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Gezi’nin ruhu  
New York’ta 

GÜNDEM [ Utkucan Akkaş ] 

Türkiye Araştırmaları Enstitüsü-Research 
Institute on Turkey (RIT) Türkiye’deki 
Gezi Eylemleri sırasında New York’ta 
eylemlere destek vermek amacıyla bir araya 
gelmiş insanlardan kurulu. O güne kadar 
birbirlerinden haberdar olmayan bir grup 
insan bu eylemlerle tanıştı ve sonrasında da 
Türkiye’deki sosyal hareketlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda bilgi üretmeyi ve bu bilgiyi 
paylaşmayı amaçlayan oluşmuş bir araştır-

ma kooperatifi kurdu. Oluşumun üyelerin-
den biri olan Ümit Akçay ile RIT’in çalış-
malarını ve Türkiye’nin sosyo-politik duru-
munu konuştuk.

Anlamlı değişimler 
yaratabilmek 
Gezi Direnişi, Türkiye’deki ve dünyadaki 
sosyal hareketler tarihine yaptığı katkının 
dışında, New York’ta da yeni bir oluşumun 

tohumunu attı. New York civarında yaşan 
ve o zamana kadar birbirinden haberdar 
olmayan pek çok insanın yan yana gelme-
siyle Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve sos-
yal sorunlarla ilgilenen bir topluluk meyda-
na geldi.

RIT’i kurma fikrinin arkasında, gündemin 
peşinden sürüklenen, “önemli tarihlerde” 
etkinlikler yapan bir topluluk olmanın bir 

Gezi Eylemlerinin etkisi New York’ta Türkiye Araştırmaları Enstitüsü’nün 
tohumlarını attı. Topluluk şu anda bağımsız bir yapı olarak Türkiye’deki 

sosyal hareketlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi üretiyor ve paylaşıyor. 
Örneğin en son bir seçim anketi yaptılar ve “bağımsız” sonuçlar açıkladılar.
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adım ötesine geçebilme düşüncesi yatıyor. 
Ümit Akçay, “Türkiye’deki siyasi ve top-
lumsal gündem insanları bir girdap gibi 
kendine çekebiliyor. Çeşitli polemikler 
yaşanıyor ancak günün sonunda anlamlı 
değişimlere yol açabilecek bir tartışma orta-
mı ya da bilgi üretimi ne yazık ki sınırlı 
kalıyor. RIT, bu gibi sorunların ötesine 
geçebilmek ve gündelik tartışmalardan bir 
adım geriye çekilerek Türkiye’deki sosyal 
hareketlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi 
üretmeyi, bilgiyi yaratıcı etkileşim kavramı 
ışığında paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı 
önüne koyuyor” diyor. 

Bağımsız bir yapı
Sırtını herhangi bir kurum veya oluşuma 
dayamayan, kendi özyönetim biçimleriyle 
bağımsız bir yapı olması RIT’in üyeleri için 
son derece önemli. Bu yüzden “Araştırma 
Kooperatifi” modelini seçmişler ancak olu-
şumun kurumsallaşması pek kolay olma-
mış. Bu durumu Akçay şöyle açıklıyor: 
“Kurumsallaşmaya gitmeye başladığınız 
anda alışıldık kalıplara göre hareket etme-
niz bekleniyor. Örneğin doğrudan üniver-
sitelerle bağlantılı olarak çalışmak, sizi bir 
süre sonra hiyerarşik kürsü kavgalarının 
içine çekebiliyor. Bu tip tatsız deneyimler 
nedeniyle herhangi bir yerle bağlantı kur-
madan, bağımsız bir organizasyon olarak 
kurumsallaşmayı seçtik. Kolektif olarak 
vardığımız nokta ise bir enstitü etrafında 
çalışmalarımızı sürdürmek oldu. 

Daha önce denenmemiş bir model olarak 
“araştırma kooperatifini” tercih etmemizin 
nedeni, hem inşa etmeyi tahayyül ettiğimiz 
modellere hem de üretim tarzına en yakın 

format olmasıydı. Enstitünün uzun dönem-
de sürdürülebilirliğini sağladığımız takdir-
de araştırma kooperatifi olarak bir ilki 
başarmış olacağız.”

