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Özet: Bu makale ilk aşamada çevre ve kent duyarlı refl ekslerle, çadırlı işgal eylemleri biçiminde Taksim 
merkezli başlayan, hemen sonrasında ise özünü koruyarak başbakanın istifası söylemlerine evrilen ve 
Türkiye’nin bir takım şehirlerine sıçrayan Gezi (Parkı) direnişinin sosyolojik fotoğrafını çekmektedir. Ça-
lışma, direnişçilerin mesleki, demografik ve ideolojik profilleri, sınıfsal konumları, talepleri ve söylemleri, 
örgütlenme modelleri ve eylem biçimleri üzerinden bu direnişi yeni toplumsal hareketler literatüründeki 
“kopuş” ve “süreklilik” teorileri bağlamında analiz etmektedir. Öne sürülen hipotez, bir yeni toplumsal 
hareket olan Gezi eylemlerinin, geç kapitalizmin güncel çelişkileri üzerinden çağdaş anlamda sınıfsal bir 
tabana dayandığı ve geçmişteki toplumsal hareketler ile arasında bir takım süreklilikler sergilediğidir. An-
cak direnişçilerin türdeş olmayan sınıfsal, siyasal ve kültürel kompozisyonu ve bunun beraberinde getir-
diği farklı talep ve söylemleri, bu analizin yalnızca iktisadi çelişkilerle gerekçelendirilemeyeceği gerçeğini 
gün yüzüne çıkartmıştır. Sınıf analizini salt ekonomik sermaye üzerinden değil, aynı zamanda kültürel 
sermayeyi de dikkate alarak yapma gerekliliğinden hareketle, Bourdieu’nun “toplumsal alanlar teorisi”ne 
başvurulmuş, direnişin derin ve karmaşık mantığı, işleyiş düzenekleri bilinebilir olan alt alanlara bölüne-
rek bu perspektift en incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gezi (Parkı) Direnişi, Yeni Toplumsal Hareketler, Kopuş Ve Süreklilik, Bourdieu, 
Toplumsal Alanlar Teorisi  

Abstract: Th is article aims to take a sociological snapshot of Gezi (Park) resistance which initially began as 
a Taksim-centered sit-in occupation driven by environmental- and urban-sensitive refl exes and shortly aft er 
evolved into the demand for resignation of the government and especially the prime minister and spread to 
several cities across Turkey. Th is study analyzes the resistance over the professional, demographic and ide-
ological profiles of resisters, their class positions, demands and discourses and their models of organization 
and action, within the context of the “disengagement” and “continuity” theories within the new social move-
ments literature. Th e hypothesis put forth in this article is that Gezi protest, which constitutes a new social 
movement, is class-based in a modern sense, stemming from the current confl icts of late capitalism and that it 
presents a number of continuities with the past social movements. However, the heterogeneous class, political 
and cultural composition of resisters and the resulting diff erences in demands and discourses that appeared 
have shown that the resistance cannot be analyzed only with reference to economic contradictions. Due to the 
necessity that class analysis should be performed in reference not only to economic capital but also to cultural 
capital, this study applies Bourdieu’s “social field theory”, dividing the deep and complex rationale of the re-
sistance into “sub-fields” with knowable mechanisms and approaching it from this perspective.
Keywords: Gezi (Park) Resistance, New Social Movements, Disengagement And Continuity, Bourdieu, Th e-
ory Of Social Fields 
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“Artık serüvenin içine dalmışlardı nasıl olsa, korkulacak bir şey kalma-
mıştı. Savaşa katılan erler de bu duyguyu taşırlar içlerinde: düşman 
görülmedikçe en küçük şey bile korku verir onlara, ama ilk mermi ku-
laklarının dibinden geçsin hele, birdenbire yüreklenir, ölüme koştukla-
rını bile unuturlar.”

Ferenc Molnar, Pal Sokağı Çocukları
Giriş

Taksim Gezi Parkı’nda yapılması planlanan Topçu Kışlası-alışveriş merkezi 
(AVM) inşaatının ve onun beraberinde getirdiği ağaç sökümlerinin önüne 

geçmek amacıyla ilk aşamada çevre ve kent duyarlı refl ekslerle çadırlı işgal ey-
lemleri biçiminde aktivistlerce başlatılmış olan direniş, güvenlik güçlerinin sergi-
lediği orantısız güç kullanımı ve başbakanın takındığı polemikçi tavır sebebiyle 
kısa bir sürede İstanbul dışına sıçrayarak ve toplumun farklı katmanlarını da 
içine alarak bambaşka bir mecraya girmiştir. Direnişin Türkiye genelinde Hazi-
ran ayındaki bilançosunun 4 ölü, 60’ı ağır olmak üzere yaklaşık 8000 yaralı ve 
sayıları binleri bulan gözaltılarla sonuçlandığı dikkate alındığında,1 yaşanan bu 
mağduriyetin eylemciler ve onları destekleyenler nezdinde yepyeni bir dayanış-
ma ruhunu açığa çıkartığı aşikardır. 

 Beklenmedik bir zaman diliminde ortaya çıkan ve beklenmedik bir biçimde 
gelişen bu hadisenin nitelik değiştirmesinde yukarıda ifade edilen negatif belir-
leyenlerin haricinde diğer bir faktör de hareketin kendine özgü pozitif belirle-
yenleridir. Zira hareketi geniş bir kesim nezdinde sempatik kılan, dolayısıyla da 
tabanını besleyen önemli bir olgu, Gezi direnişinin Türkiye siyasetindeki ideo-
lojik kutuplaşma ve bölünmelere meydan okurcasına farklı dünya görüşlerine 
sahip kimseleri söz konusu farklılıklarını muhafaza edecek şekilde ortak pay-
dada biraraya getirebilmesi, bunu yaparken de geçmişin görmeye alışık olunan 
eylem biçimlerinden çok daha yeni biçimleri çağdaş talepler ve mizahi söylemler 
ile senkronize edebilmesi ve demokratik katılıma önem veren dayanışmacı bir 
örgütlenme şekline meyletmiş olmasıdır. Kısaca, “Gezi ruhu”nun ortaya çıkma-
sında olumsuz ve olumlu belirleyenlerin birbirleri ile olan diyalektik ilişkisi son 
derece etkili olmuştur. 

1 Emre Kongar-Aykut Küçükkaya, Gezi Direnişi, İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2013, s. 9. 
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Bu makale, 27 Mayıs 2013 tarihinde patlak veren, onu takip eden günlerde 
Türkiye’nin bir takım şehirlerine sıçrayarak dalga dalga büyüyen ve tüm bu sü-
reçte yabancı basının ilgi odağı haline gelen Taksim Gezi Parkı direnişinin sos-
yolojik bir fotoğrafını çekmek üzere kaleme alınmıştır. Çatışmaların ve protes-
toların en sıcak yaşandığı anlarda bile özellikle Taksim ve Beşiktaş bölgelerinde 
yaptığım katılımcı gözlemler ve rastgele seçtiğim eylemciler ile gerçekleştirdi-
ğim birebir görüşmeler, bu makeleyi salt teorik bir perspektiften çıkartıp yetersiz 
de olsa ampirik bir temelle ilişkilendirmemin önünü açmıştır. 

Çalışmanın temel sorunsalı; direnişçilerin mesleki, demografi k ve ideolojik 
profi lleri, sınıfsal konumları, talepleri ve söylemleri, örgütlenme modelleri ve 
eylem biçimlerinin analizi üzerinden Gezi direnişinin yeni toplumsal hareketler 
literatüründeki “kopuş” ve “süreklilik” teorileri bağlamında konumlandırılması 
üzerine inşa edilmiştir. Elde ettiğim bulgular ve yaptığım literatür taramaları ışı-
ğında geliştirmiş olduğum hipotez; bir yeni toplumsal hareket olan bu direnişin, 
geç kapitalizmin güncel çelişkileri üzerinden çağdaş anlamda sınıfsal bir tabana 
dayandığı ve geçmişteki toplumsal hareketler ile arasında birtakım süreklilikler 
sergilediğidir. Bu noktada farklı sınıfsal bileşimlerin hangi kriterler esas alına-
rak belirleneceği sorusu ortaya çıkmaktadır ki, burada Bourdieu’nun “toplum-
sal alanlar teorisi” ve onun bu teori çerçevesinde ortaya attığı “alan”, “sermaye”, 
“habitus”, “çıkar” ve “oyun” gibi temel kavramları oldukça kullanışlı olmaktadır.

Son olarak, Gezi Parkı’nın ve Taksim Meydanı’nın göstericilerden yalıtıldığı 
15 Haziran tarihinden itibaren direnişin semt parklarında forumlar biçiminde 
farklı bir safhaya geçtiği ve makalenin yazılmaya başlandığı Temmuz ayında da 
bu sıcak sürecin devam ettiği göz önüne alındığında, bu çalışmanın ilk bakışta bi-
limsel anlamda bir takım riskler taşıyacağı hemen akla gelebilir. Dolayısıyla söz 
konusu riskleri bertaraf edebilmek adına burada direnişin ilk 20 gününe odak-
lanıldığının, sonraki günlerdeki gelişmelerin ise kapsam dışında tutulduğunun 
altı çizilmelidir. 

