokkültürlülük kavramının bir bağlam
içine oturtulmasına yönelik bir giriş yapılarak kavramın anlaşılabilmesi için
bilinmesi gereken kültür, ulus/millet, milliyetçilik, ulus-devlet, etnisite, çeşitlilik
gibi kavramlar açıklandı.
Bu bağlamda “kültür” kavramının tek ve herkes tarafından aynı şekilde algılanan
bir anlamı olmadığı, farklı zamanlarda ve farklı bakış açılarına göre çok çeşitli
tanımları olduğu, bu anlamda “kültürel çoğulluk” meselesinin öncelikle bu farklı
kültür tanımları çerçevesinde ele alınması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca kültürel
çeşitliliğe yönelik çokkültürlülük ve kültürel çoğulluk gibi tanımlamalarla ifade edilen
farklı siyasal yaklaşımlar değerlendirildi ve bunlar arasındaki farklar üzerine duruldu.
Önerilen okumalar:
Konda. (2006). Toplumsal Yapı Araştırması - Biz Kimiz?
https://konda.com.tr/wpcontent-/uploads/2017/02/2006_09_KONDA_
Toplumsal_Yapi.pdf
Say, Ömer. (2017) “Çokkültürlülük Kavramı ve Anlamın Çokluğu” Karabük
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, 7 (1), 29-39
Kymlicka, Will. (2015) Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal
Teorisi, Haz. Can Kurultay, Çev. Abdullah Yılmaz, 2. bs., İstanbul, Ayrıntı
Yayınları.
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2. Hafta: İkinci oturumda bireysel ve kolektif haklar bağlamında kültürel
haklar konusu ele alındı. İnsan hakları meselesiyle ilgili ontolojik ve deontolojik
bakış açıları arasındaki temel farklılıklar üzerinde duruldu. Ayrıca, kültürel hakların
kolektif kullanımının kültürel grup içinde yaratabileceği gerilimler ve hak ihlalleri
ile bireysel kullanımının yol açabileceği açmazlar tartışıldı.
Önerilen okumalar:
Korkut, Levent. (2009) Ayrımcılık Karşıtı Hukuk, Ankara: İnsan Hakları
Gündemi Derneği.
Spinner‐Halev, Jeff. (Ekim 2001) “Feminism, Multiculturalism, Oppression,
and the State”, Ethics, Vol. 112, No. 1
3. Hafta: Osmanlı’da siyasal ve sosyal yapı içerisinde farklı kültürel ve dinsel
gruplara yönelik yaklaşımlar incelendi. Özellikle 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl
başlarında Osmanlı Devleti’nde gelişmeye başlayan milliyetçilik hareketleri ve
özetle Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslamcılık olarak tanımlanan farklı Osmanlı/Türk
uluslaşma modelleri ele alındı. Bu bağlamda Türkiye’de ulus devletleşme süreci ve
erken Cumhuriyet dönemi milliyetçiliğinin gelişimi üzerine bir tartışma yürütüldü.
Önerilen okumalar:
Akçura, Yusuf. (1997). Üç Tarz-ı Siyaset, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Üstel, Füsun. (2020). İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk
Ocakları 1912-1931, İletişim.
4. Hafta: Üçüncü haftanın devamı olarak, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından
itibaren Türkiye’deki ulus-devletleşme süreçleri ve bu süreçler içerisinde
antropoloji, sosyoloji, dilbilim ve tarih gibi bilimsel alanların araçsallaştırılması
üzerinde duruldu. Avrupa’da bu alanlarda yaşanan gelişmeler ve üretilen bilgi ve
söylemlerin Türkiye’deki yansımalarından bahsedildi. Ayrıca, bu bilgi ve söylemler
ışığında, 2. Dünya Savaşı’nın hemen öncesi ve sonrasında Türkiye’de yaşayan
“azınlıklara” yönelik politikalar ve sürgün, pogrom uygulamaları ele alındı.
Önerilen okumalar:
Maksudyan, Nazan. (2016). Türklüğü Ölçmek - Bilimkurgusal Antropoloji ve
Türk Milliyetçiliğinin Irkçı Çehresi (1925-1939). İletişim Yayınları.
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Toprak, Zafer. (2021). Cumhuriyet ve Antropoloji. İş Bankası Kültür
Yayınları.
5. Hafta: Çok partili sisteme geçişle birlikte Türkiye’deki “Türk ve akraba
topluluklar” şeklinde adlandırılan gruplar ve hukuksal olarak “azınlık” olarak
tanımlanan dini gruplar ile azınlık olarak adlandırılmasalar da sosyal ve siyasal yapı
içerisinde ötekileştirilen dilsel ve kültürel gruplara yönelik farklı tutumlar üzerinde
duruldu. Sovyetler Birliği ve ABD eksenli iki kutuplu dünya bağlamında Türkiye’de
1950’lerden itibaren izin verilmeye başlanan azınlık örgütlenmeleri üzerine bir
tartışma yürütüldü.
Önerilen okumalar:
Toumarkine, Alexandre. (2009). İthal Milliyetçilik ile Etki Altındaki
Milliyetçilik Arasında. Tanıl Bora ve Murat Gültekingil (Ed.), Modern Türkiye’de
Siyasi Düşünce: Milliyetçilik içinde (s. 934-939). İletişim Yayıncılık.
6. Hafta: Avrupa’da 1960’lara kadar uzanan bir geçmişe sahip olmakla
birlikte, Türkiye’de 1990’ların başlarından itibaren Avrupa Birliği’ne tam üyelik ve
uyum süreçleriyle birlikte gündem olmaya başlayan çokkültürlülük ve konunun ele
alınmasındaki temel siyasal yaklaşım olan liberal yaklaşımlar üzerinde duruldu.
Çokkültürlülük eleştirileri tartışıldı.
Önerilen okumalar:
Özbudun, Sibel. (2010) Antropoloji Gözüyle: Sınıf, Kültür, Kimlik Yazıları.
Ütopya Yayınevi.
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Postkolonyalizm: Tarih ve Kuram
Atölye Yürütücüsü: Fuat Özdinç
Postkolonyalizm: Tarih ve Kuram atölyesi
Ankara Dayanışma Akademisinin Toplumsal
Araştırmalar Programı çerçevesinde Haziran ve
Temmuz 2021 arasında 6 hafta yapıldı. Atölyeler
19.00-21.00 arasında ve Cuma akşamları yapıldı.
Atölyeye başlarken amaç postkolonyalizm
tartışmalarının temel kavramlarını ve eksenlerini
ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de
postkolonyalizmin temel kavramları, tarihsel dönüm
noktaları,
önemli
kuramcıları
tartışılmaya
çalışılmıştır. Atölyeler boyunca katılımcılar da
sürece dahil edilmeye çalışılmış, zoom üzerinden
yapılan oturumlarda katılımcıların soru sormaları ve yorum yapmaları teşvik edilmiştir.
