
SEViLAY KAYGALAK’IN ARDINDAN

Bingöl’ün Karer bölgesinde 1972 yılında doğan Sevilay Kaygalak, yakınla-
rına babasının işi nedeniyle çocukluğunun Türkiye’nin 13 farklı ücra köşe-
sinde geçtiğini anlatırdı. Sevilay Kaygalak, lisans eğitimini Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yaptıktan 
sonra iki yıldan fazla bir süre özel bir bankada çalıştı. 1997’de yüksek lisans 
eğitimi gördüğü Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne araştır-
ma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Sevilay Kaygalak’ın, 1990’larda 
yaşanan zorunlu göçün nedenleri ve farklı boyutlardaki etkilerini Mersin 
Demirtaş mahallesi örneğinde inceleyen yüksek lisans tezi bu alandaki 
öncü çalışmalardan biri sayılmaktadır. 

Sevilay Kaygalak, 1999’un sonlarında Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi 
ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde başladığı doktora eğitimiyle eş zamanlı ola-
rak, Praksis Dergisi’nin kuruluş çalışmalarına katılmaya başladı. Katılmak 
ne kelime kendisi, “Praksis yürüyüşüne başladık...” sözleriyle biten dergi 
Çıkış metnininin de bir kaç yazarından biriydi. Derginin her zaman aktif 
Yayın Kurulu üyelerinden biri olan Sevilay Kaygalak, 2. sayının editörlüğü-
nü yapmış, 12. sayının editörler kurulunda yer almıştır. 



Praksis dergisinin ilk iki sayısında yer alan yazılarının yanı sıra, Marksist ve femi-
nist anlayışla çeşitli bilimsel ve siyasal dergilerde de yazılar yazan Kaygalak’ın, ilk 
sayıdaki yazısının başlığı “Post-Marksist Siyasetin Sefaleti: Radikal Demokrasi”ydi. 
Bu yazıda önce, post-Marksizmin nasıl bir tarihsel süreçte geliştiğini ortaya koy-
muş, sonra da onun siyasal projesi olan radikal demokrasiyi Marksist siyasete dö-
nük eleştirilerini ayrıntılı biçimde tartışarak ele almıştı. Yazıda, bir yandan radikal 
demokrasi kuramcılarının Marksizmin çarpıtılmış ve dogmatik bir karikatürüyle 
uğraştıklarını gösterirken, bir yandan da onun liberal niteliğini açığa sermişti. 
Kaygalak’ın editörü olduğu 2. sayıdaki yazısı, Türkiye’de 1990’lardan beri yaşanan 
yakıcı bir sorun olmasına karşın akademide yeterince ele alınmamış bir konu 
olan zorunlu Kürt göçünü konu edinmesi; göçün yoksullukla ilişkisini kültürel ve 
sosyo-psikolojik faktörleri merkeze koyan yaklaşımlardan farklı olarak, yoksullu-
ğun mekansal yoğunlaşması ve sınıf oluşumları çerçevesinde maddeci bir bakışla 
ele alması bakımından ön açıcı bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. 

Doktora eğitimi sırasında Türkiye Bilimler Akademisi Yurtiçi ve Yurtdışı Doktora 
programı bursuyla, ABD’de State University of New York at Binghamton’da Prof. 
Donald Quataert ile Osmanlı kentleşme tarihi konusunda çalışmıştır. Yakında 
gözden geçirilmiş bir versiyonu İletişim Yayınları tarafından “Taşrada Kapita-
lizm” adıyla yayımlanacak olan “Kapitalist Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Ana-
dolu Kenti: Bursa, 1840-1914” başlığını taşıyan doktora tez çalışması alandan 
gelmeyenlerin çokça cesaret edemediği tarih alanında başarılı bir çalışmadır. 
Donald Quataert ve Özer Ergenç gibi alanın yetkin isimleriyle çalıştığı bu ça-
lışma Marksist kent tarihçiliğin az sayıda örneklerinden biri olması bakımından 
önemlidir. Bu çalışmada Kaygalak, 19. yüzyılın sonlarına doğru Bursa kentinde 
üretim ve tüketim tarzlarında, yönetim anlayışında ve toplumsal kurumlarda, 
mekânsal pratik ve süreçlerde, sosyalleşme ve bilinç biçimlerinde, değerler diz-
gesinde kendini iyice belli eden değişimin kökünün iki yüzyıl öncesine uzan-
dığının altını özenle çizmiştir. Kaygalak, değişimin söz konusu niteliğini, tarihi 
belgelerle, ticaret, üretim, emek süreçleri, yönetsel/siyasal kurum ve işleyişler, 
toplumsal yaşam ve kır-kent ilişkileri düzeyindeki ayrıntılarıyla ortaya koyarken, 
Türkiye’deki kent tarihi araştırmaları alanında, mevcut kuramsal çerçevelerin 
kültürelci, Avrupa merkezci ve dar görüşlü ufkunun artık aşılması gerektiğini de 
ortaya koymaya çalışmıştır. 

Doktora eğitiminin ardından Mersin’e dönen Sevilay Kaygalak, Nisan 2007’de 
Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde 
çalışmaya başlamıştı. 

Doktorasını bitirmesinin sağladığı rahatlama ile aklını ve enerjisini bir an bile 
esirgemediği dergi faaliyetlerine daha da yoğunlaştıran Kaygalak, derginin 19, 
21 ve 24. sayılarının editörler kurulunda yer almıştı. Türkiye’de Marksist teorinin 
gelişmesine önemli katkılar yapabileceği bir çağında aramızdan ayrılan Kayga-
lak, 35 yıllık kısa ömründe kentleşme, zorunlu göç, yoksulluk, kent tarihi, femi-
nizm, siyaset teorisi gibi alanlarda ardında değerli çalışmalar bıraktı. 

Anısı önünde sevgi ve saygıyla eğiliyor, insanlığın eşit-özgür geleceğine olan 
inancımızla söz veriyoruz. Mutlu emeklerle mutlu dinlenmelerin zaferine kadar 
daima bizimlesin, daima seninleyiz..
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