Kavramsal Çerçeve 

“Yeni toplumsal hareketler” terminolojisi literatürde en yalın biçimiyle küre-
selleşmenin doğal bir sonucu olarak ele alınmıştır. Genel geçer kabul bağlamında 
küreselleşme olgusu, 1970’lerin başlarından itibaren belirginleşmeye başlamış ve 
sonraki on yıllarda ise etkisini daha da arttırarak başta iktisadi olmak üzere siya-
si, sosyal ve kültürel alanlarda radikal bir takım dönüşümleri beraberinde getir-
miştir. Kimi araştırmacıların “geç modernite”, kimilerinin ise “modernite sonra-
sı” adını verdiği bu süreçle ilgili olarak paylaşılan ortak bir payda ise, 1980’lerde 
izlenmeye başlanan neo-liberal ekonomi politikaları ve her geçen gün daha da 
gelişen iletişim teknolojileri vasıtasıyla tüm yer kürenin piyasalar bağlamında 
iktisadi anlamda bütünleştiği, dolayısıyla da yeni bir ulus ötesi piyasa düzeninin 
geçerlilik kazandığı yönündededir.
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Bu bağlamda Fordizm sonrası yeni birikim rejiminin, gevşek bir formda ve 
geçmiş sistemin katı özellikleri ile çatışma ilişkisi içinde ortaya çıktığının altı çi-
zilmelidir. Harvey’in, “esnek birikim” olarak ifade ettiği bu yeni rejim, piyasala-
rın dalgalanmasına çok daha kolay ayak uydurabilecek ve hızlı problem çözme 
kapasitesini mümkün kılacak bir biçimde formüle edilmiştir. En temel özellikleri 
ise, emek süreçlerinin, işgücü piyasalarının ve de tüketim kalıplarının esnek bir 
forma yaslanması şeklinde özetlenebilir. Sistemin temel karakteristiklerinden biri 
de, yepyeni üretim sektörlerinin, fi nans hizmetlerinde yepyeni yöntemlerin ve 
yepyeni piyasaların ortaya çıkması olmuştur. Ayrıca ticari, teknolojik ve örgütsel 
yeniliklerin temposunun da büyük ölçüde hızlanmış olduğunun unutulmaması 
gerekir. Yukarıda ifade edilen tüm bu hususların gündelik hayattaki yansımaları 
ise işgücü piyasalarında, ürünlerde ve tüketim modellerinde son derece hızlı bir 
değişimin yaşanması, hizmetler sektöründe gitgide büyüyen bir istihdam artışı, 
çalışma hayatında az sayıda çekirdek bir işgücünün kullanımına karşın her an 
bulunabilecek nitelikte vasıfl ara sahip, rutin işlerde çalışan tam zamanlı çalışan-
lar ile daha düşük iş güvencesine sahip geçici işçiler, taşeron işçiler ve stajerle-
rinin kullanılması ve sendikaların güç kaybına uğramaları şeklindedir.2 Sonuç 
olarak Mark Granovetter’in “zayıf bağlar çağı” olarak nitelendirdiği bu dönem, 
sıvılaşmış, akışkan, dağılmış, saçılmış ve düzensizleştirilmiş ve sermaye ile emek 
arasındaki evlilikten birlikte yaşamaya geçilen bir duruma işaret etmektedir.3 

Birikim rejiminin ve iletişim teknolojilerinin doğasında yaşanan bu değişim 
toplumsal yapıları doğrudan etkilemekte, günümüz dünyasında yeni bir ilişki 
ağları mekanı oluşturmakta, iktidarı ve özneyi yeniden inşa etmektedir. Sistemin 
yeni iktidar alanları yaratması sürecinde Foucault, “bireyselleştirici iktidar” ter-
minolojisine özel bir önem atfetmiştir. Ona göre bu iktidar biçimi “bireyi kategorize 
ederek, bireyselliğiyle belirleyerek, kimliğine bağlayarak, ona hem kendisinin hem de baş-
kalarının onda tanımak zorunda olduğu bir hakikat yasası dayatarak doğrudan gündelik 
yaşama müdahale eder.” Bu yönüyle de bireylerin dünyevi selametlerine odaklıdır, 
bireyselleştiricidir, yaşamla eşkaplıdır ve yine yaşamla süreklilik taşımaktadır.4 

Esnek birikim rejiminin ve onun bireyselleştirici iktidar biçiminin günümüz-
deki pratiği “küre-yerelleşme”yi dayatmaktadır ki, böylece bir yandan küresel 
düşünmek, dışa açılmak, dünya ekonomisi ile bütünleşmek gibi ulus ötesi pra-
tiklerle, diğer yandan da merkezi yönetimlerin yerine yerel yönetimleri güçlen-
dirmek, sivil toplumu ön plana çıkartmak ve alt kimlik ile alt kültürü vurgula-
mak gibi yerel pratiklerin bir potada erimesi mümkün hale gelmektedir. Ancak 

2 David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Çev. Sungur Savran, İstanbul: Metis Yayınları, 5. Bas-
kı, 2010, s. 170-175.

3 Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2. 
Baskı, 2011, s. 37.

4 Michel Foucault, Özne ve İktidar, Çev. Işık Ergüden-Osman Akınhay, İstanbul: Ayrıntı Yayın-
ları, 3. Baskı, 2011, s. 63-66.
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küre-yerelleşme eğiliminin işçi sınıfı açısından pek çok olumsuzluk içerdiğinin, 
sermaye karşısındaki mevcut eşitsizliği emekçiler aleyhine daha da bozduğunun 
altı çizilmelidir.5 

“Küre-yerelleşme”, bu yönde ortaya çıkan eğilimleri yansıtmakla birlikte, 
aynı zamanda tüm bu eğilimlerin önüne geçen ve mevcut dünya egemenlik dü-
zeninin sıkışmasını ve aynı zamanda da mutlaklaşmasını ifade eden bir kavram 
olarak “küre-muhafazakarlık”tan da bahsetmek gerekmektedir. Küre-muhafaza-
karlık; esnek birikim rejiminin toplumsal art alanı dar, dışlayıcı karakteri baskın 
hegemonik bir girişimi olarak ortaya çıkmaktadır. Zira sistemin; ödüllendirilen 
ve hegemonik projeye dahil edilen toplumsal kesimlerle, dışlanan sınıf ve ke-
simler arasındaki çelişkiyi hem canlı tutup hem de kontrol edebilmesi ancak bir 
“iç düşman” tanımlamasıyla ve “güvenlikçi” bir anlayışla mümkün olabilmekte-
dir.6 Bu yönüyle de birikim rejiminin istisnai bir haline değil, aksine kırılganlığı 
sebebiyle yapısal bir karakterine işaret etmektedir. Zira günümüz dünyasında 
eşitsizliklerden, parçalanmış kimliklerden ve bunun bir sonucu olarak da daha 
fazla gözetim, denetim ve tahakkümden söz etmek mümkün hale gelmiştir. Fou-
cault’u haklı çıkartırcasına, “çok yönlü tahakküm ilişkilerini dayatan, farlılaş(tır)maya 
dayalı, dengesiz, eşitsiz, asimetrik, gerilimli ilişkileri besleyen yeni totaliter muhafaza-
karlaşma, gündelik hayatı da kapsayacak biçimde bütün dünyada yaygınlaşmaktadır”.7 
Böylece de; “sanatsal üretimin, bilimin, teknolojinin, ailenin, dinin ve emek pazarının 
özerk kültürel ve yapısal temellerinin erozyona uğratıldığı; ve sivil toplumun bu alt sis-
temlerinin, ancak kuralları ve kaynaklarının siyasal erk tarafından sağlandığında varola-
bilecekleri bir yarışma konumuna itildikleri” bir tahakküm inşa edilmektedir.8

Birikim rejiminin ve iletişim teknolojilerinin doğasında yaşanan değişimin 
doğrudan etkilediği toplumsal yapılarda ortaya çıkan yeni çelişkiler ve çatışma 
hali, toplumsal hareketlerin doğasını da radikal bir biçimde dönüştürmüştür. Söz 
konusu bu dönüşümler hareketlerin farklı bir bakış açısıyla tekrardan ele alın-
masını dayatırken, “yeni” nitelemesi de bu dayatmanın bir gereği olarak ortaya 
çıkmıştır. Buna göre “yeni toplumsal hareketler” en genel haliyle; geleneksel işçi 
ve sınıf mücadelelerinin gitgide dışına kayan, sosyo-ekonomik taleplerden ziya-
de yerel, kültürel, kimliksel ve yaşam tarzıyla ilgili konulara odaklanan, devleti 
ele geçirmekten ziyade ona karşı özerk sivil alanların üretim ve/veya yeniden 
üretiminde direten, kimi durumlarda farklı amaç ve çıkarların birbirlerine ek-

5 Mustafa Kemal Coşkun, Demokrasi Teorileri ve Toplumsal Hareketler, Ankara: Dipnot Yayınları, 
2007, s. 111-112.

6 Foti Benlisoy, Gezi Direnişi: Türkiye’nin ‘Enteresan’ Başlangıcı, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2013, s. 
6. 

7 Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, “Küre-Muhafazakar Otoriterlik ve Köksüzlük: Gündelik İş-
ler-Güçler, Denetim, Şiddet ve İğretilik”, Sosyologca, No: 5, Ocak-Haziran 2013, s. 8.