1. Hafta: Sömürgecilik/ler başlığı altında sömürge, sömürgecilik, dünya
üzerinde sömürgeciliğin yayılımı, tek tek sömürgecilikler gibi kavramlar etraflıca
tartışılmıştır. Özellikle İngiliz, Portekiz, Fransız, İspanyol ve Hollanda
sömürgecilikleri incelenmiş, tüm bu devletlerin sömürge sistemleri yerleşimci
sömürgecilik, istismar sömürgeciliği ve koloni sistemi üzerinden incelenmiştir.
Haritalarla da tüm bu süreç gösterilmiştir. Dolayısıyla bu ilk atölyede temel kavram
seti ortaya konmuş ve tarihsel açıdan sömürgecilik/ler aralarındaki farklar da
gözetilerek açıklanmıştır.
Önerilen Okumalar:
Patrick Wolfe, "Yerleşimci Sömürgecilik ve Yerlinin Bertaraf Edilmesi",
Dipnot, 10, 2012
Ebru Yetişkin, "Postkolonyal Kavramlar Üzerine", Toplumbilim, 25, 2010
2. Hafta: Dekolonizasyon üzerine bir oturum gerçekleştirilmiştir. Ulusal
kurtuluş hareketleriyle birlikte sömürgelerde yoğun olarak başlatılan direniş
hareketleri üzerine olan bu oturumda bu hareketlerin nitelikleri üzerine bir tartışma
yürütülmüştür. Özellikle direnişin nasıl geliştiği, 20. yüzyıldan sonraki
dekolonizasyon hareketlerinin niteliği gibi konular tartışılmış, modern dönem
dekolonizasyon hareketleri ile daha önceki dönemler arasındaki farklılıklar ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır. Özellikle bu çerçevede yeni sömürgecilik kavramı anlatılmış
ve klasik sömürgecilikten farkları ortaya konulmuştur.
Önerilen Okumalar:
Robert J. Young, Postkolonyalizm, Matbu, 2016, s. 215-242.
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3. Hafta: Afrika ulusal direnişçilerinin en önemlilerinden Fanon tartışılmıştır.
Frantz Fanon hem postkolonyal kuram içindeki rolü ile hem de
Cezayir Kurtuluş Savaşındaki mücadelesi ile önemli bir kuramcıdır. Fanon’un
özellikle ulusal kültür ve aydınların rolü ile şiddet üzerine düşünceleri anlatılmış,
şiddetin hem postkolonyal kuram hem de Fanon’un düşüncesindeki rolü üzerine
durulmuş ve tartışılmıştır. Fanon’un düşüncesi kendi eserlerinin gelişimi üzerinden
incelenmiş ve özellikle Siyah Deri Beyaz Maske ile Yeryüzünün Lanetlileri
arasındaki sorunsal farklılıklar ortaya konmuştur.
Önerilen Okumalar:
Frantz Fanon, Fanon Kitabı, Dipnot, 2017, s. 63-82.
Barış Ünlü, “Frantz Fanon: Ezilenlerin ve Mülksüzlerin Düşünürü”, Ankara
Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, Cilt 1 • Sayı 1 • Güz 2011
4. Hafta: Edward Said ve oryantalizm tartışmaları incelenmiştir. Özellikle
Oryantalizm kitabıyla çok önemli bir kuramcı olduğunu kanıtlayan Said’in toplumsal
ve tarihsel açıdan oryantalizme yaklaşımı ve özellikle dünya ve metin arasındaki
bağlantıya dair yöntemi ayrıntılarıyla ortaya konmuştur. Daha sonra ise yine Said’in
oryantalizm yazarlarına (Lewis, Renan, Kipling vs.) yönelik eleştirilerinin sınırları
gösterilmiş ve tartışılmıştır.
Önerilen Okumalar:
Edward Said, Şarkiyatçılık, Metis, 2013, s. 41-102.
5. Hafta Marksizm ve Postkolonyalizm ilişkisi gündeme getirilmiştir. Hem
Marks’ın sömürgecilik tartışmalarındaki yazıları hem de Marksistlerin eleştirileri
ortaya konmuştur. Özellikle Marx’ın Hindistan üzerine yazıları tartışılmış ve yazılma
amacı ortaya konulmuştur. Marx’ın anti sömürgeciliğe olan katkısı bu yazılar
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üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra da Vivek Chibber, Aijaz Ahmad ve
Arif Dirlik’in çalışmaları üzerinden postkolonyalizme getirilen eleştiriler ele
alınmıştır.
Önerilen Okumalar:
Marx-Engels, "Hindistan'da İngiliz Egemenliği", Sömürgecilik Üzerine içinde,
Sol, s.33-41.
Kevin B. Anderson, "Marx’ın Batılı Olmayan ve Pre-Kapitalist Toplumlar
Üzerine Geç Dönem Yazıları", Teori ve Politika, 75
6. Hafta: Çağdaş postkolonyalizm tartışmaları özellikle Spivak’ın çalışmaları
üzerinden ele alınmıştır. Gayatri Chakravorty Spivak’ın Madun Konuşabilir mi?
denemesi üzerinden hem Hindistan’daki Maduniyet Çalışmaları Okulunun tezleri
ortaya konulmuş hem de Spivak’ın bu okul içindeki yeri tartışılmıştır. Spivak’ın ayrıca
ve aynı zamanda feminist çalışmalara katkısı da ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Önerilen Okumalar:
Gayatri Chakravorty Spivak, Madun Konuşabilir mi?, Dipnot, 2020
Dipesh Chakraborty, Avrupa'yı Taşralaştırmak, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,
2012, s. 35-68.
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1990’lar Sonrası İran ve Türkiye’de ‘Yeni Toplumsal Hareketler’
Atölye Yürütücüsü: Can Şeker
1990’lardan bu yana hem dünyada hem de İran ve
Türkiye’de insan hakları konusu yeni toplumsal
hareketler çerçevesinde tartışılmıştır. İran Yeşil Hareketi
ve 2009’dan bu yana Türkiye’deki Kürt siyasi hareketi
kültürel ve kimlik hakları bağlamında
değerlendirilmiştir. Bu atölyede İran ve Türkiye’de insan
hakları ve küresel kapitalizmin eklemlenmesi arasındaki
ilişkileri beraberce analiz edeceğiz. Bu ilişkiyi
açıklayabilmek için öncelikle modern İran ve
Türkiye’deki sosyo politik ve sosyo-ekonomik
dönüşümleri ele alacağız. Genel olarak bu dersin amacı
her iki ülkedeki “yeni” toplumsal hareketlerin insan
hakları konusunda benzerliklerini ve /veya farklılıklarını
ortaya koymaktır.
