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Değerli konuklar hoş geldiniz. Küyerel Düşünce Platfor-
munun “ Değişen Dünya ve Değişen Türkiye’de Yeni Siya-
set ve Nasıl Bir Sol? Üst başlığı altında, “Küresel Çöküşün 
ve Kemalizm’in Ardından Siyasetin Yeni Paradigmaları” ko-
nuyla Zülfü Dicleli, konuşmacı konuğumuz.

Benim görevin konferansı yönetmek, bu nedenle toplan-
tımızın düzeni hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 
Zülfü Dicleli sunumunu yapacak. Sunumdan sonra sorular, 
katkılar biçiminde devam edeceğiz. Sözü Zülfü Dicleli’ye 
bırakıyorum.

Açılış Konuşması

H ü s e y i n  Ç a k ı r 
(Moderatör)





Hüseyin beni buraya çağırdığı için teşekkür ediyorum, siz-

lere de teşekkür ediyorum. 

1980’lerin Sonundan Başlayarak  

Kapitalizmde Çöküş Yaşanıyor

İnsanlık tarihinin yeni bir kırılma noktasına doğru gidiyo-

ruz gibi görünüyor. O açıdan bu aşamada neler söylene-

bilir? Kendi görüşlerimi aktaracağım, sonra hep beraber 

tartışırız. Aslında son altı aydır derinleşen bu global kriz, 

1980’lerin sonunda devletçi sosyalizmin çökmesinin ardın-

dan şimdi de finansal kapitalizm yahut bireysel kapitaliz-

min çöküşünü yaşıyoruz. 

Yani kolektivizme dayanan sistemlerin iflas etmesinden 

sonra bireyciliğe dayanan sistem de şu anda çöküyor. Tabii 

çökmek demek, hemen yerine başka bir şey geliyor anla-

mında değil ama o anlayış tamamen sonuna ermiş durum-

da. Aslında ilk çöken bu finans sistemi oldu, aşırı şişmişti. 
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Eylül ayında kriz başladığında, finansal varlıkların toplam 

değeri, yani bunlar hayali olmayan varlıklar, reel gayri safi 

dünya hâsılasının 2,8 katı kadardı, reel varlık 10’sa, öteki 

olmayan sermaye 28 ve bu çöktü, şimdi eridi, ortadan kay-

boldu gitti. Şimdi finans sistemini kurtarmaya çalışıyorlar 

fakat herhalde alışılmış yöntemlerle kurtulamayacağı açık, 

ortada, çünkü yine dünyada ilk defa Nisan başında topla-

nan G 20’de -dünyanın en gelişkin 20 ülkesi yahut büyük 

ekonomisi-, finans sektörünün global olarak denetlenmesi 

kararı çıktı. 

Kapitalizm açısından olmayan bir şey oldu; bir, global açı-

da beraber karar aldılar, global davranış gösterdiler. İki, 

denetim kararı getirdiler. Esas çöken şey, ana varsayımdır. 

Ana varsayım: Bireyler kendi çıkarlarının peşinde koşan 

rasyonel varlıklardır. İşleyen kapitalizmin temel varsayımı 

budur, bütün sistem bunun üstüne kurulmuştur. Her birey 

kendi çıkarının peşinde koşar, onun için üretim yapar, onu 

yapar bunu yapar, fakat sonuçta dünya zenginleşir şeklin-

deki varsayımdır. 

Bunun doğru olmadığı, böyle bir sistemin finans sektörün-

de yıkımın önünü açtığı ispatlandı. Tabii bunun en büyük 

kanıtı, delili, bütün bu sermaye piyasalarını yöneten Ame-

rikan Merkez Bankası’nın Clinton’dan kalan, sonra Bush’un 

da görevden almadığı, devam ettirdiği Alan Greenspan, kriz 

başladıktan sonra Amerikan Senatosu’nda, Kongresi’nde, 

“40 yıldır dayandığım temel varsayımın yanlış olduğu or-
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taya çıktı” diyor. Temel varsayım, bireylerin kendi çıkarları 

peşinde koşan rasyonel varlıklar olduğu şeklindeki teoridir. 