8 Claus Offe, “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics”, 
Social Research, V. 52, No: 4, 1985, s. 818.
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lemlendiği gevşek biraradalıkları ihtiva eden, özünde parçalı, merkezsiz ya da 
silik merkezli bir hüviyet kazanmıştır. 

Hardt ve Negri’nin, günümüzde emeğin ve devrimin öznesinin değiştiğin-
den yola çıkarak “yaşlı köstebeğin ölümü”nü ilan ettiği metafor aslında yeni top-
lumsal hareketlerin ana hatlarını ve geçmiştekilerden farkını gözler önüne ser-
mesi bakımından oldukça çarpıcıdır. Bu metafor aynı zamanda her iki yazarın, 
Marx’ın 19. yüzyıl Avrupası’nda ortaya çıkan proleter mücadeleler dalgasının 
sürekliliğini bir “köstebek” ve “yeraltındaki tüneller”e benzetmesine yine onun 
kavramları üzerinden bir yanıttır da. Zira geçmişin açık sınıf çatışmalarının ya-
şandığı dönemlerinde toprak üstüne çıkan ve sonrasında yeraltına çekilen, ama 
orada zamanla bağını koparmayarak gerektiğinde tarihin itici gücü olma mis-
yonuyla yeniden yeryüzüne çıkmayı hedefl eyen Marx’ın yaşlı köstebeği, müca-
delelerin ağ şebekeleri halinde yüzeyde yaşandığı günümüz dünyasında yerini 
sonsuz kıvrımlı bir yılana bırakmıştır. Burada “köstebeğin ölümü” ile kastedile-
nin, elbetteki endüstriyel işçi sınıfının varlığının tarihe vedası değil, ancak kapi-
talist ekonomideki ayrıcalıklı konumunun ve sınıf bileşimi içindeki hegomonik 
yerinin ortadan kalktığı olduğunun altı çizilmelidir.9 

Yükselen işçi hareketlerinin sosyal bir olgu olarak incelenmeye başlanmasıyla 
1930’lardan itibaren akademik literatürde kendine yer bulan toplumsal hareket-
ler sosyolojisi, 1968’de yaşanan eylemler ve öğrenci hareketleriyle birlikte yeni 
bir evreye girmiştir. Bu bağlamda geliştirilen teoriler birçok sosyal bilimci tara-
fından değişik ad, biçim ve değikenlerle sınıfl andırılmış olsa da,10 bu yeni evre 
temelde, geçmiş dönemde hakim olan Marksist düşünün eksikliklerine yönelik 
ya onu aşmak (kopuşu esas alan post-Marksist yaklaşım) ya da yeniden yorum-
lamak (sürekliliği esas alan neo-Marksist yaklaşım) doğrultusunda iki ana reak-
siyon dahilinde şekillenmiştir. 

Post-Marksist yaklaşım, kendisini “endüstriyel toplum-sonrası” paradigma-
ya oturtarak, yeni hareketlerce yaratılan çatışmaların daha ziyade kültürel yönü-
ne odaklanmış, hareketlerin toplumsal temelini ekonomi indirgemeci ve sınıfsal 
değil, farklı kimliksel, etnik, cinsiyetçi ve ideolojik kodlar ve değerler üzerinden 
açıklamaya girişmiştir. Ayrıca iktidarın ve direnmenin merkezsizleşmiş doğasına 
sıklıkla vurgu yapan bu yaklaşım, mücadele alanını gündelik yaşamda, sivil top-
lumda ve devlet ile sivil toplum arasında özgür alanların yaratılmasında kurgu-

9 Michael Hardt-Antonio Negri, İmparatorluk, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınla-
rı, 7. Baskı, 2012, s. 74, 78.

10 Yeni toplumsal hareketlerle ilgili en popüler sınıfl andırma biri Amerika menşeili Kaynak Mo-
bilizasyonu Paradigması, diğeri ise Avrupa menşeili Yeni Sosyal Hareketler Paradigması’dır. 
Bunlardan ilki, söz konusu hareketlerin ekonomik ve politik yönü, ikincisi ise kültürel yönü 
üzerinde durmaktadır. Detaylı bilgi ve karşılaştırma için bkz. Gülçin Erdi Lelandais, “Sosyal 
Hareketler Teorileri ve Küreselleşme”, Yeni Toplumsal Hareketler, (Ed: Barış Çoban), Kalkedon 
Yayınları, İstanbul, 2009. 
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lamıştır.11 Özetle yeni toplumsal hareketler bu yaklaşımın temsilcileri açısından; 
sınıf mücadelesinin yanı sıra süren bir mücadele tarzını değil, onun yerini alan 
bir alternatifi  ifade etmiştir.12 Bu yönüyle de post-Marksist yaklaşımın geçmişin 
ve günümüzün toplumsal hareket biçimleri ve aktörleri arasında radikal bir ko-
puşu varsaydığı görülmektedir. 

Buna karşın neo-Marksist yaklaşım ise, önceki yaklaşımdan farklı olarak ken-
disini “geç-endüstriyel toplum” paradigması üzerinde kurmuş, yeni toplumsal 
hareketlerin ortaya çıkışı ile ileri kapitalizm arasında güçlü bağlar olduğuna işa-
ret etmiş, ayrıca eski ile yeni toplumsal hareketler arasında radikal bir kopuştan 
ziyade bazı süreklilikler olduğuna dikkat çekmiştir. Tüm bunlara ilaveten gü-
nümüzde yaşanan tüm bu toplumsal dönüşümleri gözardı etmemekle birlikte 
bunları kapitalizmin yeni bir evresi şeklinde yorumlamış, dolayısıyla da yeni 
hareketleri çağdaş sınıf yapısının bileşenleri üzerinden açıklama yoluna gitmiş 
ve ortaya çıkan “yeni çelişki ya da antagonizmaların, emek-sermaye çelişkisinin karma-
şıklaşmış dolayımları” olduğunu ileri sürmüştür.13 

Her iki farklı bakış açısını genel hatlarıyla ele aldıktan sonra, şimdi gelinen 
nokta bu yaklaşımların ne derece Gezi direnişini analiz etmekte yeterli olaca-
ğıdır. Post-Marksist yaklaşıma getirilebilecek öncelikli eleştiri onun indirgemeci 
bakış açısıyla ilişkilidir. Zira bir yandan Marksizmi “ekonomik” ve “sınıf çatış-
macı” indirgemecilikle suçlarken, diğer yandan da yeni toplumsal hareketleri 
“kültür-kimlik” yönelimli bir gözlükten okuması, farklı bir indirgemecilik yarat-
manın ötesinde aynı zamanda büyük de bir çelişkidir.

Bu yaklaşımın diğer bir zayıfl ığı da, yapmış olduğu analizlerin daha ziyade 
ileri kapitalist Batı toplumlarına özgü olması, oralardaki sorunlara odaklanması, 
dolayısıyla farklı siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel dinamiklere sahip ve 
farklı gelişmişlik seviyelerindeki diğer toplumlarda tam anlamıyla geçerli olma-
masıdır. 

Buna karşın neo-Marksist yaklaşımın da çağdaş sınıf yapısını ve yeni çelişki-
leri ekonomik-sınıf temelli bir gözlükten okuması sebebiyle indirgemeci bir eği-
lim içinde olduğu görülmektedir. Ancak sınıfl arın bileşenlerinin hangi kriterler 
dikkate alınarak ve nasıl değerlendirildiği oldukça önemlidir. Bu açıdan bakıldı-
ğında ise neo-Marksist yaklaşımın, gerek ekonomik-sınıfsal indirgemeciliği aşma 
gerekse de önceki yaklaşımda olduğu üzere yeni toplumsal hareketlere genelleş-
tirilmiş tek bir model sunmaktan öte her bir ülkenin kendi patikaları temelinde 
çoklu modeller kurma potansiyelini taşıdığı söylenebilir. Bundan hareketle, bir 
sonraki bölümde ele alınacak olan Bourdieu’nun “toplumsal alanlar teorisi” ve 

11 Steven M. Buechler, “New Social Movement Theories”, The Sociological Quarterly, V. 36, No: 3, 
1995, s. 442. 

12 Gülnur Acar Savran, “Marksizm ve Yeni Toplumsal Hareketler Tartışması”, Özne-Yapı 
Gerilimi, Maddeci Bir Bakış, İstanbul: Kanat Kitap, 2006, s. 107. 

13 Savran, a.g.m., s. 107-108.



239

SOSYOLOJİDE YÖNTEM VE UYGULAMA

onun bu teori çerçevesinde ortaya attığı “alan”, “sermaye”, “habitus”, “çıkar” ve 
“oyun” gibi belli başlı temel kavramları, Gezi direnişi özelinde yeni toplumsal 
hareketler teorilerine farklı bir bakış açısı getirmektedir. 