Türkiye’de araştırma ortamını 
üç başlık zedeliyor
RIT’in Türkiye sorunlarını irdelerken 
önemle üzerinde durduğu konuların başın-
da ana-akım araştırma çizgisinin dışında, 
daha özgür ve bağımsız araştırmalar yap-
mak var. Bunun için de işe Türkiye’deki 
araştırma ortamının sorunlarının ne oldu-
ğunu saptamakla başlamışlar. Sorunu üç 
ana başlık ile belirliyorlar ve amaçlarını 
saptıyorlar: “Bunlardan ilki şu: Üniversite 
eğitiminin paralı hale getirilmesi yönünde-
ki eğilim eğitimde kalitenin düşmesinde 
önemli bir etken. İkincisi, siyasi iktidarın 
üniversiteleri tek tip düşünce üreten yerler 
haline getirmesi, farklı düşünenlerin barı-
namadığı bir ortamı yaratması, özgür araş-
tırma ortamının oluşmasını engelliyor. 
Üçüncü olarak da sermayenin ve devletin 
yaptığı baskılar yanında, üniversitelerdeki 
kemikleşmiş kürsü yapılarının bilim üreti-
minden çok, kendi alanlarını korumaya 
yönelik çabaladıklarını görüyoruz. 
Dolayısıyla sıraladığımız bu üç alanın dışı-
na çıkarak daha nitelikli, farklı düşüncelere 
ve perspektiflere yer veren ve ana akım 
çalışmalar tarafından ihmal edilen alanlar-
da çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.”

Emek ve Finans, Kentsel 
Adalet ve Kolektif Hafıza
Oluşum bünyesinde şu anda aktif olarak üç 
ana çalışma alanı belirlenmiş. Bunlardan 
ilki; finans sektörü ile inşaat arasındaki 

"Enstitünün uzun dönemde 
sürdürülebilirliğini 
sağladığımız takdirde 
araştırma kooperatifi olarak 
bir ilki başarmış olacağız.”

ilişkiler, hane halkı borçluluğu, tarımda 
borçlanma ilişkileri, kamu ve özel borçlan-
ma, finansal içerilme ve mikrokredi uygu-
lamaları gibi alt başlıklardan oluşan “Emek 
ve Finans Çalışmaları”. Bu başlık altında 
Türkiye’de finansallaşmanın farklı boyutla-
rını incelemeyi ve bu konuda çalışan araş-
tırmacıları bir araya getirmeyi amaçlıyor 
oluşum.

Diğeri ise Kentsel Adalet. İnşaat, ulaşım ve 
enerji projeleri bugün hem Türkiye’deki 
ekonomik büyümenin kilit sektörleri hem 
de rant üretim ve dağıtımının ana meka-
nizmaları. Kentsel Adalet konu başlığı da 
bunun oluşturduğu problemleri irdeliyor. 
Akçay, “Bu projeler, birçok insanın yıllar-
dır yaşadıkları mahallelerinden toplu ola-
rak göç etmek zorunda bırakılması, top-
lumsal dokunun yıkımı, yaşam kalitesi ve 
ekolojik dengenin bozulması ve çevresel 
kırılganlığın artması gibi çok ciddi toplum-
sal ve ekolojik tahribatlara yol açtı. Kentsel 
Adalet alanı, bu sorun alanların kapsayan 
çalışmalardan oluşuyor” diyor.

Ümit Akçay
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RIT’in üçüncü çalışma alanı ise Kolektif 
Hafıza. Gerek toplumsal hafızanın gerekse 
toplumsal hareketlerin hafızalarının müşte-
rekleştirilmesi çabalarının, önümüzdeki 
dönemde sosyal mücadelelerin ortaklaştı-
rılması için bir zemin sunacağını düşünü-
yorlar ve bu amaçla çalışıyorlar. Özellikle 
de gücü elinde bulundurmayan toplumsal 
kesimlerin deneyim ve hafıza birikimlerini 
açığa çıkarmayı hedefliyorlar.

