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Kolektif emeğin devam eden ‘öğrencilik’ hissi olarak tanımladığımız bu alan,
bize “dünyanın gürültüsü”nden uzak bir tartışma mecrası oluşturuyor. Önceki sayımızda belirttiğimiz gibi, ‘öğrenci’ kalacaklar için bir évolué etme;
geliştirme ve olgunlaştırma sürecini kapsar. ‘Okur’unu ‘yazar’a dönüştürmeyi denemeyi sürdüren dergimiz, yedi soruşturma metni ile düşünceye katkı
sunmayı amaçlar. Heidegger’e yaslanarak günümüz akademisini “dünyanın
tablolaşması” şeklinde açıklayan Hasan Ünal Nalbantoğlu, bu dünyanın dışında kalmak için düşünür, araştırmacı ya da felsefeciye, yoğun çalışmasının,
1 Bunu arzu olarak nitelendiriyoruz. Çünkü, “İnsan arzu ederse yazar, benim de arzularım
bitip tükenmez” diyordu ‘yazı’nın ve ‘yazın’ın büyük ustası Roland Barthes. Yine Barthes’ın dünyasından biliyoruz ki, kültürel metinlerin peşinden gitmek, «jouissance» [yüce
bir fiziksel ve zihinsel mutluluk] deneyimi elde etmemizi sağlayabilir.
2 Toplumsal gerçekliğin çarpıcı bir yüzü olarak Prekarya, “precarious” [güvencesiz] sıfatı
ile “proletariat” [proleterya] isminin birleşmesiyle oluşan bir terimdir (Standing, 2014:
21). Guy Standing’e göre, şu an pek çok ülkede yetişkin nüfusunun dörtte birinin prekaryaya dâhil olduğunu tahmin edebiliriz [Bkz. Standing, G. (2014). Prekarya Yeni Tehlikeli
Sınıf. Çev. Ergin Bulut. İstanbul: İletişim Yayınları. s.48]. Standing’e atıfla, Prekarya Dergi,
bağımsız araştırmacılara [kitlesel üretimden uzak bir] alan açmak amacıyla oluşturulmuştur.
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ündelik hayatta eylem ve kavrayışlarımızda ne kadar özgürüz? Bauman’a
sözü bırakırsak, “topluluklar ve örgütler çoğu kez, pratikleri beklentilerine uygun düşmese bile üyeleri içinde sanki özgürlük varsayılı bir şeymiş
gibi hareket ederler” (2020: 92). Goffman’ın “tam gözetim kurumları” olarak
belirttiği toplulukların mecburi sakinleriyiz. Ve sakinler olarak, arzulanan
davranışlarımızdan yoksunuz. İstediğimiz araştırmaları ve soruşturmaları
yapabilme keşfi içimizde dursa da, Pierre Bourdieu’nun dediği gibi, “kapitalizmin gösterilenlerinden kopmuş bir gösterenler akışında çözülüp gitmediğine,
dünyanın cyborg’larla dolmadığına ve tahakküm bilişimi [informatics of domination] çağına girmiş olduğumuza inanmamak mümkün mü?” (Bourdieu,
2019: 57). Yine de bu keşif arzusunu1 ve yazabilme umudunu sürdürmeyi
düşünüyoruz. Prekarya Dergi2, böyle bir çabanın ürünü.
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titizliğinin sonuçlarını kalıcılaştırmak konusunda acele etmemesini önerir
(Taburoğlu, 2014: 107). Bu nedenle, bu sayıda acele etmemeyi tercih ettik.
Üzerine düşündüğümüz yazınsal çabaları, (Nalbantoğlu’nun jargonuyla) peşine hırsla düşmeden, “düşünceyi serbest bırakarak” buraya aldık.
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“Bir Prekaryanın Notları: Belirsizlik Kime İşliyor?” başlıklı yazısında N. Toygar Ateş, kendi geleceksiz sınıfını ve küresel kapitalizmin gidişatını ele alıyor. Göksu Kamişli, “Aksiyolojik Mercekte Etik” yazısıyla, aksiyoloji ve bağlamında değerler sahasının toplumsal mecra ve icra sütunlarının inşasında
konuşlandığı yaygın etkililik ile insanlığın bugüne eriştirdiği ve temellerinin
ilk güne dayandığı zaaf ve değerleri ortaya koyuyor. Pelin Oduncu, “Sürdürülebilir Tüketim: Doğayı Seviyorsan Kırık ya da Çürük Alabilirsin” başlıklı
metninde, lüks markaların mağazalarında bulunan; kırılmış, kullanılmış ve
hasar görmüş defolu ürünlerin “fırsat” adı altında belli bir ücret karşılığında tüketiciye satılmasını eleştiriyor. Salih Kinsun, “Kalabalık: Dijital Ev’in
Sakini Modern İnsanın Sosyolojisini Anlamak” metninde, sınırları olan dijital
uzamda yaşayanları anlayabilmek adına; sosyolojinin alanı ve ona belirleyici özelliklerini veren insan eylemlerinin geniş çaplı oluşumlarını irdeleyerek,
eylem-uzam ilişkisini, eyleme girişme ihtimalini, eylemin başarı şansını, ötekiyi ve ötekinin kim olduğunu ve kalabalıkta ne yapabileceğini ve ayrıca rastlantısal olmayan bu yeni kanon düzeninde kimin görülebileceğini belirleyen
bağlılık/bağımlılık düzleminde bir tartışma alanı açıyor. Hüseyin Serbes,
“Tribün Ruhu: Bir Araştırmaya Dair Notlar” başlıklı alan notlarında, otoetnografiden ilham alarak titizlikle yürüttüğü mikro araştırması çerçevesinde
yaptığı altkültürel kazı çalışmasını paylaşıyor. “Sosyal Bilimlerde Yazmak” adlı
konuşma metniyle Leyla Bektaş Ata, yazma biçiminin ona verdiği öznelliği
ve özgürlüğü paylaşıyor. Furkan Sönmez, “İmkânsızı Bağışlamanın Kıskacında ‘Bağışlamanın Locus Classicus’u” başlıklı yazısıyla, Heidegger ve Celan’ın
fırtınalı ilişkisi ve irtibatı bağışlamanın, misafirperverliğin, varlığın, şükranın
ve tefekkür halinde olmanın soruşturulmasını vurguluyor. Prekarya Dergi’nin
bu sayısının, eleştirel düşünme çalışmalarına katkı sunacağına inanıyoruz. Bir
sonraki sayımıza katkılarınızı bekliyoruz.

