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ÖNSÖZ

Türkiye’de protesto eylemleri üzerine çalışmak ve üzerine söz 
söylemek kolay değil. Hele de Suruç ve Ankara saldırılarından 
sonra hiç değil... Üstelik de Ankara’da “on dakika ile kurtul-
muş bir hayata” sahipseniz... Biten hayatlara kahrolursunuz, 
yaşadığınıza bile sevinemezsiniz, ama yine de kendi kendinize 
sormadan edemezsiniz: ya araştırma projesi devam ediyor ol-
saydı da benimle birlikte proje ekibi de sahada olsaydı? Ya biri-
ne bir şey olsaydı? Öyle araştırma konuları var ki, insanın yü-
reğinde ağır bir yük. Başka ülkelerde olmasa da bu ülkede pro-
testo eylemleri üzerine çalışmak da böyle; çok ağır koşulları var 
ve bir o kadar riskli, bedeli yüksek...

Şüphesiz, sokak araştırmacıdan daha çok protestocular için 
tehlikeli bir alan. Tüm bu tehlikesine, ağır bedellerine rağmen 
bazı yurttaşlar bu siyaset yapma tarzından vazgeçmiyor... Ba-
zıları ise dünya yansa kitle eylemlerine bırakın katılmayı, yak-
laşmıyor bile... Gerçi son üç yıldır Türkiye’de sokak eylemleri-
nin katılımcılarında ciddi farklılaşmalar da oldu, ama yine de 
sokaktan korkan, sokağa tiksinti ile bakan bir toplumsal kesim 
hâlâ var. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında sokak si-
yasetine düşmanca bakan bu kesim sayıca azalsa da, yaşamla-
rında bir defa bile protesto eylemine katılmamış, katılmayı ta-
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savvur bile etmeyen toplumsal gruplar hâlâ var. Ve söz konusu 
kişilerin sayısı çeşitli nedenlerden dolayı oy vermeye gitmeyen-
lerden çok daha fazla. Siyasal katılmanın tanımı içerisinde yer 
alsa da neden kolektif eylemler siyaset yapmanın olağan bir bi-
çimi ve bir yurttaşlık hakkı olarak görülmez? Elinizdeki kitap 
her şeyden önce bir kolektif eylem biçimi olarak “sokağı”, “so-
kağın müdavimlerini” ve “sokağın diğer aktörlerini” anlama-
ya çalışıyor. Sokağın olanaklarını ve sınırlılıklarını tartışıyor. 
Yurttaş olarak siyaseti etkilemek için elimizde bulunan ola-
nakları, toplumsal memnuniyetimizi inşa etmede ve onarmada 
kullanabileceğimiz yolları, araçları inceliyor.

Bu kitabın hikâyesi oldukça uzun ve iki ayrı dönemi kapsı-
yor. İlk aşaması 2000 yılında Paris I Panthéon-Sorbonne Üni-
versitesi’nde başladığım ve 2005 yılında tamamladığım dokto-
ra tezine dayanıyor. Bu bölüm 1990’lı yılların protesto eylem-
lerine ve eylemler üzerindeki polis denetimine odaklanıyor. 
Fransa’da bulunan Karthala Yayınları’nın ısrarla basmak iste-
diği ama benim bir türlü metni kısaltıp son halini veremedi-
ğim, bu nedenle de Fransızca olarak yayınlayamadığım kısım 
bu. İkincisi ise, önceki çalışmayı güncellemek amacıyla başla-
yıp 2000’ler Türkiye’sinde protesto eylemlerinin aktörlerinde, 
taleplerinde ve eylem biçimlerindeki dönüşümü inceleyen, çok 
zorlu yollardan geçerek tamamlanan bölüm. Aslında bu aşa-
ma TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirilmişti. Ancak sonuç rapo-
ru tamamlandıktan sonra TÜBİTAK böyle bir çalışmada adının 
anılmasını istemedi ve projeyi yürürlükten kaldırdı. Çalışma 
yok hükmünde oldu! Oysa ne riskler alarak, ne bedeller öde-
yerek, ne kadar emek harcanarak yapılmış bir çalışma idi. İler-
leyen bölümlerde çalışmanın sahasına ilişkin yazılanları oku-
duğunuzda nasıl muazzam bir emek harcandığını daha iyi an-
layacaksınız. Emeğin hiçbir değerinin olmadığı bir ülkede bi-
limsel çalışmaya harcanan emeğin kıymetinin bilinmesi de el-
bette beklenemezdi! Projenin yürürlükten kaldırılmasındaki 
bahaneleri Birikim dergisinde yayımladığım “Polis halkı isya-
na teşvik eder mi?” başlıklı yazımda TÜBİTAK’a teşekkür et-
memiş olmamdı. Ama gerçek nedenin hem makalenin başlı-
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ğından duydukları rahatsızlık hem de “Bu suça ortak olmaya-
cağız” başlıklı metne imza atmamdan ötürü cezalandırmak is-
temeleri olduğunu tahmin etmek güç değil. Bu işlemleri nede-
niyle TÜBİTAK’a karşı dava açtım. Kısacık özetlediğim bu ge-
lişmeler bile Türkiye gibi ülkelerde bazı konular üzerine çalış-
manın ne kadar güç ve zahmetli olduğunu açıkça gösteriyor.