1. Hafta: Atölyenin ilk haftasında, modern
İran tarihi (1800’lerden günümüze), İran, İslam
ve kapitalizm döngüleri üzerinden ele alınmıştır.
Ardından İran için belirtilen zaman aralığı
Türkiye ile karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.
Buradan hareketle, İran’daki toplumsal sınıflar
genel hatlarıyla tanımlanmış ve Soğuk Savaş
öncesi ve sonrasıyla ilk olarak toplumsal
hareketlerin daha sonra yeni toplumsal
hareketlerin genel özelliklerine değinilmiştir. Bu
bağlamda ayrıca genel hatlarıyla İran ve
Türkiye’de 1990’lar sonrası insan hakları mücadelesi konu edinilmiştir.
Film önerisi:

Gaav-Daryuş Merhcuy
Gozaresh-Abbas Kiyarüstemi
İşçi Sınıfı Cennete Gider-Elio Petri

Kısa Video: https://www.youtube.com/watch?v=5aFuLzcmPng (Humeyni’nin
Paris’ten Tahran’a Dönüşü)
Okuma Önerileri:
Can Şeker, Yerleşik Göçebe Uzun Zaman-Mekanlarının Gölgesinde İran'ın
Tarihsel Seyri: Ahamenişlerden İran İslam Cumhuriyeti'ne, AÜ SBF Uluslararası
İlişkiler Bölümü Doktora Tezi, Ankara, 2020, 361-371, 389-497.
Celal Metin, Türk Modernleşmesi ve İran (1890-1936), Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 2006, 61-226
özellikle de 81-96, 156-160.
John Foran, “The Concept of Dependent Development As A Key To The
Political Economy Of Qajar Iran (1800–1925)”, Iranian Studies, 1989, 22: 2-3, 5-56.
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Mustafa Kemal Çoşkun, “Süreklilik ve Kopuş Teorileri Bağlamında Türkiye'de
Eski ve Yeni Toplumsal Hareketler” AÜSBF Dergisi, 2000, 60, 67-102.
Mustafa Kemal Çoşkun, Eski ve Yeni Toplumsal Hareketler: Türkiye’de
Demokratik Açılımlar, AÜ DTCF Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara,
2004, 6-10, 84-85, 106-116.
TİHV Akademi, Yeni Bir İnsan Hakları Hareketine Doğru: Küresel İnsan
Hakları Krizi Karşısında Ne Yapmalı?
(https://tihvakademi.org/wpcontent/uploads/2020/11/Sempozyum_Kitabi_2020.pdf
2. hafta: İran’da Humeyni ve Post-Humeyni döneminde ortaya çıkan toplumsal
hareketlerin benzerlikleri ve farklılıkları temelinde 2009 Yeşil Hareketin sosyoekonomik ve sosyo-politik arka planı tartışılmıştır.
Film Önerisi: Daire-Cafer Panahi
Persepolis- Marjane Satrapi ve Vincent Paronnaud
Kutsanmışların Evliliği- Mohsen Makhmalbaf
Kısa
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=QFM8V6JUZuw
(Humeyni’nin İran Kürtleriyle İlgili Açıklaması)
Okuma Önerileri:
Can Şeker, Yerleşik Göçebe Uzun Zaman-Mekanlarının Gölgesinde İran'ın
Tarihsel Seyri: Ahamenişlerden İran İslam Cumhuriyeti'ne, AÜ SBF Uluslararası
İlişkiler Bölümü Doktora Tezi, 2020, 391-414, 425-445, 458-464, 541-551.
Babak Rahimi, “The Sacred in Fragments: Shi’i Iran since the 1979 Revolution”,
içinde Iran: From Theocracy to the Green Movement, edited by Negin Nabavi,
Londres: Palgrave Macmillan, 2012, 68-70.
Fariba Adelkhah, “The Political Economy of the Green Movement: Contestation
and Political Mobilisation içinde Iran.” In Iran: From Theocracy to the Green
Movement, edited by Negin Nabavi, Londres: Palgrave Macmillan, 2012, 17–39.
Farideh Farhi, “The Tenth Presidential Elections and Their Aftermath”,
içinde Iran: From Theocracy to the Green Movement, edited by Negin Nabavi,
Londres: Palgrave Macmillan, 2012, 3-14.
Gülriz Şen, “İran ve “Arap Baharı”: Bağlam, Söylem ve Siyaset”, Ortadoğu
Etütleri, Cilt 3, No 2, Ocak 2012, 95-118.
Negin Nabavi, “From “Reform” to “Rights”: Mapping a Changing Discourse in
Iran, 1997–2009”, içinde Iran: From Theocracy to the Green Movement, edited by
Negin
Nabavi,
Londres:
Palgrave
Macmillan, 2012, 39-50.
3. Hafta: İran’da Yeşil Hareketi
ortaya çıkaran toplumsal, ekonomik ve
siyasal gelişmeler, bu hareketin temel amaç
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ve hedefleri ile hareketin asıl sürdürücüsü olan sınıfların kimler olduğu ele alınmıştır.
Film Önerisi: Bir Ayrılık- Asgar Farhadi
Nun va Goldoon Mohsen Makhmalbaf
Baykot-Mohsen Makhmalbaf
Arkadaşımın Evi Nerede-Abbas Kiarostami
Kısa Video: https://www.youtube.com/watch?v=or_QtZtAB6g (2+2= 5 Kısa
Film)
Okuma Önerileri:
Bayram Sinkaya, Gülriz Şen, Hakkı Uygur, “İran’da Toplumsal Hareketler ve
Etkileri”, Göç Politikaları Merkezi, Ankara, 1-14.
Hamid Dabashi, “What happened to the Green Movement in Iran?“, Aljazeera,
<https://www.aljazeera.com/opinions/2013/6/12/what-happened-to-the-greenmovement-in-iran
Hamid Dabashi, Iran, the Green Movement and the USA: The Fox and the
Paradox ,Zed Books, New York, 2010, s. 49-111, 190-191, 213-216.
Tayfun Yücesoy, Burak Karabulut “Gündem Belirleme Kuramı Odağında İran
Yeşil Devrimine Bakış: Tweetler Üzerinden Bir Analiz”, Karadeniz İletişim
Araştırmaları Dergisi 2019, 2, 22-47.