Yöntemsel Çerçeve: Sınıfsal Bileşimleri Bourdieu Üzerinden Tanımlamak 

Bourdieu’nun toplum kurgusu; “tahakküm edenler” ve “tahakküm altında 
olanlar” şeklindeki Marksist dikotomiyi esas almakla birlikte, aynı zamanda o, 
sınıfsal ayrımları Marx’ın aksine sadece ekonomik belirleyenler üzerinden değil, 
kültürel, sosyal ve simgesel kodlar üzerinden de okuması sebebiyle farklı bir ba-
kış açısını gözler önüne sermiştir. Ayrıca geliştirdiği “toplumsal alanlar teorisi”, 
yapı ile özne arasındaki gerilimi, bunların her ikisini de kapsayacak “oluşumsal 
bir yapısalcılık” yoluyla aşma noktasında oldukça önemlidir. Tüm bu nitelikleri 
itibariyle de, bir önceki bölümde ele alınan post ve neo-Marksist yaklaşımların 
sözü edilen dezavantajlarının giderilmesi yolunda yepyeni bir yöntemsel çerçe-
ve sunmuştur. 

Toplumsal alanlar teorisi genel olarak; karmaşık olduğu düşünülen toplumsal 
evrenin derin mantığını, işleyiş düzenekleri bilinebilir olan alt alanlara bölerek 
analiz etme yöntemi üzerine kurulmuştur.14 Hem tahakküm edenler ile tahak-
küm altında olanlar arasında sermayelerin eşitsiz dağılımı sebebiyle bir güç iliş-
kisini, hem de eyleyicilerin güçlerini muhafaza etmeleri ve/veya geliştirmeleri 
noktasında bir mücadele ilişkisini ihtiva etmektedir. Bourdieu’ya göre her bir 
alan; nesnel, sınırları etki gücüne bağlı olarak genişleyebilen veya daralabilen, 
ekonomik, toplumsal, kültürel ve simgesel olmak üzere farklı sermaye biçimle-
rinin ve/veya bunların karışımlarının geçerli olduğu konumlar arasındaki dina-
mik bağıntıların bir bütünüdür.15 

En genel biçimiyle ekonomik sermaye; Marksist kuram içindeki parasal ve 
maddi üretim araçlarına karşılık gelmekte, sahip olunan iktisadi kaynakları ifa-
de etmektedir. Bunun yanı sıra Bourdieu’nun sınıf analizlerinde üzerinde ısrarla 
durduğu kültürel sermaye; geniş anlamıyla eğitim sürecinde elde edilen, ayrı-
ca aile hayatı içerisinde de kazanılabilen birikimlerin toplamını ifade eden bir 
kavramdır. İster okul sistemi üzerinden isterse de aileden devralınmış olsun, bu 
sermaye kısaca entelektüel niteliklerin bütününü içermektedir.16 Üçüncü bir ka-
tegori olan toplumsal sermaye ise Bourdieu’nun kendi tanımıyla, “bir bireyin ya 
da grubun, kalıcı bir ilişkiler ağına, az çok kurumlaşmış karşılıklı tanıma ve tanımlama-

14 Emrah Göker, “Durkheim’ın Sol Eli: Pierre Bourdieu’nun Muhalefeti”, Praksis, No:3, 2001, 
s. 239. 

15 Pierre Bourdieu-Loic Wacquant, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Nazlı Ökten, 
İstanbul: İletişim Yayınları, 5. Baskı, 2011, s. 81-89.

16 Ahmet Zeki Ünal, Toplumda Tabakalaşma ve Hareketlilik, Ankara: Birleşik Yayınevi, 2011, s. 
77-78.
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lara sahip olması sayesinde elde ettiği gerçek ya da potansiyel kaynakların toplamıdır”.17 
Son olarak; kendi başına bir sermaye türü olarak değerlendirilmese de diğer üç 
sermayeden herhangi birinin algı kategorileriyle kavranması sonucunda ortaya 
çıkan, onura ve tanınmaya yönelik, kabule dayalı bir diğer sermaye türü de sim-
gesel sermayedir. 

Bourdieu’nun yöntemi; sınıfl arı daha az önemsemek veya bütünüyle gözardı 
etmek değildir. Zira “sınıfl arın varlığını yadsımak, son tahlilde farklılıkları, farklılaş-
ma ilkelerini reddetmek demektir”.18 Ancak o; analizini doğrudan alanlar, alanlara 
özgü sermayeler ve alanlarda konumlanan eyleyicilerin gündelik pratikleri ve 
yatkınlıkları üzerinden yapmakta, sınıfl arı bu bağıntısallık perspektifi nden ele 
almaktadır. Bourdieu’ya göre sınıfsal farklılıkların doğasını anlamanın yolu, o 
alan içindeki eyleyicilerin kişisel tarihleri, konumları ve pratikleri arasındaki iliş-
kiselliği anlamaktan geçmektedir.19 

Bourdieu tarafından yapılan sınıf analizleri sermayenin farklı formlarının 
toplam miktarını (hacmini) ve yapısını (toplam içimdeki dağılımını) esas almış-
tır. Ona göre sahip olunan farklı sermayelerin toplam miktarı dikey bir tabakalaş-
manın önünü açarken, dağılımı ise yatkınlıklardaki ve tavır alışlardaki farklılık-
ları ortaya çıkarmaktadır.20 Özetle o, sınıf farklılıklarını incelerken farklı türdeki 
sermayelerin toplam miktarına ve o toplam içindeki dağılımlarına odaklanmış, 
Marksist yaklaşımda olduğu üzere yalnızca ekonomik sermayeyi değil, kültürel 
sermayeyi de aynı oranda dikkate almıştır. 

Bourdieu’nun alanların işleyişine ve farklı sermayelerin kompoziyonuna 
yönelik bu yaklaşımı, onu açılımlandıracak diğer bazı terminolojileri de bera-
berinde getirmiştir. Bunların en başında, eyleyicilerin sahip oldukları serma-
yenin miktarı ve yapısıyla şekillenen ve araştırmacıya yapı ile eylem arasında 
bağ kurma imkanı sağlayan “habitus” kavramı gelmektedir. Bourdieu’ya göre 
tanımlanmış toplumsal koşullara tekrar tekrar maruz kalmak, yapılanmış atale-
ti ve dış gerçekliğin zorlamalarını organizmanın içine kaydetmekte, böylece de 
farklı yatkınlıklara, tavırlara ve stratejilere sahip yeni öznellikler üretmektedir. 
En yalın tanımıyla “habitus”, toplumsallaşmış bir öznelliği ifade etmekte, an-
cak uyaranlara ve alanın yapısına göre zıt pratikleri de ortaya çıkartabilmekte-
dir. “Alan” ile “habitus” arasındaki ilişki çift yönlü işlemekte olup, bir yandan 
“alan” “habitus”u yapılandırırken, diğer yandan da “habitus” “alan”ın yeniden 
üretilmesine katkıda bulunmaktadır.21 Yaptığı sınıf analizlerinde Bourdieu “sınıf 
habitusu” üzerinde de durmuştur ki bu, “bireyin bulunduğu yerin dayattığı ekono-

17 Bourdieu-Wacquant, a.g.e., s. 108.
18 Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler, İstanbul: Hil Yayın, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, 2. Baskı, 

2006, s. 25.
19 Göker, a.g.m., s. 240.
20 Bourdieu, a.g.e., s. 20.
21 Bourdieu-Wacquant, a.g.e., s. 22, 116, 118, 126.
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mik, sosyal ve kültürel varoluş koşullarında ve üretim tarzında bireyin bulunduğu yer 
tarafından verili olması durumudur. Bu nesnel durum, bireyin içselleştirdiği ve bütün 
hayatı boyunca bilinç-dışı bir şekilde yavaş yavaş somutlaştırdığı bir algılama, zevk ve 
düşünme bütününü doğuracaktır.”22 

Bourdieu’nun alanların işleyişine dair kullandığı diğer bir kavram da, mevcut 
ya da değiştirilebilir kurallar bağlamında, eski ile yeni eyleyicilerin gerek kendi 
aralarındaki gerekse de birbirleri karşısındaki çıkarsal mücadelelerini esas alan 
“oyun”dur. Her bir oyun, o alan içinde geçerli olan sermaye dağılımına göre 
farklılıklar sergilemekte ve özgül çıkar biçimlerini ihtiva etmektedir. “Çıkar”dan 
kastedilen, dar anlamda bir ekonomizmin ötesinde, o oyunda kazanılıp kay-
bedileceklerin önemli ve peşinde koşulmaya değer olduğunu kabul etmektir.23 
Bourdieu’nun başvurduğu bu metafor özellikle, oyalayıcı şeyleri ya da eğlence-
leri değil, toplumsal hayatın çok daha büyük ödüllerini elde etmek noktasında 
başvurulan stratejileri ve bu yönde yapılan yatırımları içermektedir. Ona göre bir 
sosyal durum veya etkileşimi anlayabilmek noktasında eyleyicilerin hangi oyun 
veya oyunları oynadıklarını analiz etmek önceliklidir. Ayrıca hiçbir oyun basit-
çe onu tanımlayan kurallar kavranarak anlaşılamaz, zira oyun sadece kurallara 
uymayı değil, aynı zamanda onun nasıl oynanması gerektiği anlayışına da sahip 
olmayı gerektirir. Bu yönüyle de aktörlerin ödül kazanma ihtimalinin cazibesi 
altında oyunu ciddiye almaları ve kendilerini ona kaptırmaları esastır.24 

Bu makalede Gezi direnişi, Bourdieu’nun “toplumsal alanlar teorisi” ışığında 
incelenmiştir. Bundan hareketle analiz; (başbakanın direnişçilere ithafen onları 
rencide etmek amacıyla kullandığı, ancak sonraki süreçte direnişçiler tarafından 
mizah süzgecinden geçirilerek ve yeni anlamlar yüklenerek kendilerini ifade et-
menin bir simgesi haline dönüştürülmüş) “çapulcu” sözcüğünden ilham alına-
rak “çapulcular alanı” şeklinde kavramsallaştırılmıştır. 