TÜBİTAK tarafından Haziran 2016’da yürürlükten kaldırı-
lan (sonuç raporu teslim edildikten tam bir yıl sonra) ve Tem-
muz ayında da kararın tarafıma tebliğ edildiği “Sokakta Siyaset: 
Protesto eylemlerinde aktörler, örgütler, talepler ve eylem re-
pertuvarı” (112K542) başlıklı araştırma projesinin yürütücüsü 
olarak saha çalışmalarını araştırmacı Dr. Oğuz Topak ve bursi-
yerler Keriman Kocacan, İçten Avcıoğlu, Esen Hızlı, Eylül Çe-
lik ve Sinem Esin ile birlikte gerçekleştirdik. Bursiyerlerimiz 
enerjileri, çalışkanlıkları ve bitmek tükenmek bilmeyen öğren-
me arzuları ile bu araştırmaya çok katkı sundu. Onlar olmasay-
dı tüm araştırma sürecinde motivasyonum bu kadar yüksek ol-
mazdı. Her birinin araştırmada çok emeği var; bu araştırma ve 
elinizdeki kitap onlara özel bir teşekkür borçlu. Saha çalışması 
sırasında çok büyük riskleri göğüslediler. Sinem Esin bir eylem 
sırasında polisin attığı gaz fişeği ile yaralandı. Çok defa gözal-
tına alınma riski ile burun buruna geldik. Polis tarafından fiş-
lendiler, fişlendik... Ama nihayetinde iki yıllık emekleri TÜBİ-
TAK tarafından silinip atıldı ve onlar şu anda çok emek verdik-
leri bu araştırma projesini özgeçmişlerinde bile gösterme hak-
kına sahip değiller. Attığım bir “imza” ile onların bu hakların-
dan mahrum kalmalarına neden olduğum için kendilerinden 
özür diliyorum.

Oğuz Topak’ın ise özellikle verilerin analizinde/tablolaştırıl-
masında çok emeği var. Bu araştırmada inanılmaz bir sabır ge-
rektiren bir veri seti ile çalıştık. Oğuz benimle birlikte bu sab-
rı gösterdi. Serdar Seyhan, projede resmi bir görevi olmamak-
la birlikte, araştırmanın saha çalışmalarına çok önemli katkılar 
sundu; kendisine minnetle özel bir teşekkürü borç bilirim. Ev-
şen Altun, Gizem Ünal ve Berk Tulgar da anket uygulamaların-
da ve mülakat çözümlemelerinde desteklerini esirgemedi. Vey-
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sel Erat sahada uygulanan anketin Kürtçeye çevrilmesini müm-
kün kıldı. Pembe Güçlü anketleri analiz ederken yol gösteri-
ci oldu, katkı sağladı. Sevgili dostlarım Bediz Yılmaz Bayrak-
tar Mersin’deki, Reyhan Yalçındağ Baydemir Diyarbakır’daki, 
Emirali Türkmen ise Ankara’daki görüşmelerimizi kolaylaştır-
dı, ağlarımızı inşa etti. Adana’da Av. Beyhan Günyeli, Av. Tu-
gay Bek ve Av. Sevil Aracı Bek’in katkıları da unutulmaz. Sa-
ha çalışmalarımızda yer alıp katkılarını esirgemeyen, isimlerini 
burada tek tek sayma olanağımın olmadığı “protestocular” ise 
bu çalışma kapsamında en özel teşekkürü hak etmekte. Olağa-
nüstü hal koşullarında şimdilerde birçoğu gözaltında ya da tu-
tuklu... Bu kitabı en çok da onlara atfediyorum.

Artık üyesi olduğum ve iki yıldır farklı zaman dilimlerinde 
bana kucak açarak çalışma motivasyonu yüksek, dayanışmacı 
ve dost bir ortam sunan, eleştirileri ile her daim zenginleştiren 
Paris’teki CRESPPA-CSU Araştırma Merkezi’ndeki dostlarıma 
ve meslektaşlarıma da çok teşekkür ederim.

Son olarak, 01.06.2013 tarihinde başlayan ve 24 ay süreyle 
devam eden, 01.06.2015 tarihinde tamamlana-maya-n (araştır-
ma sonuç raporu teslim edildikten ve aslında grupta kabul edil-
dikten bir yıl sonra Haziran 2016’da araştırma yürürlükten kal-
dırıldı) araştırmamıza destek sunan TÜBİTAK SOBAG’a teşek-
kür etmek isterdik, ancak araştırma onlar için yok hükmün-
de ve araştırma ile anılmak istemiyorlar... Dolayısıyla bu kitap 
yok hükmünde ve aslında yapılmadığı varsayılan bir araştırma-
nın cisimleşmiş hali...

Özetle, elinizdeki kitap iki farklı süreçte yürütülen araştır-
malardan hareketle Türkiye’nin son yirmi beş yılına ve protes-
tocu tarihine ışık tutuyor; bu zaman diliminde protesto eylem-
lerinde görülen süreklilikleri, dönüşümleri ve kopuşları ince-
liyor.