4. Hafta: Üçüncü haftada ulaşılan sonuçlardan hareketle, 2009 sonrasında
İran’da ortaya çıkan gösterilerin ulaştığı düzeyle Gezi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi
sonrasında Türkiye’de yeni bir toplumsal hareketin ortaya çıkma potansiyeli teması
işlenmiştir.
Film Önerisi: Saklı Yarı-Tahmineh Milani
Zeytin Ağaçları Altında-Abbas Kiyarüstemi
Kısa Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ew3Y3_qnv78
Kısa Film)

(Mahkeme

Okuma Önerileri (3. haftadan devam edilmiştir):
Bayram Sinkaya, Gülriz Şen, Hakkı Uygur, “İran’da
Toplumsal Hareketler ve Etkileri”, Göç Politikaları Merkezi,
Ankara, 1-14.
Hamid Dabashi, “What happened to the Green
Movement in Iran?”, Aljazeera,
https://www.aljazeera.com/opinions/2013/6/12/whathappened-to-the-green-movement-in-iran
Hamid Dabashi, Iran, the Green Movement and the
USA: The Fox and the Paradox, Zed Books, New York,
2010, s. 49-111, 190-191, 213-216.
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Tayfun Yücesoy, Burak Karabulut “Gündem Belirleme Kuramı Odağında İran
Yeşil Devrimine Bakış: Tweetler Üzerinden Bir Analiz”, Karadeniz İletişim
Araştırmaları Dergisi, 2019, 2, 22-47.
5. Hafta: İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel güç
mücadeleleriyle (Yeni Osmanlıcılık, Pers/Şii İmparatorluğu iddiaları vb.) 'yeni
toplumsal hareketlerin’ ortaya çıkması arasındaki korelasyona dair öneriler ele
alınmıştır.
Film Önerisi: Baran-Majid Majidi
Kanlı Altın-Cafer Panahi
Kısa Video: https://www.youtube.com/watch?v=uPTqpYDHfb8
(Kasım Süleymani Cenaze Töreni)
Okuma Önerileri
Can Şeker, Yerleşik Göçebe Uzun Zaman-Mekanlarının Gölgesinde İran'ın
Tarihsel Seyri: Ahamenişlerden İran İslam Cumhuriyeti'ne, AÜ SBF Uluslararası
İlişkiler Bölümü Doktora Tezi, Ankara, 2020, 579-601.
Ergin Güneş, “Şii Jeopolitiğinde Türkiye ile İran’ın Güç Mücadelesi", Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, 2019, 74/1, 57-88.
Müjde Aysun Özbay, İran’ın Şii Hilal Projesi İddiası, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yayınlanmamış YL
Tezi, Ankara, 2010, 128-165.
Turan Cavlan, “Yeni Osmanlıcılık: Batıdan Kopuş Mu?”, YDÜ Sosyal Bilimler
Dergisi, 2010, 3/2, 126-154.
6. Hafta: İlk beş haftanın genel bir özeti yapıldıktan sonra atölye
katılımcılarından İran ve Türkiye’de ortaya çıkması muhtemel toplumsal hareketlerin
hangi toplumsal sınıflara dayanabileceği üzerine fikir yürütmeleri istenmiştir.
Film Önerisi:

Gergedan Mevsimi-Bahman Ghobadi

Operasyon: Argo- Ben Affleck
Kısa Film: https://www.youtube.com/watch?v=90EXEqzjwYU (Balık Kısa
Film)
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Hafıza: Dağılan, Toplanan, Eksilen
Atölye Yürütücüleri: Meral Akbaş-Özge Kelekçi
Bu atölyenin başlığını belirlerken ve içeriğini oluştururken
hafızayı “ele avuca gelmeyen” ve dolayısıyla sabit, değişmez ve
“orada duran” bir geçmişte olmuş olanın yeniden canlan(dırıl)ması
çerçevesinde yapılacak hafıza/lar tanımlamaların ötesinde, sürekli
yeniden biçimlenen, değişen, unutulan, sonra yeniden ve farklı
biçimlerde tekrar hatırlanan ve bu sebeple bugünü ve geleceği de
sürekli yerinden oynatan bağlamlara yerleştirerek tartışmayı
istedik. Çünkü ikimiz için de hafıza böyle bir şeydi: Dağılan,
toplanan, eksilen! Hafıza dağılıyor ve gözden kayboluyor gibi
göründüğünde birden bir “an”da, küçük bir hatırada, bazen de hiç
akla gelmedik bir eşyada birikiyor, umulmadık zamanlarda ve
mekânlarda geri geliyor, görünüveriyordu. Sevim Burak’ın Mach
I’dan Mektuplar’ında dediği gibi biraz: “Eskiden bir şeyler vardı, gelecekten de bir şeyler
var… Bugünden de bir şeyler var… Taşlar, demirler, bozuk elektrik ocakları, atılmış fişler,
eski bir bisikletin kornası, bir evin kırmızı kapı numarası… Neler anlatmaz ki?…”
Hafızayı/hafızaları bu biçimde bir ilişkiselliğin çerçevesinde tanımlayarak yola
çıktığımız bu atölyede, aşağıda, her haftanın farklı başlığı altında da açıklayacağımız üzere,
çoklu mekân ve zamanların, boşluğun, yokluğun içinde, “çok-görünür”ün, sürekli altı
çizilenin, hep konuşulanın kıyısında, terk edilmiş yerlerde, harabelerde, taşlarda, çölde,
Georges Perec’in deyimiyle “yaşanmaz yer”(ler)de dolaşarak alıkonulan, yasaklanan,
engellenen, görmezden gelinen, kıymetsizleştirilen bellek hikâyelerini açmaya, tartışmaya
çalıştık. Her buluşmada atölyenin yürütücüleri olarak çoğu zaman yan yana gelmeyen
felsefe, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, görsel sanat ve edebiyat metinlerinin birbirine
yakınlaştığı, dolandığı, ikimizin de sunumlar yaptığı ve kaynak metinler üzerine karşılıklı
konuştuğu, daha sonrasında hem yaptığımız sunumlar ve hem de önceden önerdiğimiz görsel
ve yazılı metinler hakkında katılımcılarımızın söz aldığı bir yöntemi takip ettik; beraber
okuduk, izledik, konuştuk.
Hafıza: Dağılan, Toplanan, Eksilen başlıklı atölyemizin haftalık ilerleyişi, çerçeve ve
içeriği, kaynak metinleri şöyledir:
I. Hafta: Toplumsal Hafızanın Belirişi: Hatırlamanın Fenomenolojisi
Atölyemizin ilk haftası için şöyle bir çerçeve belirlemiştik: İlerleyen haftalarda
Türkiye bağlamında bireysel/toplumsal/kolektif hafızaya dair açımlanacak, örnek
vakalar yoluyla tartışmaya açılacak temel kavramlara dair bir tartışma yürütülecektir.