 Ayrıca analizin gerek görüldüğü bölümlerinde, Gezi direnişinin ruhunu doğ-
ru biçimde yansıtmaya ve bir nebze de olsa çalışmayı okunması daha eğlenceli 
bir forma dönüştürmeye yönelik, bu süreçte üretilmiş birçoğu mizah içerikli slo-
gan ve duvar yazılarına köşeli parantez içinde yer verilmiştir.

Bir “Occupy” Hareketi Olarak #gezidirenişi

Öncelikle Gezi direnişinin küresel, ulusal ve yerel ölçekte farklı dinamikleri-
nin olduğunun bilinmesi önemlidir. Küresel dinamiklere (esnek birikim rejimi, 
küre-yerelleşme ve küre-muhafazakarlaşma) ve bunların yeni toplumsal hare-
ketler üzerindeki etkilerine ikinci bölümde genel olarak değinildiğinden, burada 

22 Ünal, a.g.e., s. 77.
23 Bourdieu-Wacquant, a.g.e., s. 104-105.
24 Craig Calhoun “Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları”, Çev. Güney Çeğin, The Blackwell Com-

panion to Major Social Theorists, 2000, s. 1-3.
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yalnızca ulusal ve yerel dinamiklerden bahsetmenin yeterli olacağı düşüncesin-
deyim. Ancak unutulmaması gereken husus, tüm bu dinamiklerin tek başlarına 
değil de, bağıntısal olarak bir arada ele alındıkları takdirde bu direnişi analiz 
etmede kullanışlı olacaklarıdır. Zira hükümetin ekonomide dış kaynak girişiyle 
beslenen inşaat odaklı büyüme stratejisi,25 nasıl ki esnek birikim rejiminin ve onun 
kentleri bir rant alanı haline getirerek ondan maddi kazanç elde etme stratejisinin 
bir alt ayağı ise, aynı şekilde bu, Gezi direnişini ortaya çıkartan yerel dinamikle-
rin de bir üst ayağıdır. Dolayısıyla da Gezi direnişi son kertede neo-liberalizmin 
çelişkileri üzerine ortaya çıkmış ve katılımcıları açısından iktisadi belirleyenleri 
henüz örtük, gerçekte bir sınıf mücadelesidir. Bundan hareketle de söz konusu 
geçişgenlikleri göz ardı etmenin, bu analizi her yönüyle eksik bırakacağı ve hatta 
öznel bir bakış açısından öte bir perspektif sağlayamayacağı bilinmelidir. 

Bu bağlamda ulusal dinamikleri makro ve mikro olmak üzere iki kategoride 
ele almak mümkündür. Makro dinamikler; siyasal İslamcı bir gelenekten gelen 
ve 2002’den bu yana tek başına iktidarda olan AKP hükümetinin 11 yıllık süreç 
içerisinde ekonomik, siyasi, hukuki, eğitimsel ve kentsel alanlarda adım adım 
izlediği köklü kurumsal dönüşümlere işaret etmektedir. Ekonomik boyutuyla 
neo-liberal, diğer boyutları ile ise de muhafazakar bir otoriteryenliğin harmanı 
olan bu dönüşümler içinde; elitler arası dengesinin muhafazakar yeni elit lehinde 
gelişen seyri, anayasada yapılan köklü değişiklikler, iç siyasette denge ve denet-
leme sisteminin zayıfl atılmasını öngören başkanlık sistemi yasa tasarısının mec-
lise sunulması, takip edilen dış politika, HSYK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve 
Danıştay’da üye yapısı ve karar alma mekanizmalarında yapılan değişiklikler, 
eğitim alanında yapılan köklü değişiklikler, kentsel dönüşüm kapsamında yapı-
lan ve TOKİ’ye önemli yetkiler veren düzenlemeler ilk akla gelenlerdir. 

Mikro dinamikler ise kurumsal dönüşümlerden ziyade bireysel özgürlük-
lere ve gündelik hayata doğrudan yönelen ve hükümetin özellikle ikinci icraat 
döneminin ortalarından itibaren giriştiği düzenleme, düzenleme girişimleri ve 
bu doğrultuda başta başbakan olmak üzere tüm hükümet yetkililerince sarf edi-
len sözlerin bir bütününe işaret etmektedir. Bunların belli başlıları arasında ise; 
“sağlıklı ve muhafazakar bir gençlik” yetiştirme söylemleriyle alkol satışına ve 
tüketimine getirilen yasal düzenlemeler, bu kapsamda üniversite festivallerine 
getirilen alkol yasağı, internete getirilen kısıtlamalar, kürtaja ve sezaryene getiril-
mek istenen yasal düzenlemeler ile başbakanın despotik tarzda ahlakçı tavrı ve 
“üç çocuk” söylemi gelmektedir. [Alkol yasaklandı millet ayıldı!; Revolution will not 
be televised, it will be tweeted!; Direndik, içimizdeki ölü vatandaşı kürtajla aldırdık!; Sa-
vaşma seviş benimle Tayyip!; Benim gibi üç çocuk daha ister misin Tayyip?] Ayrıca özel 
yetkili mahkemelerce yürütülen davaların dosyalarından basına sızan kanun 
dışı telefon dinlemelerinin ve bazı milletvekili, bürokrat, emniyet ve istihbarat 

25 Mustafa Sönmez, Kent, Kapital ve Gezi Direnişi, Ankara: NotaBene Yayınları, 2013, s. 22.
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yetkililerinin özel hayatlarına dair video görüntülerinin internete sızdırılmasının 
sıradan insanlar nezdinde yarattığı paranoya da mikro bileşenler kapsamında 
değerlendirilebilir. 

Ulusal dinamiklerin bir alt basamağı olan yerel dinamiklere bakıldığında ise 
bunların Taksim ve Gezi Parkı özelindeki hususlarla ilişkili olduğu ve direnişin 
ilk kıvılcımını ateşleyen hassasiyetleri içerdiği söylenebilir. Bunların en başın-
da, Gezi Parkı’nın kentsel dönüşüm kapsamında yerinden kaldırılarak yerine 
AVM-Topçu Kışlası’nın yapılması ile ilgili düzenlemelere karşı ortaya çıkan çev-
reci-kentsel duyarlılıklar gelmektedir. [Bıraksan ağaç sadece gölge yapacaktı, şimdi 
tarifi  imkansız meyveler verdi!] Ayrıca Taksim Meydanı’nın özellikle sol görüşlü 
parti, dernek ve örgütler nezdinde taşıdığı tarihsel ve simgesel önem ile başba-
kanın, Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılacağı ve Taksim Meydanı’na cami yapıla-
cağı ile ilgili sözlerine karşı ortaya çıkan laik-ulusalcı hassasiyetler, bu direnişin 
ileride değinilecek olan geniş tabanı hakkında önemli ipuçları içermektedir. 

Çapulcular Alanının Yapısı ve Bileşenleri

Çapulcular alanı; yapısı ve bileşenleri itibariyle direnişçilerin farklı sınıfsal 
konumlarının ve habituslarının etrafında şekillendiği, özünde birbirinden farklı 
özgül çıkarları ihtiva eden, farklı oyunların içiçe geçerek iktidar alanına karşı bir 
arada oynandığı ancak dinamizmi sayesinde sürekli başkalaşıma uğrayarak yeni 
öznelliklerin de üretildiği sinerjik bir direniş pratiği yaratmıştır. [Tayyip, Connec-
ting People!]

Eylemcilerin çapulcular alanı içerisindeki konumları incelendiğinde, direni-
şin çekirdeğini; sahip oldukları ekonomik ve kültürel sermayelerinin bütünü açı-
sından toplumun orta sınıfına mensup, kentli, ebeveynleri tarafından daha iyi bir 
refah seviyesinde yaşayacakları umudu içinde egemen tüketim kalıplarına uy-
gun olarak yetiştirilmiş, yüksek eğitimli, evrensel değerleri savunan, dolayısıyla 
da başbakanın şahsıyla özdeşleşmiş “buyrukçu” siyaset imgelerinden rahatsız 
birçoğu öğrenci ve beyaz yakalı genç kuşak ücretliler ile bazıları serbest meslek 
sahibi olan hizmet profesyonelleri teşkil etmiştir. Ayrıca direniş sürecinde iktidar 
ve onun kolluk güçlerinin “orantısız güç kullanımı” karşısında, onları yermek 
amacıyla ürettikleri mizahın “orantısız zeka kullanımı” adıyla sosyal medyada 
bulduğu yorum, bu kesimlerin sahip oldukları kültürel sermayenin önemli bir 
simgesel göstergesidir. [Tüp kaçağını çakmak yakarak kontrol eden bir milleti biber 
gazıyla korkutamazsınız!; Bu biber gazı bir harika dostum!; Tomayla 8 gündür bera-
beriz, ciddi düşünüyoruz!!; Allahını seven defansa gelsin!] Özetle bu yeni-orta sınıf 
kesimlerin çapulcular alanının çekirdeğinde ele alınmalarının sebebi, salt sayısal 
yüzdeleri olmayıp aynı zamanda direnişin taşıyıcısı olmalarından dolayıdır. 

