
 



 

 

7. Siyasal Psikoloji Konferansı | 16-17 Ekim 2021 
 

 
 
 

Düzenleme Kurulu 
 

Aksu Bora 
Ayla Türksoy 

Burhanettin Kaya 
Cem Oto 

Duygu Şenbel 
Gökçe Zeybek 

Göze Orhon 
Hacı Çevik 

Kadir Dede 
Nagehan Tokdoğan 

Ozan Devrim Yay 
Süleyman Ulutürk 

Yücel Demirer 
 
 

 
 
 
             Bilim Kurulu 
 

Bayram Koca 
Berfin Emre Çetin 
Cem Kaptanoğlu 
Deniz Parlak 
Emre Erdoğan 
Feride Aksu Tanık 
Gülcan Ergün 
Hatice Yeşildal 
Melike Akkaraca Köse 
Nilgün Toker 
Özlem Cankurtaran 
Pelin Yalçınoğlu 
Pınar Uyan Semerci 
Taha Karaman 
Zeynep Erk Emeksiz 

 
 

 
 



 

 

 
ETKİNLİK PROGRAMI 

 
16 EKİM 2021 CUMARTESİ 

 
10.00-10.15 Selamlama 

Gökçe Zeybek Kabakcı - Düzenleme Kurulu 
Süleyman Ulutürk – Antalya Dayanışma Akademisi (AnDA) 

 
10.15-11.45 Açılış Konuşması 

Sibel Özbudun - Devlet Maske Takar mı? 
 

11.45-12.00 ARA 
 

12.00- 13.00 Oturum 1: Kamusallık ve Maske 
Moderatör: Gülcan Ergün 

Burcu Güler - Maskeli Benlik, Maskeli Kamusallık 
Çağdaş Yalçın - Bizi İnsanlaştıran Maskeler 

 
13.00-14.00 Öğle Arası 

 
14.00-16.00 YUVARLAK MASA 1: Maske Ne İşe Yarar? 

Moderatör: Aksu Bora 
Nilgün Toker, Onur Kartal, Ekim Acun, Beliz Güçbilmez 

 
16.00-16.15 ARA 

 
16.15-17.15 Oturum 2: Personadan Kahraman Olur mu? 

Moderatör: Taha Karaman 
Yelda Yenel - Şöhretin Personası, Personanın Siyaseti: 90’lı Yıllarda Türkiye ve Maskeler 

Aybars Yanık - Politik Kimliğin Oluşumunda İki Farklı Maske: Batman ve Joker Üzerinden Bir Değerlendirme 
 



 

 

 
17 EKİM 2021 PAZAR 

 
10.00-11.30 Oturum 3: Maskeli Hayat 

Moderatör: Burhanettin Kaya 
Şengül İnce - Covid 19 Pandemisinde Çok Anlamlı Bir Nesne Olarak Maske: Dijital Hikayelerde “Maskeli Günler” 

Duygu Altınoluk - Maskelen(emey)en Erkeklikler: Erkek Adam Maske Takmaz! 
Nihan Bozok, Gamze Toksoy, Deniz Ayma, Pınar Akoğul, Rahşan Yıldız Eyigün- 

Yüz Yüze Bakmak: Treacher Collins Sendromu ile Yaşam 
Ceylan Akgün - Maskenin Ardında Ergenler 

 
11.30-11.45 ARA 

 
11.45-13.30 YUVARLAK MASA 2: Maskeli Pandemi Yönetimi 

Moderatör: Yücel Demirer 
Cavit Işık Yavuz, Pınar İçel, Halis Yerlikaya 

 
13.30-14.30 ÖĞLE ARASI 

 
14.30-16.00 Oturum 4: Bir Yönetim Aracı Olarak Pandemi 

Moderatör: Emre Erdoğan 
Yücel Demirer - Türkiye’de Pandemi Döneminde Belirsizliğin Yönetimi, Süreklileştirilmesi ve Simgeyle Maskelenmesi: Fahrettin Koca Örneği 

Anıl Durmuşahmet - Maske ve Yeni Gözetlenebilirlikler 
Pınar Sarıgöl - Maskenin Karanlığında Alternatif Sağın Korkulu Yakınlıkları ve Kızgın Mesafeleri 

Zafer Yılmaz - Maskenin Ardındaki Paranoya: Türkiye’de Plandemi Örgütlenmesinin Konfederatif Anlatısı 
 

16.00-16.15 ARA 
 

16.15-17.30 KAPANIŞ OTURUMU 
Göze Orhon, Melek Göregenli 

 
 



 

 

Maskesiz Benlik, Maskeli Kamusallık: Maskenin Geriliminde Norm(al), Anomali ve Patoloji  
Burcu Güler | Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
 
Maske anlamına gelen persona, temelde bireyin toplumda belirli bir kimlik ve rol elde ederek bireyin toplumsal düzeylerde devamlılığını sağlar. 
Hukuki ve kurumsal bağlılığı kuran ve devam ettiren vatandaşlık statüsü, salgın gibi olağan dışı durumlar da dahil olmak üzere norm denilen bir 
düzeltme aparatına dolaylı olarak tabidir. Normal, norma’dan kaynağını alırken olması gerektiği gibi olan, belirli bir türün çoğunluğunda görülen 
ya da ölçülebilen ideal bir karakterin veya durumun ortalamasını oluşturandır. Öte yandan yine anomali de norm anlamına gelirken daha çok 
ideal olanın olumsuzlanması olarak yorumlanmış ve ideal karakteri veya durumu düzensiz hale getiren bir istisna olarak değerlendirilmiştir. 
Düzensiz ve pürüzlü anlamına gelen anomalia ve omalos’un birlikteliğinden meydana gelen anomali, yaşamın olağan akışını bozan güçsüzlük 
durumu, somut bir ıstırap hali ve yaşamı engelleyen bir sınır olan patolojiyi de kapsamaktadır. Patoloji, hastalıklar bilimi olarak hastalıkları 
meydana getiren koşulları ve nedenleri, bu nedenlerin doku ve organlar üzerindeki etkilerini, hastalıklı doku ve organların fizyolojik biçimlerini 
inceler. Sağlıklı olma durumunu hastalıksız, standardize edilmiş bir beden bütünlüğü olarak ele aldığımızda patoloji, hastalıklar üzerine bir bilim 
olduğu için normal olanın dışında olanı inceler ve bu nedenle kendisi de anormaldir. Bu açıdan ele alındığında sağlık, normatif ideal bir durumu 
imlerken sağlıklı olma durumu da normal olarak düşünülmektedir. Ancak zaman zaman patolojik olanın normal olarak da kabul edildiği istisnalar 
vardır. İdeal olma durumda tespit edilen anomalilerin yaygın ve sık görülmesi, patolojik olanın yeni normlara zemin hazırlamasına ve normalin 
sınırlarının yeniden belirlenmesini sağlamaktadır. Kısacası standart, ortalama ve yaygın olandan sapma durumunun kendisi de yaygın, ortalama 
ve standart hale geldiğinde normal olarak nitelendirilir ve normatif bir belirlenim döngüsüne girer. Maske, işte bu patolojik durumun anomaliden 
sıyrılıp artık normal olma ve ideal kabul edilme durumunun bir aparatıdır.  