Toplumsal, kolektif, kamusal, ortak ve kişisel hatırlama biçimleri ve bu hatırlama
biçimlerinin birbirleriyle olan ilişkileri farklı kavramsal çerçeveler içinden
değerlendirilecektir.
Bu çerçeveyi takip eden atölyemizin ilk haftasında öncelikle hafızayla
ilişkilenen disiplinler ve bu disiplinlerin toplumsal hafıza tartışmalarına katkıları
gözden geçirildi. Politika, ekonomi-politik, antropoloji, sosyoloji, tarih, nörobiyoloji,
psikoloji, epistemoloji, ontoloji, estetik, etik ve poetik gibi disiplinlerin bellek
çalışmalarına dair soru ve sorunları serimlendi. Daha sonra, toplumsal hafızanın çok
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katmanlılığı,
çoğulluğu,
canlılık/cansızlık
arasındaki geçişkenliği, değişkenliği ve bir
mücadele olarak hatırlama pratikleri kabuk ve
duvar metaforlarıyla eşleştirilerek, bu metaforlar
üzerinden toplumsal hafızanın temel özellikleri
tartışıldı. Georges Didi-Huberman ve Gaston
Bachelard’ın kullandığı kabuk metaforları
üzerinden ilerlenilerek bir “paradoks” olarak
hafızanın ikili ve karşıt yönleri ortaya konuldu;
hatırlama pratiklerinin bir yandan koruma ve
saklama özellikleri ile hayatla ölüm arasında
duran/sallanan bir yüzey metaforu (Huberman)
ile eşleştirilebileceği, diğer yandan ise eve/yurda
benzeyen, ikamet edilebilen ve içinden
çıkıldığında geri dönülmesi zorlaşan bir kabuğa
da (Bachelard) benzediği dile getirildi. Atölyenin
ikinci yarısında, atölyeler boyunca izlenmesi
planlanan temel yöntem olarak fenomenolojik
yöntemin kavranabilmesi bakımından Martin
Heidegger’de uzay/mekân, varlık, döngüsel zaman kavramları açımlandı. Ek olarak,
Sara Ahmed’in Queer Fenomenoloji tartışmasından yola çıkılarak çatlaklarla,
yarıklarla, bozulmuş(luk)larla, çelişkilerle dolu hafıza pratikleri üzerine konuşuldu.
Bu ilk buluşmamızın son kısmında ise, önceden katılımcılara gönderilen
Georges Perec’in Yerleşmek isimli metni tartışmaya açıldı. Sadece ad-eylemlerden
oluşan bu metinden ilk bakışta gözlerine çarpan kelimeler üzerine hatırlama pratikleri
bağlamında düşünmeleri istenen katılımcılar, “ağaç olmak, yaslanmak, yaşamak”,
“kılıfa koymak, çivilemek, şaşırmak”, “ağaç olmak, afiş asmak, kaybolmak”,
“yoğurmak, iç çekmek, ağaç olmak”, “ziyan etmek, not almak, kaybolmak”, “hayal
etmek, değiştirmek, hayran olmak”, “bütün gücüyle yüklenmek, baştan başlamak,
yaşamak”, “çökertmek, bütün gücüyle yüklenmek, teslim almak” gibi üçlü sözcükleri
seçerek bunlar üzerine yorumlarda bulundular, hatırladılar, hatırladıklarını paylaştılar.
Yan Yana Getirdiğimiz Metinler
Ahmed, Sara. (2006). Queer Phenomenology: Orientations, Objects, and
Others. Duke University Press.
Connerton, Paul. (1999). Toplumlar Nasıl Anımsar? İstanbul: Ayrıntı.
Ginzburg, Carlo. (1996). Peynir ve Kurtlar: Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin
Evreni. İstanbul: Metis.
Large, William. (2008). Heidegger’s Being and Time: An Edinburgh
Philosophical Guide. Edinburgh University Press.
Olick, Jeffrey K., Vered Vinitzky-Seroussi ve Daniel Levy. (2019). Kolektif
Hafıza Kitabı. Ankara: Dipnot.
Soysal, Ahmet. (2018). Heidegger’de Zaman Üzerine. İstanbul: Monokl
Yayınları.
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Traverso, Enzo. (2009). Geçmişi Kullanma Kılavuzu: Tarih, Bellek, Politika.
İstanbul: Versus.
II. Hafta: Hafıza Mücadeleleri
Bu hafta, ilk haftada tanımladığımız, tartıştığımız hafızayla ilgili kavramları
yeniden gözden geçirerek çoğaltmayı, hegemonik anlatı ve hafızalarla karşı anlatı ve
hafızalar arasındaki günlük/gündelik ve sürekli mücadele üzerine açacağımız
tartışmanın alanını Türkiye’ye doğru çekerek, AKP rejiminin görmezden gelen,
üstünü örten, yıkan, silen, tahrip/deforme/manipüle eden, yeniden kuran farklı hafıza
yönetim stratejilerini ve “anlık” bile olsa “oyunu bozan”, iktidar şiddetinin bu farklı
biçimlerini yerinden oynatan, kesintiye uğratan, geçersizleştiren, çoğu zaman yeni bir
ses/dil/beden/görüntü/mekân/duygulanım yaratan karşı hafızaları, karşı anlatılar ve
performansları bir arada tartışmayı hedeflemiştik.
Hegemonik hafıza ve karşıt-hafızanın karşılıklı kuruluş ve bozunumlarını
tartışmak istediğimiz bu haftaki buluşmamıza Walter Benjamin, Giorgio Agamben,
Georg Simmel, Georges Didi-Huberman, Carl Schmitt ve Michel Foucault’un egemen
ve karşıt hafızaya ilişkin kavramsallaştırmalarını anlatarak başladık. Walter
Benjamin’in Tarih Meleği ile ilerleme mitine dayalı tarih anlayışına yönelik eleştirel
bakışını, tarihi bir katastroflar, katliamlar ve yıkıntılar bütünü olarak gören Tarih
Meleği’nin bakış açısı ile nasıl uğraşılabileceğini tartıştıktan sonra, Carl Schmitt ve
Giorgio Agamben’in egemenlik teorileri ile istisnai hal kavramlarına odaklanarak
hegemonik hafızanın yarattığı daimi ama istisnai hafıza biçimlerini açıklamaya
çalıştık. Ardından Georg Simmel ve Walter Benjamin’in metinleri yardımıyla
canlılığını yitirmemiş, okunmaya, hatırlanmaya hazır harabelerin, yıkıntıların, tozların
mümkün kıldığı hatırlama biçimlerini ve nihayetinde Michel Foucault’nun tabi
kılınmış bilme biçimlerini açıklayarak bu bilme biçimlerinin karşıt-hafıza
bağlamındaki kurucu etkisini konuştuk. Atölyenin ikinci yarısında ise, açımlanan, yan
yana gelen bu kavramları SEKA Kâğıt Müzesi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi üzerine
ikimizin uzun süredir ortak olarak yürüttüğü etnografik alan çalışmalarına dayanarak,
bu iki müze-mekân bağlamında tartışmaya açtık.