Bu burjuva iktisadı dediğimiz iktisadın da sonu demektir. 

Çünkü o iktisat öğretisi, bütün iş okulları, ekonomi okul-

ları, okulları eğitim sistemleri bu varsayım üstüne kurulu-

dur. Piyasa dengeleri vs.’ye ilişkin bütün teoriler bunun 

temelindedir. Şimdi bu yürümüyor. Kimse de artık yürü-

yebileceğini iddia eder durumda değil. Demek ki finans 

kapitalizminin yahut finansa dayalı, bireysel davranışa ve 

sadece o enerjiye dayalı sistem yürümedi ve gene tarih-

te ilk defa olarak hep beraber çare aramak zorunda kal-

dılar. Bence önemli olan birinci gelişme bu. Bu yeni bir 

dönemin kapısını yavaş, yavaş açacak. İkinci önemli olgu, 

Amerika’nın hegemonyasının tarihe karıştığıdır. Son beş-

altı yıllık gelişmelerle, sosyalizmin çökmesinden sonra tek 

kutuplu dünya, Amerikan kutuplu dünya, Amerikan he-

gemonyası, Amerikan ekonomisi ve yaşam tarzının dün-

yaya ihraç edilmesi üzerine dayanan Amerika’nın bütün 

varlıkları kontrol etme, hegemon olma olanağı tarihsel ola-

rak yok olmuştur. Amerikan çağı sona ermiştir. Şimdi ye-

niden Japonya’nın, Çin’in, Hindistan’ın, Rusya’nın, Güney 

Amerika’nın, Brezilya’nın katkısıyla yeni bir dünya sistemi-

nin, diplomatik, politik sistemin oluşmasının koşulları var. 
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Şimdi Dünyaya Yeni Bir  

“Barışçı Kapitalizm” Diyelim

Şimdi Obama da bunun girişlerini yapıyor. Nabi’nin geçen 

günkü açık röportajda söylediği formülasyonları, başka tür-

lü de söyleyebiliriz: Soğuk Savaş nihai olarak sona ermiştir. 

Düşmana bağlı bir kapitalizm, -Sovyetler vardı- o bitti, Düş-

man ihtiyacıyla gelişen, hegemonyasını kuran kapitalizm 

tarihe karışmaktadır. Gorbaçov’dan sonra Obama bu yeni 

anlayışın teorisini yapıyor. Ne kadar yapar o ayrı sorun 

ama Bush’un tamamen tersi şeyler söylüyor “İslam’a savaş 

açmıyoruz”, Chávez’le el sıkıştılar vs. 

Şimdi dünyaya yeni bir “barışçı kapitalizm” diyelim, başka 

ne isim verirsek verelim, yeni bir barışçı sistemin ön ko-

şulları hazırlanıyor. Amerika elbette hâlâ en güçlü devlet, 

hâlâ dünyanın dört bir köşesinde, her tarafta çok büyük 

etkileri var ama “benim dediğim olur” şeklinde bir Ame-

rikan politikasının olmayacağını bütün Amerikan sistemi 

ve Obama da görmüş durumda. Düz mantık buradan, de-

min saydığım kutuplardan oluşan “çok kutuplu bir dünya” 