Küresel etkilerinin meydana geldiği günden itibaren aralıksız devam ettiği salgın, kuşkusuz ki gündelik hayatı etkilediği kadar özel ve 
kamusal alanı da büyük ölçüde etkilemiştir. Aşamalı da olsa normale dönüş süreci bir bütün olarak değerlendirildiğinde küresel salgın öncesi ile 
sonrası arasında oldukça net farklılıkların olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu bu farklar normalleşme adımları ile beraber biraz daha 
salgın öncesine dönülüyormuş hissi yaratsa da aslında oldukça önemli sorgulamaları da gündeme getirmektedir. Normalleşme süreçleri gündelik 
pratiklerimiz ile kamusal tecrübelerimiz arasında belirgin farklılıkları yarattığı gibi normalleşmenin en önemli simgelerinden olan maske de 
kamusallık ve benlik üzerinde etkin bir araç olmuştur. Maske artık belirli hastalıklar veya kişisel kullanım zorunluluğu bulunan insanların 
kullanımından ziyade kamusal bir sorumluluğa, vatandaş olarak norma itaat etmeye, sağlıklı olmak için belirgin bir sınırda olmaya, güvende 
olmak ve güvende hissetmek için bir işarete, başka’sına yönelik ihtimam için ise evrensel bir sorumluluk ilkesine işaret etmektedir. Araç olmanın 



 

 

yanında maske farkı ortaya koyan aynı zamanda farkı eşitleyen ve özdeşleştiren bir denge ve kimlik uzantısı olarak normali, anormali, anomaliyi 
ve patolojiyi de imlemeye yarayan ayırt edici bir niteliğe sahiptir.  
 
Anahtar Kelimeler: norm, patoloji, sınır, vatandaşlık, anomali 

 
 
 
 

Bizi İnsanlaştıran Maskeler  
Çağdaş Yalçın |  Uzman Psikolog   

 
Maskesi düşmek kişinin gerçek yüzünün, kimliğinin ya da niteliğinin ortaya çıkması anlamına gelen bir deyim. Peki maskenin altından nasıl bir 
gerçek çıkıyor, insanın maskenin altındaki niteliği ve kimliği nedir ki onu görmek bizi hiddetlendiriyor, hayal kırıklığına uğratıyor ya da üzüyor? 
Psikanalitik anlamda kimlik, ego özdeşimlerinin bir toplamı olarak değerlendirilir. Bu özdeşimleri,  öznenin gerçeğini örten, erken dönem zihinsel 
dünyasına hakim olan saldırganlığını ortadan kaldıran, kaldıramasa da başka kanallara yönelten maskeler olarak düşünmek de mümkün. Her 
yeni doğmuş bebeğin önünde bu maskeleri edineceği zorlu bir süreç vardır. Diğer bir deyişle dış dünya ile, kültür ile karşılaşmış bebeğin bu dünya 
içinde kendine bir yer edinmek adına, uygar bir insan olma yolunda ilerlerken kendi saldırganlığını; yıkıcı dürtü ve isteklerini maskelemesi gerekir. 
Sigmund Freud “Memedeki bebekten uygar insana götüren yol uzundur” der. Ancak bu uzun yol herkes için aynı şekilde ilerlemez; “birçok 
insancık onda yolunu yitirir (2000, sf.45)”. 

Bu perspektiften değerlendirildiğinde öznenin gerçeğini örten, gizleyen ve dönüştüren maske toplumsal bir yaşam için sadece iyi değil 
gerekli de bir şeydir. Maskelerin varlığı ve maskelerin varlığını mümkün kılan şartların oluşması, parçalanmış bedeniyle, ona acı veren 
duyumlarıyla ve bitmez tükenmez saldırganlığıyla dünyaya gelen bebeğin zihinsel dünyasına hakim olan bu yıkıcı halin yerini onarım arzusuna, 
sevebilme kapasitesine ve yüceltmelere bırakabilmesi için gereklidir. Bu şartların mümkün olduğu durumda artık “çocuğun yıkıcı düzlemlerinin 
bireysel içeriği ve ayrıntısı, onarım eğilimlerine dolaylı olarak hizmet eden yüceltmelerinin gelişiminin belirlenmesine, hatta başka insanlara 
yardımcı olma konusunda daha doğrudan arzuların üretilmesine yardımcı olur (2012)” der Melanie Klein. 
 



 

 

Covid-19 pandemisi, neoliberal öznenin ve otoritenin bir çokları için çoktan düşmüş olan maskelerini daha da düşürdü. Yeni doğmuş 
bebeğin kültürel bir özneye dönüşmesinde rolü olan maskelerin yitirilmesi, dünyanın birçokları için ilkel savunmalar aracılığıyla deneyimlenen 
bir yere dönüşmesine sebep oldu. Kendinden olmayana saldırganlığın arttığı, şiddetin her geçen gün daha da normalleştiği, hukuksuzluğun ve 
adaletsizliğin katlandığı bu dönemde dünya hayatta kalmak için cansiperane dövüşülen bir savaş cephesine dönüştü. Maskelerin düştüğü bu 
dünyada her türlü saldırganlık, sınırları olduğunu kabullenemeyen ve deneyimlediği her türlü eksikliği bir zulüm olarak değerlendiren öznenin 
doğal hakkı haline geldi. 