Bu atölye öncesi katılımcılarımıza SEKA Kâğıt Müzesi’nden ve Ulucanlar
Cezaevi Müzesi’nden çektiğimiz bazı fotoğrafları, mekânları gizli tutarak göndermiş
ve katılımcılarımızdan fotoğraflarda gördükleri mekânları tahmin etmelerini
istemiştik. Atölyenin son kısmında, günümüzdeki halleriyle karşıt-hafıza mekânı
olmaktan çok uzak olan fotoğraflardaki bu mekânların nerelere ait olabileceği üzerine
tahminler yürütüldü. Bu tahminler doğrultusunda AKP’nin SEKA Kâğıt Müzesi’nde
işçi sınıfı hafızasına, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde ise tutsakların hafızalarına
müdahaleleri, bu alanlardaki stratejik hatırlama pratikleri ve karşı(t) hafızaların bu
mekânlarda nasıl canlandığı, görünürleştiği ve yeniden üretildiği üzerine tartışarak
atölyemizi bitirdik.
Yan Yana Getirdiğimiz Metinler
Agamben, G. (2018). İstisna Hâli. İstanbul: Ayrıntı.
Benjamin, W. (2008). Son Bakışta Aşk: Walter Benjamin’den Seçme Yazılar.
İstanbul: Metis.
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Kelekçi, Ö. ve M. Akbaş. (2019). Geriye Kalan: “Yıkıldı, çünkü tarihî eser
değildi!”. Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafiza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri
içinde, der. Meral Akkent, S. Nehir Kovar. İstanbul: İstos Yayınları, s. 44-55.
Löwy, M. (2007). Walter Benjamin: Yangın Alarmı “Tarih Kavramı Üzerine”
Tezlerin Bir Okuması. İstanbul: Versus.
III. Hafta: Hatırlamanın Çelişkili Halleri
Atölyenin üçüncü haftasında esas olarak hafızanın tutulması, biriktirilmesi,
toplanması, sergilenmesi konularına odaklanarak, hafızanın iktidarı çoğaltması ve
yeniden üretmesi ile hafızanın itirazı ve mücadeleyi mümkün hale getirmesi ihtimalleri
arasında gidip gelerek, nostalji, melankoli, koleksiyon, müze, anıt, arşiv kavramlarına
ve pratiklerine dair Türkiye ölçeğinde bir tartışma yürütmeyi, bu tartışmaya karşı
arşive dair literatürü, kemiklerin ve nesnelerin artık konuşabilir olduğu, tanık olarak
kabul edildiği adli estetik ve mimarlık araştırmalarını, dijital hafızalaştırma
çalışmalarını da dahil ederek bu yeni karşı-hafızalaştırma deneyimlerinin sağaltma
potansiyellerini görünürleştirmeyi ve bu yolla hafıza ile adalet arasındaki ilişkiyi bu
atölyenin çerçevesinde yeniden değerlendirmeyi hedeflemiştik.
Bu hedefi takip ederek, atölyemize Jacques Derrida’nın Arşiv Humması metnini
ve bu metindeki arşiv tartışmasını özetleyen on üç dakikalık bir video-belgesel
[https://www.youtube.com/watch?v=uHtXeUH4gnY] izleyerek başladık. Türkçe
altyazıları bizim tarafımızdan hazırlanan bu belgeselden yola çıkarak arşiv ile
psikoanaliz arasındaki ilişkiye, Freudyen bir arşiv yaratmanın imkânlarına, arşivdeki
sessizliklere ve başlayamayışlara dikkat çekmek istedik. Daha sonra, Walter
Benjamin’in dilek nesneleri olarak adlandırdığı ve ütopik arzuların kapitalist
modernitenin metalarında birikmesini ve yenilik ile eskimenin durağan diyalektiğini
tartıştığı kuramı açıklayarak karşı-arşivlerin mümkünlüğünü görünürleştirmeye
çalıştık. Toplananda, birikende, saklananda ve harabelerin, yıkıntıların, çatlakların
eskiliklerinde yeniden keşfedilebilecekleri, yani aslında karşı-arşivi araştırırken Yaşar
Kemal’in ilk metinlerinin annesi tarafından sandıklarda saklanmasını, BBC’nin
göçmenlerin bavulları üzerine yaptığı röportajları, devrimci tutsakların cezaevlerinde
biriktirdiklerini, devletin gözetiminden kurtardıkları zulaları; Olcay Akyıldız ve
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Merve Şen’in kendilerine ulaşan ve tasnif edemedikleri, tasnif etmeye kıyamadıkları
Leyla Erbil arşivini ve Erbil’in biriktirdiği gazete küpürlerini yazdığı metinlerle
eşleştirirken izlenen alternatif arşivleme yöntemini; Türkiyeli Yahudi kadınların hiçbir
alana dahil edilmeyen, tarih olarak görünürleş(tiril)meyen arşivleri olarak çeyizleri,
oyaları tartıştık. Sonrasında bu biriktirme, toplama, arşivleme pratikleri ile
hatırlamanın ilişkiselliği bağlamında melankoli ve nostalji kavramlarını
sorunsallaştırarak kayıp ve yasa odaklandık; literatürde genel olarak olumsuz
duygulanımlar olarak kategorilendirilen melankoli ve nostaljinin ölü nesneleri ve
yuva/yer/yurt fikrini yeniden canlandırmanın bir aracı olup olamayacağını konuştuk.
Atölyenin ikinci bölümünde ise, Türkiye’nin 90’lı yılları, “Batı”dan o yıllara bir bakış
olarak 90lar Kitabı’ndan, LGBTQ’ların 90’lı yıllardaki direnişleri ve görünürleşme
mücadelelerini ve bu mücadeleye karşı gelişen toplumsal şiddet pratiklerini aktaran
sözlü tarih çalışması Patikalar’dan ve 1990’larda Kürt illerinde çocuk olmayı anlatan
ve tüm bu tartışmaları ortadan yaran, parçalayan ve bölen bir anlatı olarak Bildiğin
Gibi Değil’den bazı anlatılar seçilerek, bu anlatılardaki kutu nesnesinin varlığı ve
farklı anlamlarına dair yan yana okumalar, karşılaştırmalar yapılarak tartışıldı.