Her ne kadar bu kesimler neo-liberal politikaların sonuçlarına bağlı olarak 
1999’dan başlayarak ama belirgin bir şekilde 2008 küresel krizinin ardından ta-
rihsel refah düzeylerini kalıcı olarak yitirmekte ve gün geçtikçe yoksullaşmakta, 
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mülksüzleşmekte ve proleterleşmekte iseler de,26 günlük yaşamlarını hali hazır-
da idame ettirebilmelerinden dolayı sahip oldukları kültürel sermayelerinin eko-
nomik sermayeleri nisbetinde kendileri açısından çok daha değerli ve bu oyun 
özelinde çok daha belirleyici olduğu görülmektedir. Öyle ki Gezi direnişi her 
ne kadar içkin biçimde neo-liberalizm karşıtı bir yönelime sahipse de, bu genç 
beyaz yakalı kesim protestoların en sıcak anlarında dahi işyerlerindeki otoriteyi 
yok saymamışlar, mesai saatlerini ve çalışma disiplinini ihmal etmemişler ve en 
önemlisi gerek kamusal gerekse de özel mallara zarar vermekten imtina etmişler-
dir. [Gündüz işte gece direnişteyiz!] Bununla ilgili çok daha somut bir diğer gösterge 
de, meydanlarda ve sokaklarda dile getirdikleri, doğrudan iktisadi kazanımların 
ötesinde yaşam tarzı ile ilgili çıkarları ve bireysel özgürlüklerinin korunması ve 
geliştirilmesi üzerine inşa ettikleri talepleri olmuştur. Özetle tepkileri doğrudan 
sömürüye ya da proleterleşmeye değil, gündelik yaşamlarının kısıtlanmasına ve 
metalaşmasına yönelik olmuştur.

Yeni-orta sınıfl ara dair bir habitus analizi yapabilmenin yolu, öncelikle içinde 
yetiştikleri ailelerin sınıfsal izlerini sürmekten geçmektedir. Bu noktada Sosyolog 
Ayata’dan aşağıda alıntılanan ifadeler konuya özlü bir açılım getirmektedir: 

“Bu gençler genellikle çocuk merkezli ailelerin çocukları. Bir-iki çocuklu aileler. Aile 
onlar doğmadan sürekli çocuk hakkında okumuş. Birey olarak yetiştirilmiş çocuklar. Ken-
di odalarındaki TV’yi seyretmiş, kendi bilgisayarlarında oynamışlar... Kendileri baskıdan 
çok çekmiş anne ve babalar onları yetiştirirken iki şeye çok önem verdi. Eğitim ve özgür-
lük. Onlara kolay kolay hayır denmedi. Hayır denmeye alışık değiller...”27

Ayata’nın “birey”e vurgu yapan bu saptalamaları, yeni-orta sınıfl arın siyase-
te ve onun kurumlarına mesafeli durmalarının kodlarını da ayrıca içermektedir. 
[Hiçbir parti altında direnmiyoruz, biz halkız!; Ne sağcıyız ne solcu, çapulcuyuz çapul-
cu!] Zira profesyonel bir araştırma ve danışmanlık şirketi olan Konda’nın 6-7 Ha-
ziran tarihlerinde Gezi Parkı içinde 4411 kişi ile yaptığı araştırmanın bulguları; 
(1) bu kesimlerin çok büyük bir bölümünün keskin ideolojik görüşleri olmadığı-
nı; (2) yine çok büyük bir bölümün herhangi bir siyasi partiye veya sivil toplum 
kuruluşuna üyeliklerinin bulunmadığını ve ayrıca kendilerini herhangi bir olu-
şuma da yakın hissetmediklerini; (3) önemli bir yüzdenin daha önce herhangi 
bir protestoya, yürüyüşe ve benzeri eylemlere katılmadıklarını; (4) yine oldukça 
büyük bir yüzdenin polisin orantısız güç kullanımı sonrasında bu direnişe dahil 
olduklarını gözler önüne sermiştir.28

26 Yalçın Bürkev, “Sınıf, Toplumsal Muhalefet ve Siyasal Rejim Açısından Haziran İsyanı”, Ed. 
Özay Göztepe, Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler, Ankara: NotaBene Yayınları, 2013, s. 30.

27 Sencer Ayata ile Gezi direnişi üzerine röportaj. (Röportajı yapan: Işık Kansu ve Ayşe Sayın), 11 
Haziran 2013, http://t24.com.tr/haber/prof-ayatadan-gezi-parki-eylemcileri-icin-cem-yil-
maz-cocuklari-yorumu/231748 

28 Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin 6-7 Haziran 2013 tarihinde yaptığı araştırma, 
http://www.youtube.com/watch?v=5zP6TnfALQUHYPERLINK



245

SOSYOLOJİDE YÖNTEM VE UYGULAMA

Bu sonuçlar yeni-orta sınıf kuşağa dair ilk bakışta “apolitik” oldukları yö-
nünde bir klişeyi çağrıştırmakla beraber, kanımca onlar için çok daha uygun 
bir niteleme; mevcut politika oyununu benimsememek anlamında kullanılan 
“anti-politik” kavramıdır. Öyle ki; siyaset alanı ve onun gerek manipüle ede-
rek gerekse de tekeline alarak yeniden dolaşıma soktuğu bir takım kavramlar, 
değerler ve semboller üzerinden şekillendirilen edilgen bir özne fi gürüne kar-
şı, söz konusu kavram-sembolleri sahte anlamlarından ayıklayarak tekellerden 
kurtaran ve siyaset alanına evrensel değerler üzerinden cevap veren etken bir 
özne fi gürü, siyaset dışılığın değil, siyaseti onun kuralları ile oynamama irade-
sinin bir göstergesidir. Gezi özelinde bunun somut bir örneği “Türk bayrağı”na 
atfettikleri önem ve bunun Türkiye Komünist Partisi (TKP) yöneticileri tarafın-
dan “12 Eylül faşist darbesiyle birlikte emekçi halka, sola, Kürtlere karşı gerici ve şo-
ven saldırıların aracı olarak kullanılmak istenen ay-yıldızlı bayrak, halkımız tarafından 
faşizmin elinden alınmış...” şeklinde deklare edilmiş olan saptamasıdır.29 Özetle 
bu “anti-politik” tutum, başta ana muhalefet partisi olmak üzere meclis içinden 
veya dışından diğer tüm partilerinin temsil açısından Gezi Parkı’nda kapsayı-
cı olamamalarının, oradan “ekmek yiyememelerinin” en önemli sebebidir. [Biz 
AKP’siz dine; CHP’siz Ata’ya; MHP’siz vatana, BDP’siz Kürde sahip çıkarız, biz hal-
kız!; Çapulcu Hareket Partisi ÇHP!] 

Yeni-orta sınıfa mensup gençler sergiledikleri girişkenlik ve yaratıcılık an-
lamında Gezi direnişinin çekirdeğinde yer almakla birlikte, yine çekirdekte ele 
alınması gereken diğer bir kesim de toplumun vicdanını temsil etmeleri ve di-
renişin kimliğini şekillendirmeleri sebebiyle öncü bir misyonu yerine getirmiş 
olan sanatçılar, mimarlar ve şehir planlamacıları gibi profesyoneller ve bun-
ların mensubu oldukları dernekler, meslek odaları ve benzeri platformlardır. 
“Muhalif sivil toplum alt alanı” şeklinde tanımlama getirdiğim bu kesimlerin 
en göze çarpan özelliği örgütlü, bilinçli ve politik olmaları ve muhalefetlerini 
öteden beri makro bir siyaset bağlamı üzerinden değil de, daha ziyade hükü-
metin kentsel dönüşüm, ekolojik yıkım ve tarihi, kültürel ve ortak alanların 
metalaştırılması politikaları üzerinden, neo-liberalizmin temellerine bir itiraz 
şeklinde mikro kulvarlarda öne çıkarmış olmalarıdır. Sonuç olarak bu kesim-
lerce sergilenen muhalefetin, zaman içerisinde sistemin işleyiş mantığını ve 
onun çelişkilerini teorik bir anlatımdan çıkartarak pratik bir zemine taşıdığı-
nın, dolayısıyla da karşılarındaki gücün parçalı ve dağınık yapısını görünür 
kılarak yeni mücadele alanları açtığının ve en nihayetinde Gezi direnişi özelin-
de sınırlı bir alandan geniş bir toplumsal alana seslenme olanağı yarattığının 
altı çizilmelidir. [Beyoğlu susarsa Türkiye susar!; Rant için değil halk için plan!; 
Ferman padişahın, meydan halkındır!]

29 TKP Merkez Komitesi’nin “Emekçi halkın seçeneği mutlaka yaratılacaktır” başlıklı deklaras-
yonu, madde: 11, Sol Gazetesi, 5 Haziran 2013.
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Gezi direnişinin çekirdekten çevreye doğru ikinci halkasını, “muhalif siyaset 
alt alanı” şeklinde ifade ettiğim, kendilerini siyasi yelpazenin solunda tanımla-
yan irili ufaklı her türlü fraksiyondan siyasi partiler, gençlik platformları ve ör-
gütler ile bunların seçmeni ve/veya sempatizanı kitleler teşkil etmiştir. Ancak 
tüm bu kesimlere ilişkin bilimsel anlamda detaylı bir konumlandırma yapmanın 
apayrı bir çalışmanın konusu olması sebebiyle, burada en kaba haliyle biri “sos-
yalist” diğeri “ulusalcı” ve sonuncusu da “Kürt hareketi” olmak üzere üç ana 
damarın varlığından söz etmek yeterli olacaktır. 