Bu çalışmada öznenin kuruluşunda maskelerin ve özdeşimlerin rolü ve öneminden psikanalitik bir çerçevede bahsedilecek, bu maskesizlik 
halinin güncel toplumsal ve politik yansımalarına değinilecek, maskesi düşen otoritelerin karşısında direnişin yerinin ne olabileceği tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Maske, özdeşim, psikanaliz, Lacan, Klein, Freud.  
 
 
 
 
Şöhretin Personası, Personanın Siyaseti: 90’lı Yıllarda Türkiye ve Maskeler 
Yelda Yenel | Hacettepe Üniversitesi & Ankara Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
 
Şöhret ile siyaset arasındaki ilişki geçmişten günümüze etkileşimli ve belirleyici olagelmiştir. Antik çağlardan erken kapitalizm dönemine kadar 
şöhret, genellikle Büyük İskender gibi savaşçı figürlerle, kraliyetle ve din adamlarıyla anılmıştır. Ancak kapitalizmin getirdiği yeni toplumsal 
dinamikler bu eğriyi yavaş yavaş halka doğru indirmiş, birbirine koşut giden ilişkiyi birbirinden ayrı ama yine de bağlı bir biçime getirmiştir. 
Şöhretin gündelik hayatın akışında büründüğü sıradanlığının ötesinde barındırdığı anlamların çokluğu, bu ilişkiyi çetrefilli ve çok katmanlı 
kılmıştır. Şöhrete yönelik kuramsal açıklamalar, şöhretlerin tüketim nesnesi, arzu nesnesi ya da nostalji nesnesi oldukları yönünde oluşmaktadır. 
Ancak bu tespitler kimi örnekleri karşılamakla beraber ülkeler arasındaki toplumsal ve siyasal yapıdaki farklılıklar göz önünde 
bulundurulduğunda tamamen kapsayıcı olamamaktadır. Türkiye özeline gelindiğinde, tüm bu nesneleşme biçimlerinden farklı olarak özellikle 
özel televizyonların varlığıyla yeni bir boyut kazanıp, popüler kültürün etkisiyle gittikçe artış gösteren şöhretler aynı zamanda bir ideoloji nesnesi 
olma vasfı da taşımaktadır. İdeoloji nesnesi olma durumu şöhretler ve seyirci arasındaki ilişkiyle sınırlı kalmayıp, doğrudan belirli bir ideolojinin 
temsilcisi olan figürlerle kurduğu ilişkiler dolayısıyla kaynak sağlayan şöhretler ve onlar aracılığıyla çeşitli destek ve popülerlik elde eden siyaset 
figürleri arasındaki ilişki olarak özetlenebilmektedir. Bu durum pratikte kimi ilişkilerin kapalı kapılar ardında yaşanmasına, değişik ve stratejik 



 

 

hesaplamaların varlığına yol açmıştır. Şöhret ve siyaset figürlerinin karşılıklı araçsallaştırmalarla elde ettikleri bu konumlar bir yandan gerçekteki 
ilişkilerin ve görüşlerin maskelenmesini, diğer yandan ise hem şöhretlerin hem siyasetçilerin olduklarını iddia ettikleri maskeleri takarak kitleleri 
etkileme çabasını ortaya çıkarmıştır.   

Bu nedenle çalışma, oldukça aşina olunan bu kavramları sorgulama amacıyla ilk olarak şöhret çalışmaları alanının kavramsal 
çerçevesinden yararlanıp şöhret ve siyaset ilişkisini inceleyecek, ardından bu ilişki içerisinde Türkiye’nin konumunu sorgulayacak, daha sonra 
1990’lı yıllar özelinde varlık gösteren kimi figürler aracılığıyla dönüşen ve dönüştüren ilişkilere ve tüm bu değişimler neticesinde maskelenen 
kimi kimlikler ve aidiyetlere odaklanacaktır.  
 
Anahtar Kavramlar: Şöhret, Siyaset, Maske, İdeoloji, Medya 
 
 
 
 

Politik Kimliğin Oluşumunda “İki Farklı Maske”: Batman ve Joker Üzerinden Bir Değerlendirme 
Aybars Yanık | Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü & İletişim Yayınları 

 
Süperkahramanların neredeyse hepsi maskeli ve kostümlüdür ama bu, ne maskenin ne de kostümün ortak bir anlamı olduğunu gösterir. 
Maskenin siyasi işlevini genel hatlarıyla gösterebilecek olsak da (örneğin anonim kılma, sınır çizme vb.) maske hemen her zaman kendisini aşan 
bir siyaseti ima eder. Maske, içinde anlam ve mana kazandığı koşulların izlerini taşıdığı gibi, söz konusu koşulları da etkiler. Bu yönüyle çift 
katmanlı bir anlamsal işlevi üstlenir. 

Bilhassa son yirmi yılda yeni sokak ve meydan hareketlerinde maskenin çok daha görünür olduğu söyleniyor. Özellikle birtakım dizi/film 
karakterlerinin (Guy Fawkes, Joker, Batman, Superman) eşya, kostüm ve maskelerinin politik eylemlerde taşındığına, giyildiğine, taklit edildiğine 
şahit oluyoruz. Bu şahitlik, yalnızca politik kimlik oluşumunun popüler kültürle sıkı alışverişini ve popüler kültürden beslendiğini göstermiyor, 
aynı zamanda günümüzde politik kimlik oluşumunun “belirli bir biçimini” geçerli kılan momenti izlemeyi de mümkün kılıyor. 
Söz konusu politik kimlik oluşumunu -kimileri bunu popülizm diye adlandırıyor- popüler kültür üzerinden takip ettiğimizde karşımıza iki farklı 
tablo çıkıyor: Maske sembolik olarak “isyan retoriği” ile ilişkilenebildiği kadar (Joker), “düzen” retoriği ile de ilişkilenebiliyor (Batman). Böyle 
bakıldığında, maske, Laclaucu anlamıyla politik kimliklerin kurulumunda “eşdeğerlik mantığı”na aracılık eden “yazım yüzeyi” tedarik etmesiyle 