Katılımcılarımızın kendi hatıralarıyla dahil olduğu son kısımda, çoğumuz
evlerimizde tuttuğumuz, atmaya kıyamadığımız, tasnifleyemediğimiz biriktirme
kutularını, “hafıza kutuları”mızı ve bu kutuların işaret ettiği anıları, hikâyeleri anlattık,
birbirimizi dinledik, biriktirdiklerimizdeki benzerlikler ve farklılıklar üzerine
konuştuk.
Yan Yana Getirdiğimiz Metinler
Boym, S. (2009). Nostaljinin Geleceği. İstanbul: Metis.
Derrida, J. (1995). Archive Fever: A Freudian Impression. Çev. E. Prenowitz,
Diacritics, 25 (2), 9-63. (Metnin ilk bölümünün Türkçesi için: Arşiv Humması. Çev.
Murat
Erşen.
https://www.academia.edu/Çeviri_Jacques_Derrida_
Arşiv_Humması_ilk_bölüm_.
Farge, A. (2013). The Allure of the Archives. London: Yale University Press.
Steedman, C. (2001). Dust: The Archive and Cultural History. New Jersey:
Rutgers University Press.
IV. Hafta: Eşyaya Değen, Eşyayı Değiştiren, Eşyada Biriken, Eşyadan
Kalan
Eşyalar hatırlar, hatırlanır, hatırlatır; çünkü farklı zamanlar, farklı mekânlar,
farklı insanlar eşyalara temas eder, onları değiştirir; bazen eşyalar içinde bulundukları
zamanlar, yerler, etraflarındaki insanlar değiştikçe de değişirler. Eşyalar yaş aldıkça
birbirine bağladıkları zamanlar, mekânlar, insanlar da çeşitlenir; farklı zamanların,
mekânların, insanların izi/tozu birikir eşyaların üstlerinde. Bazen de ortadan
kaybolurlar, belki yok edilirler ama geçmişte bir yere, bir anıya, insanın kendi hayatına
ait bir zaman aralığına gidebilmek için geri çağrılır, yeniden can bulurlar, belki de
zaten hiç unutulmazlar. Gaston Bachelard’ın “eşyayı açan ve onun içinde dünyalar
keşfeden” yaklaşımını da takip ederek, biz bu hafta Türkiye tarihinden bazı eşyalar
seçerek onları aralamayı, açmayı, içlerine bakmayı, gündelik hayata ait, çoğu zaman
sabit ve durağan görünen, “bir köşede hareketsizce ve sessizce duran” eşyaların
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hafızalarını, birbirine bağladıklarını, şiddet,
acı, yas biriktiren ve bazen de direnişi ve
ayakta kalma imkânlarını hatırlatan
dünyalarını görünürleştirmeyi denemek
istedik.
Atölyede önce eşya ile hafıza
arasındaki
ilişkilerin/ilişkilenmelerin
biçimlerini araştırdık. Jose Mauro de
Vasconcelos’un
Kayığım
Rosinha
kitabından
bir
bölümü
okuyarak
başladığımız bu buluşmamızda, ilk olarak
şey ve nesne arasındaki farkı Heidegger’in
kavramlaştırmasını takip ederek tartıştık. Ve
sonra, Elizabeth Grosz’un şey/eşya ile
beden arasındaki uyumlanmaya bakışıyla
devam ettik. Ardından, Sara Ahmed’in
“şey”e
yönelme(me)
tartışmalarına
odaklanarak “tuhaf” fenomenolojik bakışın
eşyayla hatırlamanın mümkünlüklerini nasıl
değiştirebileceğine odaklandık. Bu noktada
Paris Komünü ve Gezi Direnişi’nin
barikatlarında biriken taşlar, Kazım Öz
tarafından yönetilen ve 2017 yılında gösterime giren Bahoz filmindeki ana karakter
Cemal’in sürekli yanında taşıdığı taşı, bu taşın giderek yuvarlaklaşması ve dolayısıyla
deneyimle dolması, Birhan Keskin’in Taş şiiri, Sarkis Zabunyan’ın amcasının kundura
tezgâhı, bir küvet, babasının ayakkabıları ve ses teybi bantlarıyla birlikte kurguladığı
enstalasyonları hatırlama, hafızanın aktarılması, yok edilmesi, taşınması, akıtılması
fikirleriyle yan yana getirilerek Bachelard’ın sözünü ettiği “fethedilemeyen
içselliği”nin anlamı üzerine bir tartışma yürütüldü.
Atölyenin katılımcılarının dahil olduğu ikinci bölümde Youtube’de yayınlanan
Daire programının bir bölümü [Daire: Aslı ve Ailesinin Tuzla'daki Müstakil Evi:
https://www.youtube.com/watch?v=LxuQYorE1jQ] üzerine konuştuk; seyretmenin,
biriktirmenin, sergilemenin, bağlamından kopararak yerleştirmenin eleştirel
tartışmasını bu video-metin üzerinden beraber yürüttük.
Yan Yana Getirdiğimiz Metinler
Ahmed, S. (2006). Queer Phenomenology: Orientations, Objects and Others.
Durham: Duke University Press.
Burak, S. (1990). Mach I’dan Mektuplar. İstanbul: Logos.
Francalanci, E. L. (2012). Nesnelerin Estetiği. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
Grosz, E. (2020). Uçucu Bedenler: Bedensel Bir Feminizme Doğru. Kevser
Güler (çev.) İstanbul: Nota Bene Yayınları.
Grosz, E. (2001). Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real
Space. Cambridge: The MIT Press.
31

V. Hafta: Sesler/Sessizlikler
Bu yıl, 17 Ocak’tan 19 Ocak’a kadar Hrant Dink’in önünde öldürüldüğü Sebat
Apartmanı’na projeksiyonla güvercinler yansıtıldı; çünkü “… Güvercinler kentin ta
içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet biraz ürkekçe
ama bir o kadar da özgürce…” Güvercinlerin Hrant Dink’e eşlik ettiği bu yansıtma
sırasında çekilen videolarda binanın önünden geçip giden tüm seslerin, görüntülerin,
insanların, kararan, aydınlanan günün üzerine güvercinlerin, güvercin kanatlarının
duymasak da orada olduğunu bildiğimiz ürkek ve ama özgür sesleri düşüyordu; ve
Rakel Dink’in sözleriyle “… Burası unutturulmak istenen konuların hatırlandığı,
hatırlatıldığı bir yer oldu. Burası acılarda kardeş olmayı öğrendiğimiz yer, acıları
paylaşma, yüzleşme, yüzleştirme yeri oldu. Adalet ve doğruluk arayanların,
isteyenlerin bir araya geldiği yer oldu. Bu alan devletin işlediği, göz yumduğu,
duyarsızca, acımasızca cevapsız, sonuçsuz bırakılan cinayetlerin, davaların dile
getirildiği yer oldu…” Rakel Dink’in bu sözleri bu hafta tartışacağımız sesin, sesin
aldığı farklı biçimlerin, mırıltıların, gürültülerin, çığlıkların, sessizliğin; sözün, dilin,
hafızanın yok sayıldığı, hafıza aktarımının yasaklandığı zamanlarda nasıl ve hangi
yollarla, hangi biçimlerde karşı-hafıza alanları yarattıklarını tartışmak için önemli bir
başlangıç noktası oldu.
