
Önsöz

Bu kitap, 2007 yılında Birikim Yayınları tarafından yayınlanan Psiko-Po-
litik Yüzleşmeler başlıklı kitabımın bir tür devamı niteliğinde olduğu için 

“Türkiye Debelenirken” ekiyle birlikte aynı başlıkla yayınlamaya karar ver-
dim. İlk kitapta 1996-2006 döneminde Birikim dergisinde yayınladığım 
uzunca makalelerimi bir araya getirmiştim. Bu sefer ise 2005-2015 dönemin-
de medyaya verdiğim mülakatlardan 38 tanesi ile 13 gazete/dergi makalemi 
ve bir konferans sunumumu bir araya getirdim. Bu 52 parçayı tarih sırasına 
göre dizdim. Bu sayede 2005-2015 döneminde Türkiye’de gündemi etkilemiş 
belli başlı neredeyse bütün olayları kronolojik olarak –tabii benim değerlen-
dirmelerim eşliğinde– izlemek de mümkün olur diye düşündüm.

Bu kronolojik sıranın iki istisnası en baştaki iki ve en sondaki bir ma-
kale. Bilimsel makale formatında daha önce başka kitaplarda yayınlanmış bu 
yazıları da buraya alarak, aradaki 52 parçada dillendirdiğim dertlerin teorik 
arka planlarına dair bir parantez kurmak istedim. Dolayısıyla kitapta toplam 
55 ayrı yazı birimi oldu. İlk iki makalede önyargı ve ayrımcılığı psikanaliz ve 
sosyal psikolojiden faydalanarak psiko-politik açıdan ele alıyorum. Son ma-
kalede ise bu sefer yüzleşme diye adlandırılan sürecin psiko-politik arka pla-
nına eğiliyorum.

Diğer mülakat ve yazılarda ise, Türkiye’nin kronik olarak debelenip 
bir türlü çözemediği bütün temel politik meseleler en azından bir kez ele alı-
nıp değerlendiriliyor. Çoğunun ortak paydası politik şiddet olmakla birlikte, 
daha özgül olarak, göç, tecrit, linç, işkence, savaş, toplumsal şiddet gibi me-
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selelerle, Gezi Direnişi, önyargı, fanatizm, ayrımcılık, milliyetçilik, öteki kor-
kusu, Türk-Kürt ve Türk-Ermeni meseleleri ve yüzleşme gibi konuları psiko-
politik bir açıdan tartışıyorum.

Kitabın kapsadığı dönem (2005-15), aynı zamanda bütünüyle AKP ik-
tidarı altında geçen, Türkiye siyasi tarihinde çok büyük çalkantıların ve deği-
şikliklerin yaşandığı bir dönemdi. Askeri vesayet boğuculuğundan demokra-
tik reform umutlarına; Türk-Kürt meselesinde kanlı boğazlaşmalardan barış-
çıl çözüm umutlarına ve nihayet giderek savaş ve despotizm limanına demir-
leyen bir “karanlık çağ”a (bkz. kitaptaki sondan bir önceki yazı) varmış bu-
lunuyoruz. Dolayısıyla, bu kitap aynı zamanda bu döneme dair soldan ve de-
mokrasiden yana müdahale de etmeye çalışan bir tanıklık aynı zamanda. Ka-
ranlık çağın bitmesine mütevazı bir katkı sunma derdim de var elbet.

İlk kitap, 1992-2005 yılları arasında yaşadığım New York dönemimin 
ürünüydü. Bu kitap ise 2005’te çalışmaya başladığım İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi dönemimin ürünü. Oradaki psikoloji ve klinik psikoloji öğrencilerimin ıs-
rarı olmasaydı, böyle bir kitabı bir araya getirmeyi düşünmezdim sanırım. 
Onlara teşekkür borçluyum.

Kitabın son haline gelmesinde değerli katkıları olan öğrenci-asistanla-
rım Mirella Avayu ve Derya Gökalp’e özellikle teşekkür ederim. Bu kitabın 
içindeki söyleşileri bana yapma imkânı veren gazeteci arkadaşlarıma da özel 
bir teşekkür borçluyum.
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