 

 

bir genel ilkeyi ima etse de, içi iki farklı siyaset (düzen ve isyan retoriği) tarafından doldurulabiliyor. Bu nedenle maske ne başlı başına bir 
muhalefet diliyle özdeşleştirilebilir ne de yalnızca yöneticilerin/iktidardakilerin düzeni tesis etmelerinin bir simgesi olarak kavranabilir.  
Maskenin politik anlamındaki bu kararsızlık/mutabakatsızlık tam da günümüzün politik momentine dair önemli ipuçları sunuyor: politik 
kimliklerin oluşumunda sembolik özdeşleşimin ve kriz momentinin üst üste binişini takip edebilmeye imkân vererek, günümüzde geçerlilik 
kazanmış belirli bir politiği (popülizm) aktive eden toplumsal dinamiklerini görmeyi olanaklı kılıyor. 
 
Anahtar kelimeler: Maske, popüler kültür, Joker, Batman, popülizm, politik kimlikler. 
 
 
 
 
Covid 19 Pandemisinde Çok Anlamlı Bir Nesne Olarak Maske: Dijital Hikayelerde “Maskeli Günler” 
Şengül İnce | Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü 
 
2019 Aralık ayında Çin’in Hubei Eyaleti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid19 olarak tanımlanan virüs, Çin’in diğer eyaletlerine ve kısa bir 
süre sonra da hızla diğer ülkelere yayılmıştır. Bu hızlı yayılım sonucunda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Mart 2020 tarihinde, pandemi ilan etmiş 
aynı tarih, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olarak kayda geçmiştir. Covid19 virüsünün hızlı yayılımı, yeni bir virüs olduğu için bulaşma 
yollarının net olarak bilinmemesi buna bağlı olarak korunma yolları hakkında uzmanların da bilgi sahibi olmaması, medya aracılığı ile farklı 
ülkelerin virüs nedeniyle yaşadığı sağlık sistemi krizleri ve bu ülke vatandaşlarının karşı karşıya kaldıkları durumların, vaka ve ölüm sayılarının 
paylaşımı kısa sürede dünya çapında panik havasının oluşmasına neden olmuştur.  Bu süreçte tüm dünyada virüsten korunmanın yolu “maske, 
mesafe ve hijyen” olarak sloganlaştırılmış ve bu slogan, aynı zamanda “yeni normal” olarak adlandırılan bir dönemin de işareti olmuştur. Yeni 
normale kadar sadece sağlık personelinin çalışma ortamında ve bazı sağlık sorunlarında kullanıldığı görülen yüz maskeleri, Covid19 pandemisi 
ile tüm dünyada kimileri tarafından gönüllü kimileri tarafından zorunlu olarak kullanılan kimilerinin ise kullanmayı reddettiği bir nesne haline 
gelmiştir. Yüz maskeleri, Covid19 virüsünün hızla yayılmaya başladığı günden bu yana virüsten korunmanın dışında farklı şekillerde kullanılmış 
ve kullanıcıları tarafından farklı şekilde anlamlandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Covid19 pandemisinde uzmanlar tarafoından halk sağlığını 
korumanın yolu olarak önerilen yüz maskesinin politik, toplumsal ve kültürel anlamlarını ortaya koymaktır. Bunun için, Haziran ayı içinde 
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri doktora programında yer alan Gündelik Hayatın İncelemeleri adlı dersin öğrencileri ile 
gerçekleştirilen “Maskeli Günler” adlı dijital hikaye anlatımı atölyesinde 5 katılımcı tarafından üretilen dijital hikayeler incelenecektir. Dijital 



 

 

hikayeler, bir atölye ortamında bir araya gelen katılımcıların, kolaylaştırıcılar eşliğinde, kendi sesleri ve görselleri ile belli bir tema etrafında 
deneyimlerini anlattıkları 1-1,5 dakikalık dijital formlardır. Bu hikayeler aracılığı ile katılımcıların virüsten korunmanın aracı olarak ilan edilen 
maskeyi nasıl kullandıkları ya da neden kullanmadıkları, maskenin farklı kullanım şekilleri ve bunların altında yatan nedenler kadar kullanıcıların 
maskeye yüklediği anlamlar da anlaşılabilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Covid19, pandemi, yüz maskesi, dijital hikâye anlatımı, Türkiye.  
 
 
 
 

Maskelen(emey)en Erkeklikler: Erkek Adam Maske Takmaz! 
Duygu Altınoluk | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

 
Erkekliklerin bedenleri ve bedenlerine yönelik deneyimlerinin kavramsal tartışmalarını Raewyn Connell, 1980’lerin başlarında çeşitli 
araştırmalarla literatüre kazandırdı. Sınıf, etnisite, aile ve eğitim gibi alanlarda erkekliklerin görünümlerinin izini süren Connell için erkeklik, 
Gramscici bir biçimde hegemonya kavramından yola çıkarak erkeklerin istikrarlı bir biçimde kendilerini ve erkekliklerini her defasında yeni 
şekillerde var edebildiklerini ve kendi içlerinde bir hiyerarşiye sahip olduğunu gösterdi. Dolayısıyla “hegemonik erkeklik” olarak 
kavramsallaştırılan Connell’ın bu düşüncesi üzerinden eleştirel erkeklik incelemeleri alanında erkeklerle yapılan araştırmalarda tek, yekpare ve 
sıralı bir erkeklik olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle günümüzde daha esnek, geçirgen biçimde çeşitli performanslarda kendini 
gösteren erkekliklerin varlığından söz edebiliriz; bu nedenle bir erkeklik krizinden ve belki de bu nedenle düşüncede geleneksel, görüntüde 
moderne yatkın erkekliklerden bahsedebiliriz ki bu erkeklik performansını sentezlenmiş erkeklik modeli olarak kavramsallaştırılabiliriz. Mart 
2020’den bu yana yaşadığımız süreçte özellikle maske kuralına riayet etmeyenlerin daha fazla erkekler olduğunu, maske takma biçimlerinin 
çoğu zaman ya burnu açık bırakacak şekilde ya da çenenin altına koyulan biçimde takıldığını gerek medya aracılığıyla gerekse yaşanılan 
kentlerde karşılaştığımız esnaf, çarşı ve gezintilerde gözlemlemişizdir. Bu deneyim ve gözlemlere dayalı olarak araştırmada, erkeklik performans 
alanlarından biri olarak zorunlu maske takma kuralının erkek bedeni ve erkeklik normları üzerinden kendini nasıl gerçekleştirdiği sorgulanacak; 
erkek üst bedeninde en belirgin özelliklerden biri olarak sakal ve bıyıkların görünürlüğünün kaybolmasından duyulan rahatsızlığın erkeklik 
normlarıyla olan ilişkisi olup olmadığına mercek tutulacak; kurallara riayet etmenin cinsiyet biçimleri tartışmaya açılacaktır. 