Bu hafta seslerin, sessizliklerin peşindeydik; konuşma, itiraf, suskunluk,
şarkılar, ritimler, tonlamalar üzerinden sesler/sessizlikler tartışması yürüttük. Ses ile
ün (sound ile voice) arasındaki farkı tartışarak başladığımız atölyemizde, Henri
Lefebvre ve Jean-Luc Nancy’nin ritim ve ses üzerine analizlerini ele alarak işitsel
deneyimin örgütlenme biçimleri, konuşma, itiraf ve tanıklık pratiklerinin
mümkünlükleri üzerine konuştuk. Ardından, Hannah Arendt ile Michel Foucault’nun
itiraf ve modern bireyin “sıradan” konuşma ve susma pratiklerini, ve sonrasında ise
Primo Levi’nin metinlerinden yola çıkarak tanıklığın imkânsızlığını ve tanığın
dilsizliğini tartıştık. İktidarın sesle kurduğu ilişkiyi analiz ettiğimiz bölümde, sesin
nasıl işgal edilebilir, müdahale edilebilir bir alan olduğunu, iktidarın/devletin “sözde
vatandaşlar” olarak tanımladığı grupların sesini nasıl saklı, gizli hale çevirdiğini,
iktidarın sessizlikle görünmezlik arasında kurduğu ilişkiyi yeniden düşündük. Son
olarak da, Gayatri Chakravorty Spivak’ın madun tanımından yola çıkarak, bir
imkânsızlık olarak sesin ve sessizliğin anlamı üzerine konuştuk.
Atölyemizin ikinci bölümünde ise katılımcılarımızla birlikte geçmişten gelen,
unutulmayan, yankılanan, bozulan, izi kalan sesleri, şarkıları hatırladık, birbirimizle
paylaştık.
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VI. Hafta: Gelecek: Hayaller, Hayaletler…
Atölyemizin son haftası için beraber şöyle bir çerçeve belirlemiştik: İşaret
ettikleri gerçek kabul görmüyor, görmezden geliniyor olsa da, ya da “gerçek kadar
gerçek” görünmeseler de, hayalleri, rüyaları, masalları, kâbusları, karabasanları,
hayaletleri atölyemize davet edeceğiz. Adam Phillips’in rüyalar için söylediğini biz
kâbuslar ve karabasanlar için de kabul edeceğiz, yani diyeceğiz ki: “Rüya [kâbuslar ve
hayaletler de] her zaman, onun hakkında söyleyebileceklerimizden daha fazla, daha
başka bir şeydir.” Salman Rushdie’nin tarifiyle, kendine özgü ve dolayısıyla çok farklı
biçimlerde seçen, eleyen, değiştiren, abartan, azımsayan, metheden, hatta kötüleyen
belleğin takip edilebileceği bir hat olarak hayaller ve/ya hayaletler, çoğu zaman, yine
Adam Phillips’in sözleriyle, “yoruma boyun eğmezler”; görene de, anlatıldığı kişilere
de hemen sırrını vermezler. Fakat yine de rüyaların, kâbusların, hayaletlerin
göründüğü anları, bu anların anlatıcılarını yazılı ya da görsel biyografik/otobiyografik
metinlerde takip ederek, Türkiye’nin toplumsal hafızasının “kırmızı çizgiler”ine,
sessizliklerine, hatırlasa da sustuklarına yeniden dönüp bakabileceğimizi
düşünüyoruz.
Hayalleri, rüyaları, masalları, kâbusları, karabasanları, hayaletleri çağırdığımız
atölyemizin bu son haftasına Derrida’nın Hayalet Bilimi (Hauntology) tartışmasıyla
başlayarak hatırlamanın, ölülerin, yok sayılanların, izi silinmeye çalışılanların
ontolojik ve aynı zamanda etik bir öğe olarak varlık zeminine taşınmasının
gereklilikleri üzerine konuştuk. “Şimdi ve burada” odaklı ontolojilere karşı “ne var ne
yok”, “ne ölü ne diri” halleri ile geçmişin, yani hayaletlerin canlanışının ve bir kiplik
olarak geleceğe yönelme olanaklarının açılabilmesini hayalet biliminin kavramsal
çerçevesi içinden geçerek düşündük; geçmişte
unutulmaya mahkûm edilmiş alternatiflerin, geçmişin
gelecek tahayyüllerinin yeniden hatırlanmasının
yollarını hayal ettik.
Daha sonra Nostalgia de la Luz / Işığa Özlem
belgeselinden ilerleyerek, insan kemikleriyle uzak
galaksilerin Atacama çölü üzerinde birbirleriyle nasıl
konuşur hale gelebildiklerini, Pinochet Şilisi’nde
kaybedilenlerin
anneleriyle
madencilerin,
arkeologların izini sürdüğü on bin yıl öncesinin insan
topluluklarının ve galaksiler arası ışığın izini süren
astronomların aynı mekânda yollarının nasıl da
kesiştiğini fark ettik. İkinci saatimizde ise yeni
materyalist feministlerin hayalet bilimi tartışmalarına
katkılarından yola çıkarak insan-olmayan türlerin,
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taşların, duvarların, kabukların, cyborgların, resiflerin, mantarların canavarlar olarak
– belki de farklı ortaklıklar kurarak – geleceği şekillendirebilecek varlık tahayyülleri
olarak nasıl canlanabileceklerini konuştuk.
Ve son olarak, atölyemizin kapanışında City of Memories / Hatıraların Şehri
[https://www.youtube.com/watch?v=JWykV_TdxXA] isimli kısa animasyonu birlikte
izleyip yorumladık. Bu atölye çerçevesinde üzerine düşündüğümüz, tartıştığımız,
konuştuğumuz hafızaya dair kavramları, metaforları ve sembolleri yeniden, bu sefer
beş dakikalık kısa bir görsel metin üzerinden hatırladık, tartıştık.
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