Kampüssüzler Ders Ortakları- İstanbul
Kampüssüzler Ders Ortaklıkları, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini Ocak 2016
tarihinde imzalamaları ve basına duyurmaları sürecinin ardından Şubat ayında Ankara
toplantısından çıkan karar ve çalışma komisyonlarından biri olan alternatif akademi
tartışmalarının sonucunda ortaya çıktı. Mayıs 2016 tarihinden itibaren İstanbul’da birlikte
çalışmaya başlayan bir grubun inisiyatifi ile oluştu ilk Dersini 31 Ağustos 2016’da
Karaburun Konferansında gerçekleştirdi.
Kampüssüzler Ders Ortakları bilginin disiplinlere ayrıştırılmasına karşı bilginin
bütünselliğini ve ilişkisel yapısını savunur. Doğa bilimleri, toplumsal bilimler, sanat ve
edebiyat alanlarına ilişkin keskin ayrışmayı reddeder. Yüksek öğretimde alışkın
olduğumuz gibi konusunda “uzman” bir akademisyenin dinleyici konumundaki
öğrencilere seminer vermesi şeklindeki öğrenme-öğretme biçimlerine karşı öğrenenlerin
etkileşiminden bilgiyi birlikte üretmeye evrilen bir öğrenme ortamı yaratma kaygısıyla
ortaya çıkar. Öğrenmenin, kuram ve pratiğin birbirini karşılıklı desteklediği ve geliştirdiği
bir süreç olarak ilerlemesini ilke edinir.
Kampüssüzler bilginin derlenme ve oluşturulma sürecinden yaygınlaştırılmasına uzanan
tüm aşamalarda bu ayrışmanın yerine bütünlüklü, karşılıklı ve ilişkisel olmayı
hedefler. Bilgiyi bir yerden başka bir yere aktarılan bir nesne gibi görmeyen, ancak
toplumsal etkileşim içinde üretilebileceğinin farkında olan Kampüssüzler dinamik,
karşılıklı ve ilişkisel bir süreç öngörür. Kolektif bir çalışma, üretme ve paylaşım süreci
hedefler, bilginin ilişkiselliği üzerinden derinleşmeyi savunur.
Bu öğrenme ortamında dersi “sunan” öğretmen ve dersi “dinleyen” öğrenciler yerine
kolektif bir faaliyet içindeki katılımcılar vardır.
Bu tür bir öğrenme ve bilimsel bilgi üretme ortamının hazırlanması birlikte defalarca
çalışmayı gerektiren ve zaman alan süreçlerdir. Alışık olmadığımız bir yöntemi üretirken
öğrenmemiz, soru sormamız, alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz, alternatif yöntemlere
dair okumamız gerekir. Farklı bir yöntemin üretimi için deneyerek ve zaman zaman
yanılarak, eleştirerek ve çalışarak devam etmeyi planlıyoruz.
Kampüssüzler ders ortaklıkları bünyesinde şimdilik 6 ders devam ettiriliyor;
1. Kapitalizmin Toplumsal Tarihi (ortak Ders I):
İlk dersi Karaburun Kongresinde yaptık. 29 Ekim’de İstanbul’da işlediğimiz ikinci ders 7.5
saat sürdü. Ders en az 10 saati gerektiriyor ve 7-8 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor.
İstanbul Atölyesinde ise 8 saati geçti.
2. Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (Orta Ders II):
6 Kasım’daki ilk "Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları" dersimiz İstanbul’da Yerinden Edilme
konferansının içinde gerçekleşti. İlk ders 3.5 saat sürdü. İstanbul Atölyesi için bir tam
gün sürdü. Bu ders için de 4- 5 kişilik bir ekip var.
3. Kent Çalışmaları (Ortak Ders III):
Bu ders yine yaz boyu sürmüş bir atölye çalışmasının içinden çıktı. Henüz tasarım
aşamasındaki bu dersi 3 alternatifli kent gezisi ile tamamlamayı planladık. Ders iki
günlük bir biçim aldı
4. Sinema ve Toplum (Ortak DersIV):
Bu ders İstanbul Atölyesi ön hazırlıkları sırasında oluşturulmuştur.
5.

Yöntem ve Bilimsel bilgi üretimi

Bu ders İstanbul Atölyesi ön hazırlıkları sırasında oluşturulmuştur.
6. Doğa Bilimleri ve Toplumsal bilimlerin ortaklığı
Bu ders İstanbul Atölyesi ön hazırlıkları sırasında oluşturulmuştur.