 

 

Araştırma nitel araştırma tasarımına uygun bir perspektiften eleştirel erkeklik incelemelerinin temel kavramları ile feminist metodolojik 
bir biçimde çerçevelenmiştir. Araştırmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda, pandemi koşulları da göz önüne alınarak Kilis Çarşı örneğinden, 
rasgele örnekleme tekniği kullanılarak 11 yetişkin erkek katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine görüşmeler 
yapılmıştır. Halihazırda devam eden, örneklemi genişletilmeye açık olan bu araştırmada elde edilen veriler, ön bulgu niteliğinde sunularak 
kuramsal çerçeveyle birlikte tartışmaya açılacaktır. Görüşmelerden elde edilen sonuçlar feminist duruş noktası (feminist standpoint) ile eleştirel 
söylem analizine tabi tutulacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: Hegemonik Erkeklik, Kırılgan Erkeklik, Cinsiyetlendirilmiş Maske, Pandeminin Cinsiyeti, Covid19 
 
 
 
 
Yüz Yüze Bakmak: Treacher Collins Sendromu ile Yaşam 
Nihan Bozok, Gamze Toksoy, Deniz Ayma, Pınar Pakoğul, Rahşan Yıldız Eyigün 
 
Yüz, insanın sırrıdır. Mimiklerle, çizgilerle, oyuklarla, düzlüklerle ve buralardan süzülüp gelen duyguların sahnelenişiyle bütünsel bir anlam taşır. 
Sözlerden önce ötekiyle iletişim kurduğumuz, insanın tekilliğini görmeyi olanaklı kılan yerdir. Yüzün bu kişiye özgülüğü toplumla, kültürle ve 
sınıfla kuşatılmıştır. İnsan yüzünün ‘dili’, bu dili iletişimin ortak paydası yapan tarihsel ve toplumsal dünyayla biçimlenir. David le Breton’un 
söylediği gibi yüzümüz hem biriciktir hem de toplumsal simgeler alanına bağlıdır. Günümüzde insan yüzünün içinden konuştuğu, insanların yüz 
yüze baktığında gördüğü bu simgeler alanı gençlik ve yaşlılık, güzellik ve çirkinlik, normallik ve anormallik, siyahlık ve beyazlık gibi ikiliklere 
sıkışmıştır. Çoğu zaman yüzü bu belli başlı kategorilere başvurarak düşünür, izler, anlar ve yorumlarız. Bakışımızda, hep başkalarının bakışlarının 
tortusu bulunur. Böylece bakışımızda tortulanan toplumsal yargılardan ve bedenleri yöneten politikalardan fazlasıyla nasibini alan yüz, gittikçe 
insanı kendi dış görünüşüne hapseden bir maskeye dönüşür. Ardındakini görmeyi engelleyen, toplumsal eşitsizlikleri, ırkçılığı, ayrımcılığı 
besleyen ve ötekini sürekli işaret edip damgalayarak kendi ile başkaları arasındaki farkı her daim vurgulayan bir maskedir bu.  
 Bugün yüzündeki bir farklılık veya benzemezlik nedeniyle insanı ayrımcı bakışın hedefi haline getiren, bu yolla toplumsal normları, 
yerleşik kanaatleri ve önyargıları körükleyen söylem ve pratikler çok çeşitlidir. Kimi zaman bir ben, bir eksiklik, bir fazlalık, kimi zaman renk, 
doku, biçim, leke, yara veya bir iz yüzü ayrımcılığın ilk çarpışma mekânı haline getirir. Yüze ilişkin böyle bir çerçevenin içinden konuşacak bu 
sunum, treacher collins sendromu olan kişilerin yüzlerindeki farkın belirleyici etkisi altında sürüp giden yaşamlarına odaklanacaktır. Sunumda 



 

 

ilk elden, çalışmanın arka planına doğru hareket edip, farklı bir yüz ve ona ilişen yaşam deneyimleri acaba sosyal bilimci tarafından nasıl bir 
bakışla ele alınabilir? sorusunu tartışmaya açacağız. Ardından, Yüzümle Mutluyum Derneği’nin dikkatimize taşıdığı treacher collins sendromu 
olan kişilerin arkadaşlıklarında, toplumsal yaşamlarında, eğitim hayatlarında, iş dünyasında karşılaştıkları sayısız zorluk ve engeli 
değerlendireceğiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüz, Ayrımcılık, Treacher Collins. 
 