Öncelikle, aralarındaki ideolojik uçurumun oldukça derin olduğu bu üç 
parçalı alt alan özelinde özellikle BDP-PKK ittifakı ile temsil edilen Kürt Hare-
ketinin en etkisiz klik olduğunun, asıl nüfuz mücadelesinin sosyalist ve ulusal-
cı kesimler arasında yaşandığının altı çizilmelidir. Her ne kadar BDP İstanbul 
Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in direnişin henüz kitlesellik kazanmadığı ilk 
günlerde çevreci aktivistlerle birlikte iş makinelerinin önünde sergilediği da-
yanışma Gezi Parkı’nın ve orada olup bitenlerin medyatik ve popüler kılın-
masında oldukça etkili olmuşsa da, Kürt Hareketi bir bütün olarak direnişin 
kitleselleştiği sonraki günlerde son derece silik kalmıştır. Onun bu durumu ön-
celikle kendi iç dinamikleri ile açıklanabilir. Zira uzun yıllar birarada yürüttük-
leri politik ve silahlı mücadelelerinin ardından hükümetle müzakere edebilme 
şansını yakalamış olmaları, kamuoyunda “Kürt açılımı” veya “çözüm süreci” 
adı verilen bu kazanımlarını sekteye uğratmaktan kaçınmalarını, dolayısıyla 
da Gezi Parkı’nda mütevazi bir kitle ile varolmakla birlikte büyük ölçüde dışa-
rıda kalmalarını beraberinde getirmiştir. 

Benzer analiz sosyalistler açısından yapıldığında, öncelikle bu bloğa men-
sup kesimlerin hiç beklenmedik bir biçimde ortaya çıkmış bu kitlesel direnişe 
hazırlıksız yakalandıkları söylenebilir. Gerek küresel ve ulusal siyasal bağlam, 
gerek direnişin kendi sınıfsal iç dinamikleri ve gerekse de kendi aralarında frak-
siyonlara ve birçok parti-örgüte bölünmüş olmaları, bu kesimleri süreç içerisinde 
inisiyatif alma, kitleleri temsil etme ve yönlendirme noktasında etkisiz kılmış, 
dolayısısıyla da bir takım etkinlikleri ancak el yordamı ile organize edebilme-
lerinin ötesine taşıyamamıştır. Tüm bu yoksunluklara rağmen sosyalist parti ve 
örgütlerin direniş özelinde önemli bazı misyonları da yerine getirdiklerinin altı 
çizilmelidir. Öncelikle, birlikte ön ayak olarak Gezi Parkı’nda kurdukları komün, 
sokak siyasetine, aktivizme ve örgütlülüğe mesafeli yaklaşan, bireyci-rekabetçi 
bir kültürden gelen pek çok kişiye dayanışmanın ve kolektivitenin simgesel de 
olsa değerini öğretmiş, eğlenceyle siyaseti, eylem yapmakla “içme”yi birarada 
düşünme ve uygulama haline30 bir öz disiplin aşılamıştır. Ayrıca sosyalistler, 
siyasetin yalnızca parlamenter siyasetten ibaret olmadığı, sokağın da forumlar 
ve halk meclisleri üzerinden yerel siyasetin katılım kanallarını açabileceği nok-

30 Cihan Tuğal, Gezi’nin Yükselişi, Liberalizmin Düşüşü, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2013, s. 24.
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tasında yeni öznellikler üretmişlerdir.31 Sosyalist partilerin ve örgütlerin parçalı 
ancak yan yanalıklarına dair çok daha önemli bir husus da, bu yapısal durumun 
gerek kendi aralarında gerekse de bir blok olarak ulusalcı kesimler karşısında 
sergiledikleri nüfuz mücadelesinde somut bir galibi ortaya çıkartmasına müsade 
etmemesi olmuştur. Zira direnişin o sıcak atmosferi içinde, herhangi bir siyasal 
manipülasyona ve yönlendirmeye razı gelmeyecek önemli sayıda protestocunun 
varlığı hatırlandığında, bu görünmez ancak kararlı dengenin hareketin geneli 
açısından son derece kritik olduğu söylenebilir. 

Bu alanda üzerinde durulması gereken son bir siyasi klik de, ana muhalet 
partisi CHP içindeki Kemalist kanat ile Aydınlık Hareketi çevresi ve ona ideo-
lojik yakınlığıyla bilinen TGB’nin başını çektiği, kamuoyunda “ulusalcı” olarak 
tanımlanan sol kesimlerdir. Destek buldukları modern orta ve üst-orta sınıfl ar 
ve söylemlerindeki Atatürkçü ve laik hassasiyetler dikkate alındığında, bu ke-
simlerin sosyalistlere nazaran temsil açısından daha avantajlı bir konumda ol-
duklarının altı çizilmelidir. Bu noktada Konda’nın yapmış olduğu araştırmanın 
sonuçlarına yeniden dönecek olursak, Gezi direnişine katılımın üçte birinin bu 
kesimlerin kalesi olarak bilinen Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş’tan olduğu, 2011 genel 
seçimlerinde % 41 oranında bir direnişçi kesimin CHP’yi tercih ettiği, o gün olası 
bir seçimde ise kararsız ve oy kullanmayacağını ifade eden % 47’lik bir seçmen 
yüzdesine karşın % 31 oranında bir kesimin tekrardan CHP’ye oy vereceği or-
taya çıkmıştır.32 Ulusalcı çevreleri sosyalistlere nazaran daha avantajlı kılan bir 
diğer önemli faktör de daha geniş kitlelere ulaşma noktasında sahibi oldukları 
televizyon kanalları olmuştur. Zira ana akım medyanın önceleri sansürlediği an-
cak olayların büyümesi sonrasında görmezden gelemeyerek kontrollü biçimde 
aktardığı direnişi başlangıcından itibaren kesintisiz ve canlı olarak yayınlayan 
Halk TV ve Ulusal Kanal, sosyal medyayı kullanmayan geniş bir kesim açısından 
başlıca haber kaynağı haline gelmiştir. Yukarıda değinilen tüm bu faktörler, bu 
cenahın dünya görüşüne ve hassasiyetlerine sahip ancak o ana dek politize olma-
mış bir takım insanlar nezdinde prim toplamalarının önünü elbetteki açmıştır.33 
Ancak Gezi direnişinin iç ve dış dinamiklerinin bütünü göz önüne alındığında, 
ulusalcı kesimin de hareketin sözcüsü olmanın ve onu yönlendirmenin oldukça 
dışında kaldığı son derece açıktır.34 

31 Şebnem Keniş, “Direnişle Diriliş: Bir İmkanlar Alanı Olarak Gezi Direnişi”, Kültür ve Siyasette 
Feminist Yaklaşımlar, Sayı 20, Haziran 2013, http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=14519 

32 Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin 6-7 Haziran 2013 tarihinde yaptığı araştırma, 
http://www.youtube.com/watch?v=5zP6TnfALQUHYPERLINK

33 Ulusalcı kesimlerin desteğinde ve önderliğinde 7 Temmuz 2013 tarihinde Kadıköy Meyda-
nı’nda yapılan “Gazdan Adam Festivali”, biraraya getirdiği geniş kalabalıklar ve yeni genç 
yüzler açısından bunun bir örneğidir. Ayrıca bu festival, düzenleme kurulunda yer alan Sol 
ve Birgün gazeteleri sebebiyle solun diğer bazı kesimlerinden de kitle desteği bulmuştur.

34 5 Ağustos 2013 tarihinde “Ergenekondan Çıkıyoruz” duyurusuyla Silivri’deki karar duruş-
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Sonuç olarak büyük bir kesim açısından geçerli olan “anti-politik” olma hali 
ve bunun muhalif siyasetin aktörleri tarafından anlaşılmadığı algısının berabe-
rinde getirdiği “alternatifsizlik” ile muhalif siyaset alanı içindeki güçler denge-
sinin yukarıda değinilen durumu, “Taksim Dayanışması”’na bu direniş özelinde 
daha farklı misyonlar yüklemiştir. Öyle ki bileşenleri içinde meslek odalarının, 
derneklerin, sendikaların ve siyasi partilerin var olduğu bu dayanışma platfor-
mu tıpkı Habermas’ın “iletişimsel eylem kuramı”nda vurguladığı üzere, farklı 
özne kategorileri arasında eşit ve özgür bir şekilde kendisini ifade edebilecek 
bireyler/kurumlar arasında, kamusal alanda iletişim yoluyla ortak bir aklın oluş-
masına35 hem bir maddi zemin hazırlamış hem de onun yükselen sesi olmuştur. 
Ancak farklı eğilimleri gevşek bir aradalıklarla ihtiva ediyor olmasının berabe-
rinde getirdiği yapısal şartları, kimi zaman enerjisini mevcut kapasitesi oranında 
kullanamamasını, dolayısıyla da kitlelerin arkasına düşmesini beraberinde ge-
tirmişse de, genel performansı açısından bakıldığında yaptığı miting ve toplantı 
çağrılarının insanlar nezdinde kabul gördüğünün, sesine kulak kabartıldığının 
altı çizilmelidir.