Ast-üst ilişkisi yok
RIT’in kuruluş aşamasında genellikle çeşitli 
akademisyen ve araştırmacılar varken, 
zaman içerisinde sanatçılar ve aktivistler de 
işin içine dahil olmuş ve üye sayısı 18’e 
ulaşmış. Ancak oluşumun amacı sayıca 
çoğalmak değil. Akçay, “Sonuçta bir siyasi 
parti faaliyeti yapmadığımıza göre nicelik 
olarak artmak gibi bir derdimiz yok” diyor: 
“Herhangi bir ast-üst ilişkisi olmadan, ortak 
karar alıp uyguladığımız ve ürettiğimiz bir 
yönetim şekli oturtmaya çalışıyoruz. Hali 
hazırda yalnızca bu konuları tartıştığımız, 

forumlarla bahsettiğimiz alternatif yönetim 
şeklini de kolektif olarak üretiyoruz. Bu 
amaçla tam da bu şekilde örgütlenmiş ben-
zer yapılanmaları inceliyor ve bunlardan 
bize uygun düşen deneyimlerin neler oldu-
ğunu saptamaya çalışıyoruz. Kooperatif 
olarak örgütlenmemiz şu anlama geliyor. 
Herkes üretimlerini kooperatif altında bir 
araya getiriyor ve bunların yaratıcı etkile-
şim modellerine dönüşmesini, daha geniş 
kitlelere yayılmasını ve toplumsal dönüşü-
mü hedefleyen grupların elini güçlendire-
cek bilgi ve pratiklerin vücut bulmasını 
amaçlıyor. Bu hedefe yönelik olarak benzer 
konularda çalışan araştırmacıları, sanatçıla-
rı, yazarları bir araya getirecek araştırma 
ağları kuruyoruz. Ağ tipi araştırma plat-
formları oluşturmanın, üniversitelerde var 
olan ve kürsü hiyerarşisine dayanan yapıla-
rın getirdiği baskıcı koşulları aşmamızda 
yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. 
Somut olarak, bize ulaşan gerek New 
York’ta ve yakın çevresinde gerekse Kuzey 
Amerika ya da Avrupa’da yaşayan ve 

Türkiye hakkında araştırmalar yapan bilim 
insanı, sanatçı ve aktivistleri, ilgilendikleri 
çalışma konularına göre bir araya getirdik 
ve bu konuların arasında en olgunlaşmış 
olduğunu gördüğümüz üç tanesiyle üze-
rinde yoğunlaşarak çalışmalarımıza başla-
dık. Ancak çalışma alanımız bu üç başlıkla 
sınırlı olmayacak.”

80 Darbesi, öncesi ve sonrası için sözlü 
tarih çalışması ve Müşterekler Üniversitesi
RIT’in “Kolektif Hafıza” başlığı altında yap-
tığı bir çalışma özellikle dikkat çekici. 12 
Eylül 1980 Darbesi RIT radikal araştırma 
alanının konusu olmuş. Darbe öncesi ve 
sonrası dönemi hem sözlü tarih çalışmala-
rının bir arşive dönüştürülmesi şeklinde 
hem de mevcut arşivlerin dokümantasyo-
nunu yaparak daha geniş kitlelere ve araş-
tırmacılara açmak gibi bir amaçla mercek 
altına alınıyor. Akçay, “Döneme dair farklı 
çalışmaları yan yana getirerek zengin bir 
kaynak oluşturmayı hedeflerimiz arasına 
koyduk” diyor.

Diğer yandan oluşum, farklı öğrenme 
süreçlerini göz önünde tutarak, katılımcı ve 
toplumsal sorunlara duyarlı, özgür, bağım-
sız, eleştirel ve kolektif bir öğrenim ve 
öğretim alanı oluşturmak amacıyla 
“Müşterekler Üniversitesi” adında bir alan 
oluşturmuş. Bu alan içerisinde altyapı çalış-
malarına başladığımız tematik okuma liste-
leri ve eleştirel bibliyografyalarla birlikte 
çevrimiçi dersler, paneller ve tartışmalar, 
atölyeler ve konferanslar, yaz okulları, dil 
okulları, rehberlik programları gibi etkin-
likler yer alıyor.

Üye sayısı 18’e ulaşmış olan RIT'in 
amacı sayıca çoğalmak değil, ortak 

karar alınıp uygulandığı bir yönetim 
şekli oturtmaya çalışmak.
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