 
 
 

Maskenin Ardında Ergenler 
Ceylan Akgün | Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi  

 
Pandeminin ikinci yılına doğru giderken kendimi sabrı tanrının gazabıyla sınan Eyüp Peygamber gibi hissediyorum. Bir peygamber sabrı 
dilediğimden değil; Eyüb'ün tanrıyla inatlaşarak devam ettiği mücadelesini ve hayatta kalma sebatını düşünüyorum. Eyüp’ün çilesini çeker 
gibiyiz: geçmişten gelen bir dolu yük var. Üç yüz yıldır bir türlü modernleşememenin verdiği yorgunluk bünyemizde ve geri kalmışlığın kompleksi 
ruhumuzu ezmekte... Göçler, savaşlar, katliamlar ve linçler bastırmaya; unutmaya ve unutturmaya çalıştığımız travmalar toplumsal 
belleğimizde duruyor... İçinde bulunduğumuz ekonomik/sosyal krizin bağrında, yaşadıklarına tanık olmaktan kaçtığımız yüz binlerce mültecinin 
huzurunda, yıllardır süren bir Kürt/Türk savaşı içinde ve ceberut bir rejimin baskısı altında ruhumuz daralırken pandeminin içinde yaşamaya 
çalışıyoruz. Ben de bu ahval içinde ergenlerin durumunu anlatmak niyetindeyim.  

Ergenlik ve yas süreci aynı dinamikleri içerir. Ergen, büyüyüp olgunluğa erme sürecinde anne babası ile olan çocukluk ilişkilerini yeniden 
ele alır ve sonra ailesine olan bağını topluma; arkadaş ilişkilerine aktarır. Ergen, çocukluk nesnelerine yaptığı duygusal yatırımı entelektüel, felsefi 
veya mistik bir dünyaya aktarmak üzere geri çeker.  Yasa benzer bir yönü var ergenliğin; hem ebeveyn hem ergenin kendisi için... Aileler, 
kaybolan, bir daha geri gelmeyecek olan itaatkar ve kendilerine hayran olan çocuklarının yasını tutarlar. O tatlı çocuk gitmiştir artık. Ergen ise 
çocukluğunu kaybetmiştir. Çocukluğuyla birlikte, bedenini, her şeyin somut ve basit olduğu güvenli dünyasını kaybetmiştir. Kaybedilenlerin 
yasını tutmak gerekir: bedenin, çocuksu kimliğin ve yıkılıp giden anne baba idealinin... 



 

 

Kendi gençliğimizde adını koyamadığımız boşluğun giden çocukluğumuz için olduğunu çok sonradan anlıyoruz. Biz yetişkinler, 
“bazılarımız” o kayıp duygusunun nesnesini yitirdikten yıllar sonra bulabiliyoruz. Doldurulamayan bir boşluk hissi...  Güçsüzleşmiş, boşlukta 
dolanan bir ego...  Suçluluk duygularıyla narsisizm arasında salınımlar... Melankoli… Ergenliği en kısa böyle anlatabilirim.  

Bu kırılgan kimlikler maskenin ardında neler yaşadı?  Okulları kapandı, sokağa çıkmaları yasaklandı. Biz yetişkinler onlardan korkarak 
kaçtık. Arkadaşlarıyla görüşmekten, romantik ilişkilerden, gruplarda popüler olmaya çalışmaktan, dünyayı anlamaya çalışmaktan mahrum 
kaldılar. İçinde oldukları sosyal ağlar giderek daraldı. Büyük aşklar, derin dostluklar, küsmeler, gruplaşmalar, içeren bir dünyaları ve o dünyada 
oluşan bir gündemleri vardı. Kolektif deneyimler neredeyse bitti. Ergenliğin doğasında aileden biraz uzaklaşmak var. Toplumsallaşmanın ve 
öteki tarafından onaylanmanın en önemli olduğu yaşlarda aşırı ebeveyn maruziyetinin politik ve psikolojik sonuçları olacağını düşünüyorum.    

Öncelikle, ebeveynden bağımsızlaşamamanın nasıl bir kimlik inşa ettiğini tartışmak istiyorum. Politik düzeyde, bu şekilde yetişen bir 
kuşağın toplumsal yapıyla ilişkisini ele alacağım. Çocukluktan yetişkinliğe geçerken en önemli zihinsel değişim, somut işlemlemeden soyut 
işlemlemeye geçiştir. Ergen, muhakeme etme kabiliyeti kazanınca dünya meselelerini dert eder, entelektüel merak başlar. Dinsel, mistik, 
ontolojik sorgu ilgi alanlarına girer. Ergen tüm bunları toplumsallaşarak yapar. Şimdi bunları yaşayamayan bir kuşak geliyor. Bu yüzden okulların 
açılmamasını politik bir tercih olarak ele alacağım. 

Almodovar'ın, Carne Tremula'sında şöyle bir replik var: "Kimse gençliğinin sahibi değildir."  Bu kadar lafı en iyi özetleyen cümleydi bu.  
Ergen, düzeni idealize etmekle düzensizliği idealize etmek arasında gidip gelir. Karışıklık arzunun önündeki engel olabileceği gibi aynı zamanda 
bir arzu nesnesi haline gelebilir. Umut ilkesine tutunarak şöyle bitirmek istiyorum: İki dünya savaşı arasında ergenliklerini yaşayan kuşak cinsel 
devrim ve 68 hareketi ile dünyayı değiştirdiler. Biz de bu katastrofik deneyimin ardından paradigmayı değiştirebilecek bir postkovid kuşağı 
çıkacağını umut edelim.  
 
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Pandemi, İzolasyon, Yas, Kaygı  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Türkiye’de Pandemi Döneminde Belirsizliğin Yönetimi, Süreklileştirilmesi ve Simgeyle Maskelenmesi:  
Fahrettin Koca Örneği 
Yücel Demirer  
 
2019 yılı sonundan itibaren dünya gündemine giren pandeminin ülkemizdeki varlığı 2020’nin Mart ayında kabul edilmiştir. O tarihten başlayarak 
binlerce insan kaybına, ekonomiyi ve toplumsal hayatı derinden etkileyen yıkımlara neden olan pandeminin sonuçları yalnızca sağlık alanı ile 
sınırlı kalmamış, siyasal gündemi de derinden etkilemiştir. Türkiye’nin son yıllarına damgasını vuran dinamiklere uygun bir biçimde ve siyasal 
iktidarın tarz ve öncelikler sırasına göre yönetsel adımlar atılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin otoriter özellikleri sürecin kamu 
yönetimine rengini vermiştir. Bu tür bir arka plan önünde, pandemi ile mücadele bir siyasal gösteri alanına dönüştürülmüş, bu gündem üzerinden 
şekillenen simgesel siyaset örnekleri sistemli bir algı yönetim stratejisinin parçası olarak uygulamaya konulmuştur.  