İSTANBUL ATÖLYESİ:
Kampüssüzler Ders Ortakları ile Dersim Dayanışma Akademisi ve Sokak Akademisinin
ortaklığında 27 Ocak-5 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. İstanbul
Kampüssüzler, Dersim Dayanışma Akademisi ve Ankara’da kurulan Sokak Akademisi
ortaklığında 10 gün süren bir atölye programıdır.
AMAÇ:
Atölyede katılımcılarla birlikte hem farklı bir bilgi üretimi ve paylaşımı arayışını
gerçekleştirmeyi, hem de bu farklı deneyimin kendisini bilgi üretimi alanı haline getirmeyi
amaçlıyoruz.
Kampüssüzler olarak bugüne kadar süregelen ders yapma, bilgi üretme ve
toplumsallaştırma faaliyetlerinden farklı öğrenme fırsatları yaratmak ve bunu kolektif bir
ortaklık olarak oluşturmak hedeflenmiştir.
Bütünlüklü, ilişkisel içerik ve biçimler üretmek; anlatı ve içerik oluşturma yöntemlerini
dönüştürmek, bunları akademinin paydaşları ile birlikte ortaklaşarak yapmak istiyoruz.
ATÖLYENİN ÇIKTISI:
Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da gördüğümüz gibi bize öğretilmiş olan bilginin
inşası
yöntemlerini
bozmaya
çalışırken
öğrenmemiz,
soru
sormamız,
alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekir. Deneyerek, yanılarak ve eleştirerek bu
atölyenin bize bir örnek deneyim oluşturacağını ve buradan üreteceğimiz bilginin bir
sonraki adımlarımızı sağlamlaştıracağını düşünüyoruz.
Atölye başlarken ve biterken iki forum gerçekleştirilmiştir. On günlük atölye süreci ve bu
iki forumdan ortaya çıkan değerlendirme sonuçları bir rapor olarak yayınlanacaktır.
Raporun Mart ayında yapılması planlanan dayanışma akademileri çalıştayında
sunulması ve yayınlanması amaçlanıyor.
PROGRAM:
Katılımcılara atölye öncesinde okuma listeleri gönderilecektir.
1.
Forum 1 Tanışma ve giriş: Dersim’den ve İstanbul’dan gelen katılımcıların soru,
sorun ve deneyim aktarımları: Atölye öncesinde her iki gruptan katılımcıların sorun
olarak gördükleri başlıkları, deneyimlerinden soyutladıkları ana meseleleri derlemeleri
istenecektir. İlk gün bu dökümlerin paylaşımı ile başlayacaktır.
2.
Ortak Ders I Kapitalizmin Toplumsal Tarihi
3.
Ortak Ders I Kapitalizmin Toplumsal Tarihi (devam)

4.
Toplumsal Cinsiyet çalışmaları
5.
Kent Çalışmaları
6.
Bir günlük bir kent gezisi: Birkaç seçenek arasından seçilecek:
Sanayi mekanları (Aslı Odman), Azınlıkların toplumsal tarihi (Karakutu),
7.
Yöntem: Nitel araştırma yöntemleri, ağırlıklı olarak alan araştırmaları (Begüm)
8.
Doğa bilimleri atölyesi (nanobilim, evrim, kuantum fiziği)
9.
Forum 2: Değerlendirme ve ortak çalışma alanlarının tartışılması,
projelendirilmesi

Derslerin Yürütücüleri:
Ortak Ders I: Kapitalizmin Toplumsal Tarihi
Alper Açık
Aslı Takanay
Berke Özenç
Emek Durmuşoğlu
Gül Köksal
Gülengül Altıntaş
Nedim Süalp
Reyda Ergün
Tül Akbal Süalp
Kent Çalışmaları: Kentsel dönüşüm üzerine düşünmek & deneyimler
Aslı Kayhan
Aslı Oldman
Ceyda Sungur
Gül Köksal
Tül Akbal Süalp
Begum Basdas
Kent gezileri
Aslı Oldman
Gül Köksal
karakutu
Yöntem
Begüm Başdaş yürütücülüğünde ekip
Doğa Bilimlerinin Gözünden
Emek Durmuşoğlu
Evrim Kuramı
Aladdin Şenel
Emeğe Kadına Topluma bakarken Din ve İslam
A Kerim Gültekin
Sibel Özbudun
Yasin Durak
Toplumsal sinema pratikleri
Gülengül Altıntaş
Senem Aytaç
Zeynep Dadak
Ayça Çiftçi
Tül Akbal Süalp
Toplumsal Cinsiyet çalışmaları
Begüm Başdaş

Hülya Dinçer
Reyda Ergün
Forum 1 & 2:
Günizi Kartal
Begüm Başdaş
Tül Akbal Süalp