Anti-politikliğin direniş sürecindeki diğer bir yansıması da, Bakhtin’in orta-
çağ şenliklerinden hareketle romantize ve idealize ettiği “karnavalesk” termino-
lojisini akıllara getirmektedir. Her türlü farklılıkların reddedildiği, öznel konum-
ların billurlaştığı, sınıfsal eşitsizliklerin ve hiyerarşik yapıların hüküm sürmediği, 
yasak ve kısıtlamaların askıya alındığı, özetle sahici etkileşimlerin yaşandığı bol 
kahkahalı bu çılgınca oyun hali, “baskıcı toplumsal yapıların gelecekte yıkılacağını 
simgeleyen ve bu ütopya için gerçekleştirilen kostümlü prova” niteliği taşımaktadır.36 
Konuya Gezi özelinden bakıldığında da, Sosyolog Göle’nin direnişçilere istina-
den “60’lı yılların barış ve karşı kültür hareketlerinin amblemi Woodstock rock festivali-
ni hatırlatırcasına, müzik, ekoloji, politika, çiçek, bira ile birlikte bir tür komün yaşamını 
meydanda tecrübe ettikleri” ve “yeni bir vatandaşlığın provasını yaptıkları” şeklindeki 
tespiti bu bağlamda yerli yerine oturmaktadır.37 [Revolution Party, Tüm halkımız 
davetlidir (pilavlı)!; Geleneksel Gaz Festivaline Hoşgeldiniz!]

Gezi direnişinde pratik bulan bir diğer anti-politik eylem biçimi de, içlerinde 
her türlü görüş, din ve kökenden insanların yan yana olmaları sebebiyle “kar-
navalesk” ile benzerlikler sergileyen, ancak ondan farklı olarak özellikle futbol 

masına yapılan çağrıya gerek sosyal ve alternatif medyadaki yansımalarından gerekse de 
orada toplanan kalabalıklar açısından bakıldığında ise, bu eylemin Gezi direnişinin diğer 
bileşimleri tarafından bir karşılık bulmadığı görülmüştür. 

35 Derek Layder, Sosyal Teoriye Giriş, Çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul: Küre Yayınları, 2. Baskı, 2010, 
s. 253.

36 Robert Stam’dan aktaran: Erol Mutlu, Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ankara: Ütopya 
Yayınevi, 2005, s. 321.

37 Nilüfer Göle, “Gezi: Bir kamusal meydan hareketinin anatomisi”, T24 Internet Gazetesi, 06 Ha-
ziran 2013, http://t24.com.tr/yazi/gezi-bir-kamusal-meydan-hareketinin-anatomisi/6824 
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taraftarlığı ile özdeşleşen görece daha militan bir karşı çıkış hali ile gözler önüne 
serilmiştir. [Sizin Tomanız varsa bizim de UEFA kupamız var!] Bu noktada Beşiktaş 
Spor Kulübü’nün bir taraftar grubu olan ve öteden beri toplumsala duyarlı ve 
mevcut otorite ve düzeni sorgulayıcı “anti” refl ekslerini spor müsabakaların-
daki pankart ve sloganları yoluyla görünür kılan “Çarşı”’nın direniş sürecinde 
yüklendiği kapsayıcı misyon son derece önemlidir. Zira bu kapsayıcılık yalnızca 
“renklerin kardeşliği” üzerinden değil, aynı zamanda giderek stadyumlarda se-
yirciliğe sıkıştırılmak ve depolitize edilmek istenen taraftarlığı dönüştürmek ve 
yeni öznellikler üretmek üzerinden protestoların diline, söylemine, çatışma ve 
mücadele biçimlerine de derinden nüfuz etmiş, harekete apayrı bir dinamizm 
aşılamıştır. [Biz tribünde taraftar, sokakta halkız!; Biber gazı oleyyy!; Bize 100 gaz mas-
kesi verin, parkı geri alalım!; Çarşı faşizme karşı!] 

Gezi direnişinin üçüncü ve son halkasına bakıldığında ise protestolara aktif 
olarak katılmamakla birlikte tencere-tava çalma eylemleriyle evlerinden destek 
veren, gelişmeleri birkaç muhalif televizyon kanalı ile direnişe katılan yakınla-
rından öğrenen, genelde orta yaş ve üzeri kesimlerin mevcudiyeti gözardı edi-
lemez. Öncelikle bu muhalif kimselerin, sahip oldukları ekonomik ve kültürel 
sermayelerinin hacmi ve dağılımı bağlamında İstanbul’un ve Türkiye’nin bir 
yerinden bir diğer yerine homojen bir görüntü sergilemediklerinin, dolayısıyla 
da farklı siyasal, ekonomik ve toplumsal beklentiler içinde olduklarının altı çizil-
melidir. Yine de akşamları saat 21.00’de başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren bu 
pasif ancak koordineli eylem biçimi direnişe manevi desteğini sunan ama aynı 
zamanda onu dışardan izleyen bu kesimlerin bütünü bağlamında toplumsal bir 
nabız işlevi görmüş, verdikleri desteğin artan veya azalan seyri oranında Taksim 
Meydanı’nı doğrudan yönlendirmiştir. 

Sonuç 

Bu çalışma göstermiştir ki; bir yeni toplumsal hareket olan Gezi direnişi küre-
sel, ulusal ve yerel dinamikleri birarada ihtiva etmekte, geç kapitalizmin güncel 
çelişkileri üzerinden çağdaş anlamda sınıfsal bir tabana dayanmakta ve de geç-
mişteki toplumsal hareketler ile arasında birtakım süreklilikler sergilemektedir. 
Hareketin çekirdeğinde yeni-orta sınıfa mensup öğrenci ve çalışan kesimler ile 
sanatçılar, mimarlar ve şehir planlamacıları gibi profesyoneller ve bunların men-
subu oldukları dernekler, meslek odaları ve benzeri platformlar yer almaktadır. 
Bunlara bir sonraki halkada kendilerini siyasi yelpazenin solunda tanımlayan 
irili ufaklı her türlü fraksiyondan siyasi partiler, gençlik platformları ve örgütler 
ile bunların seçmeni ve/veya sempatizanı kitleler eklemlenmektedir. En son hal-
kada ise direnişe doğrudan katılmamakla birlikte farklı sınıfsal konumlara sahip, 
dolayısıyla da farklı siyasal, ekonomik ve toplumsal beklentiler içinde olan, hü-
kümete kızgın kimseler bulunmaktadır. Nitekim direnişçilerin türdeş olmayan 
sınıfsal, siyasal ve kültürel kompozisyonu ve bunun beraberinde getirdiği farklı 
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talep ve söylemleri, bu analizin yalnızca iktisadi çelişkilerle gerekçelendirileme-
yeceği gerçeğini gün yüzüne çıkartmıştır.

Sınıf analizini salt ekonomik sermaye üzerinden değil, aynı zamanda kültü-
rel sermayeyi de dikkate alarak yapma gerekliliğinden hareketle, Bourdieu’nun 
“toplumsal alanlar teorisi”ne başvurulmuş, Gezi direnişinin derin ve karmaşık 
mantığı, işleyiş düzenekleri bilinebilir olan alt alanlara bölünerek ayrı ayrı ele 
alınmıştır. Her iki sermayenin toplam hacmi ve dağılımı bağlamında buradan çı-
kartılan sonuç, eylemcilerin bütüne yakın bir yüzdesi açısından direnişin iktisadi 
belirleyenlerinin içkin, buna mukabil siyasal ve toplumsal belirleyenlerinin ise 
görünür olduğu yönündedir.

 “Toplumsal alanlar teorisi”nin bu çalışma özelinde bir diğer kullanışlı yanı 
da, “yapı” ile “özne” arasındaki gerilimi “oluşumsal bir yapısalcılık” biçimin-
de aşma noktasında sahip olduğu yöntem ve terminolojisidir. Zira Gezi direnişi 
yalnızca siyasal iktidara karşı topyekün açık bir mücadeleyi değil, aynı zaman-
da direnişçilerin kendi aralarında da örtük bir güç mücadelesini gün yüzüne çı-
kartmıştır. Kısacası; anti-politik ile politik arasında ve ayrıca politiğin de kendi 
içindeki on yılların gecikmiş bir hesaplaşmasıdır bu yaşanan. Zaten onu dinamik 
ve sinerjik kılan da, bu mücadeleler sürecinde yeni öznelliklerin üretilmesi vası-
tasıyla sürekli başkalaşım geçirmiş olmasıdır. 

Bundan dolayıdır ki ne artık bizler o eski bizleriz, ne de Türkiye o eski Tür-
kiye. Gezi direnişinin yansımalarının kısa ve orta vadede neler getireceğini bu-
günden kestirmek oldukça zor görünse de, şüphesiz ki en büyük kazanımı gele-
cekteki mücadeleler açısından bir umut ışığı yakması olmuştur. Çünkü bu sefer 
köprünün altından çok sular değil, aksine üzerinden seller halindeki yüzbinler 
akmıştır.