Bu doğrultuda, COVID 19 pandemisi üzerine henüz pek az bilgi sahibi olunan günlerden itibaren sayılara müdahale edilmiş, kişi başına 
düşen ulusal geliri bizimkinin iki katını aşan ülkelerden uçakla hasta tahliye edilmiş, dost olarak tanımlanan ülkelere maske bağışı yapılmış, daha 
niyet aşamasındayken yerli ve milli aşı araştırmaları ısrarla haber konusu yapılmış, Cumhurbaşkanlığı forsu ile süslenmiş bağış kolileri dağıtılmış, 
diğer ülkelerin hastane ve acil odalarından başarısızlık görüntüleri aktarılmış ve “başarılarımız” haber bültenlerinde durmaksızın tekrarlanmıştır. 

Yapmayı arzu ettiğim sunuşta, dönemin kamuoyuna dönük yüzü olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yönetme biçimi ve tercihleri 
üzerinden bahsi geçen süreç değerlendirilecektir. Bakan Koca’nın COVID 19 ile mücadele sürecinde yurttaşın kişisel sorumluluğunu öne çıkaran, 
“rahatlatma”yı önemseyen ve karar verici iradenin başarısını vurgulayan ve kamusal iradeye itaate davet eden söylemi üzerinden bürokratik 
hakimiyetin ve otoriterleşmenin pekiştirilmesi çabalarına ışık tutulacaktır. Koca’nın kurmaylığında verilmiş olan yönetsel kararların detaylı 
incelenmesi üzerinden özellikle bir bakan olarak güvenilirliğini kaybetme süreci değerlendirilip, bahsi geçen düşüşün siyasal psikolojimize ışık 
tutan yönleri üzerinde durulacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Pandemi yönetimi, Fahrettin Koca, sağlık istatistiklerine müdahale, belirsizlik yönetimi, maskeleme olarak yönetim.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Maske ve Yeni Gözetlenebilirlikler 

Anıl Durmuşahmet | İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
 
İnsan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelen gözetim, teknolojik gelişmelerin hızlı gelişimine de bağlı olarak son 50 yıl içerisinde çok daha 
güçlü ve etkili bir hale gelmiştir. Bu gelişme ve yenilikler 21. yüzyılın hızlı ve arkası kesilmeyen internet ve sosyal medya devrimlerinin ardından 
2019’un sonlarında başlayarak, özellikle 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi ile çok daha hızlı bir hal almıştır. Bu 
dönemde zaten var olan ancak daha da geniş bir kullanım alanına yayılan evden çalışma, evden toplantı, uzaktan eğitim gibi kavramlar bireyin 
günlük hayatını değiştirmeye başlarken, başta Çin olmak üzere birçok ülke hastalığı kontrol altına alabilmek adına yeni gözetleme pratikleri 
geliştirmişlerdir. Bu çalışma başta Çin olmak üzere çeşitli devletlerin covid-19 salgını ile başlayan süreçte ülkelerin ne gibi yeni gözetim projelerini 
hayata geçirdiklerini ele alırken maskenin ardını görmeyi amaçlayan iktidarın gözünü mercek altına alınmaya çalışılacaktır. Maskeler bu 
dönemde bireyin yüzünü gizlerken, devletler ve diğer çeşitli iktidarlar bireyi daha farklı biyopolitik biçimlerde kontrol altında tutmayı amaçlamış; 
bununla yetinmeyerek zihinleri üzerinde bir ikna pratiği olarak iktidar kurmaya çalışarak maskeyi şeffaflaştırmışlardır. Niteliksel paradigmaya 
dayalı descriptif (betimleyici) yöntemin kullanıldığı çalışmada covid-19 pandemisi kapsamında Foucault’nun biyopolitika görüşünü eleştiren 
Chul-Han’ın psikopolitika görüşünü tartışma imkanının yanında, iktidar çevrelerinin yeni psikolojik deneyimleri nasıl inşa ederek daha 
gözetlenebilir ve daha kontrol edilebilir bir dünyayı inşa ettiğini de ele almak mümkün olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Maske, Gözetim, Biyopolitika, Psikopolitika, Politik Psikoloji, Rızanın İmalatı 
 
 
 

Maskenin Karanlığında Alternatif Sağın Korkulu Yakınlıkları ve Kızgın Mesafeleri  
Pınar Sarıgöl | Fenerbahçe Üniversitesi  
 
Bu çalışma, alternatif sağın(alt-sağ/ alt-right) ve neomuhafazakarlığın Covid-19 virüsü ile birlikte temel korkularının ve aynı zamanda hınçlarının 
ötekinin bedeni ve varlığına yönelik bünyeleştiğini savunacaktır. Salgın dönemi boyunca herkesin küresel bir ahenkte uymaya çalıştığı 
kısıtlamalar ve kuralların alt-sağ siyasetinde maske aracılığıyla tam aksi bir karşı duruşla karşılanmıştır. Maske takmayı reddetme, göçmenlere / 



 

 

yabancıya karşı sadece sosyal değil aynı zamanda ekonomik, politik mesafenin hükümetler nezdinde alınması gerektiği savunusu, kolektif duruş 
ve dış güçlerin kendilerine zarar vereceğine yönelik tehdit algısı aynı şekilde alt-sağ ve/veya neomuhafazakar siyasetin gerilim hatlarını ve siyasi 
manevra alanlarını oluşturmuştur. Hijyen, temizlik, mesafe gibi uyarılar alt-sağın kendi politik içeriğinde maske aracılığıyla dışlayıcı veya içerici 
bir performansa dönüşmüştür.  

Bu çalışmada George Floyd’un ölümünün ‘sıradan’ bir ırkçı saldırı olmadığı savını güçlendirerek Almanya’daki alt-sağcıların maskeyi neden 
reddettiklerine değinecektir. Alt-sağcıların siyasi gerekçeleri; maskeyi göçmenlerin takması gerektiği ve hastalığı onların yaydığını iddia 
etmeleriydi. Bu söylemi takip ederek bu çalışmada alt-sağcıların salgından korunmak için gösterilmesi gereken kolektif sorumluluklara karşı aşırı 
tepkilerine dikkat çekilecektir. Bunu yaparken, bu çalışmada üç temel mesele tartışmaya açılacaktır:   
 

• Alt-sağın salgın döneminde uygulanan kısıtlamalara ilişkin maskeyi takıp takmama üzerinden zorladıkları siyasi mevzileri 
göçmenlere yönelik nasıl konumlandırdıkları; 

• Virüs-salgın-göçmen eşitliğinde alt-sağın neomuhafazakar değerler gölgesinde yükselen korkuları ve öfkeleri; 
• Maskeye ve göçmene tahammülün aynılaşması; ve dolayısıyla maske zorunluluğunun diktatörlük müdahalesi olarak algılanması.  

Bu çalışmanın sonucu olarak alt-sağın ve neomuhafazakarlığın siyasi aklı çözümlenecektir. Maskenin engelleyici ve kısıtlayıcı doğası; ötekiye 
yönelik rahatsızlığı tanımlamak için kullanıldığı vurgulanacaktır.  Hijyen ve temizliğin, ötekinin yok olması isteğiyle toplumsal temizlik isteğini 
alt-sağ nezdinde açıklayacaktır. Tüm bunlara paralel, nihai sonuç “liberalizm-özgürlük”  ve “sağ” ideoloji arasındaki ilişki bu bağlamda 
değerlendirilecektir.  
 
Anahtar kelimeler: Yeni sağ, alternatif sağ, yeni muhafazakarlık,  Covid-19, maske, öteki.  
 
 

Maskenin Ardındaki Paranoya: Türkiye’deki Plandemi Örgütlenmesinin Konfederatif Anlatısı 
Zafer Yılmaz | Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 

 
“Maskenin Ardındaki Paranoya”nın ilk görünümü Covid-19'un küresel elitlerin toplumu baskı altına alma planı (Pandemi değil 
Plandemi!) olduğuna dair “komplo-rasyonalitesi”ydi. Bu anlatının maske ve aşı karşıtlığına varması herhalde sürecin en zararsız 
merhalesiydi. Pandemiyle mücadelede başarı sağlayamayan hükümetler, ekonomik sıkıntıların derinleşmesi ve pandemi öncesinden 



 

 

devralınarak gelen siyasal ve dahi bilimsel otoritelere güvensizlik (post-truth çağın pandemiye denk gelen sürümü olarak) Plandemi 
örgütlenmelerini doğurdu.  Öyle ki söz konusu örgütlülükler “kahraman(lar)ı, değer(ler)i ve beklenen davranış(lar)ı” ile bir “anlatı 
paradigması” oluşturabilen seviyeye ulaştı.  

“İnsanlık namına” kendini öne atan “büyük resim avcısı” -kimi bilim insanı hüviyetli- “kahramanlar”; “hak ve özgürlükler için 
direnme” gibi değerleri önlerine katarak kitleleri “uyandırmaya” ve maskeye/aşıya karşı harekete geçirmeye çabalıyorlar. Plandemi, 
Walter Fisher’ın “insan, hikayeler anlatarak (homo narrans) veya hikayelere katılarak rasyonel olmayan davranışlarına rasyonel 
açıklamalar bulan varlıktır” teziyle özetlenebilecek “anlatı paradigması”nı gerçekliyor. Daha vahimi, özellikle Avrupa ve Amerika'da 
zenofobik, ırkçı vb. ne kadar melun “hikâye” varsa hepsine olağanüstü bir akışkanlıkla eklemlenebiliyor. Plandemi eylemleri 
hükümetlerin pandemiyi yönetmedeki başarısızlıkları ve sürecin uzamasıyla da giderek kitleselleşiyor, küreselleşiyor ve 
radikalleşiyor. 

Türkiye’nin Plandemi örgütlenmesi ise 26 Haziran 2021’deki bin kişilik eylemlerinden sonra özgüvenleri artmış biçimde, 
“online” ve “offline” olarak güçlerini artırıyorlar. Erdoğan hükümetinin sağlık başta olmak üzere ekonomi ve diğer tüm alanlarındaki 
başarısızlıkları, işte bu hiç de rasyonel olmayan “akım”ın tabanını genişletiyor. “Anti-Siyonist” İslamcılık ile kasaba soy ülkücülüğü, 
kentli iyi-ülkücülük ve "Kemalist komplocu-popüler-anti-emperyalizm" gibi nice yerleşik anlatılar konfederatif biçimde yan yana 
geliyor, temel pandemi önlemlerine meydan okuyorlar. Öte yandan bu anlatıya mülteci düşmanlığı gibi şiddete dönüşebilecek 
unsurların eklemlenme emareleri görülüyor. Kısacası Plandemi örgütlenmesi ve sosyal medya üzerinden yaydığı anlatıları halk sağlığı 
ve kamu güvenliğine yönelik tehdit potansiyelini geometrik bir hızla temellendiriyor.  

Bu bildiride Türkiye Plandemi örgütlenmesinin konfederatif anlatısı analiz edilecektir. “Fisher’in Anlatı Paradigması’ndan 
bakıldığında iç-tutarlılık (coherence) ve henüz-kararsızların değerlerine ve kişisel anlatılarına bağlanma (fidelity) boyutlarında ne 
durumda ve nereye gidiyor?” sorusu bildirinin temel derdidir. Bu kapsamda 26 Haziran’da sokağa çıkıp eylem yapan, Ağustos ayında 
da daha radikal sloganlarla sahaya ineceklerini bildiren örgütlenmenin sosyal medya paylaşımları analiz edilecek ve Plandemi 
anlatısının, Fisher paradigmasına uygun olarak, karakter-değer-beklenen davranış unsurları sergilenecektir. Ayrıca kaba bir 
kronolojik sıralamayla hangi diğer anlatıların “büyük çerçeve”ye girdiği, öne çıktığı veya ikincilleştiği gösterilecektir.  
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