diye bir mantık çıkartabilir. Çin muazzam bir güç olarak 

ortaya çıkıyor ama daha başka düşünürsek kutupsuz bir 

dünya lafı daha da reel bir hedef olarak önümüze gelebilir, 

yani hiçbir kutbun olmadığı, hep beraber çalışıldığı, hep 

beraber ekonomilerin, sosyal sorunların, global sorunların 

çözüm yollarının arandığı bir sistem ihtimali de çok fazla 

yüksek görünüyor. Bunu isteyen bir reel ekonomi var 
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Kriz başladığında küreselleşmenin gerileyeceği, sona ere-
ceği, korumacılığın yeniden her tarafa hâkim olacağı tezleri 
de vardı. Böyle olmadığı, koruma eğilimlerinin artmasına 
rağmen küreselleşme sürecinin devam edeceği ve önlene-
meyeceği yine görülüyor. Küreselleşme aslında tek bir eko-
nominin ortaya çıkması demek. Dolayısıyla tek bir uygar-
lığın temellerinin atılması demek. Böyle bir sürece doğru 
gidiliyor. Elbette çok sorunlu ama süreç devam ediyor ve 
küreselleşme sürecine belli bir gücün damgasını basama-
yacağı da ortaya çıkmış durumda. Bunlar uzun yıllar bo-
yunca hep tartışıldı. Küreselleşme demek, her tarafta Coca 
Cola içilmesi vs., Amerika’nın her yerde egemen olması. 
Şimdi her tarafta lahmacun ve simit sarayları çıktı. Her ülke 
Coca Cola’nın tersine kendisini yerelleştirmeye çalışıyor. 
McDonald’s burada sucuklu veriyor, öbür tarafta Türk Milli 
Takımı’nın sponsorluğunu yapıyor. Tabii Coca Cola bir ör-
nek, bunu her tarafa yayabilirsiniz. Tek bir uygarlığın dün-
yaya egemen olacağı varsayımlarının da doğru olmadığı 
ortaya çıkmış durumda. Sonra dünyaya tekrar döneriz ama 
Türkiye’ye gelmemiz lazım. 

Türkiye’de Devlet Kapitalizminin Sonuna Gelinmiştir

Türkiye’de de aslında son altı aydır ilginç bir şekilde, tari-
hin bir tesadüfü olarak aynı tarihlerde çok önemli gelişme-
ler oluyor. Benim görüşüme göre Türkiye’de devlet kapi-
talizminin sonuna gelinmiştir, devlete bağlı bir kapitalizm 
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iflas edip bitmiştir. 29 Mart seçimleri bunu damgalamıştır. 

Bu ne demek? Türkiye, bence Doğulu bir toplum olmaktan 

ayrılıyor. Bu Batılı toplum olacak anlamına gelmiyor, elbet-

te kendine özgü bir toplum olacaktır ama Doğulu toplum 

olma hattını geçti, yani Doğulu toplum demek, devletin 

ana belirleyici olduğu; ekonominin, ahlakın, kültürün, her 

şeyin devletin çıkarlarına tabi olduğu, gelişmenin ona tabi 

olduğu bir toplum demektir. Osmanlı da böyleydi, Cumhu-

riyet de böyleydi, bu güne kadar böyle gitti. Bildiğiniz gibi 

buna karşılık ister çeper diyebiliriz, ister topluluk diyebili-

riz, yani merkezin bu hegemonyasına karşı 60 yıldır sürekli 

dalga dalga tepki geliyor. Önce Demokrat Parti (DP), Ada-

let Partisi (AP), Anavatan Partisi (ANAP), en sonunda da bu 

Ak Parti (AKP) olarak ekonominin gelişmesi, dinamikleri 

bu sisteme karşı sürekli muhalefet ettiler ve sonuçta, bence 

bu ikilem bitmiş durumda. 29 Mart seçimleri ile bu iki-

lem çözülmüştür. Devlet tarafı kaybetmiştir. Genelkurmay 

Başkanı’nın son demeci; bu kaybedilen, böyle yokuş aşağı 

giden kendi pozisyonlarını durdurmaya çalışıyor, geri adım 

atar gibi görünüyor ama orada da tutunma imkânı yoktur. 

Türkiye’de topluma tabi bir devlet yolu açılmıştır; tabi ola-

cak bir devlet yolu açılmıştır. Tabii bunun dinamiklerinde 

Avrupa’nın, Amerika’nın bizim yerel dinamiklerimizin de 

büyük etkisi var. Bence politik ikilem de sona ermiştir, yani 

Türkiye’de klasik politik ikilem, Cumhuriyet Halk Partisi 

(CHP) çizgisi ile demin dediğimiz muhafazakâr gelenek 

ikilemi şeklinde ortaya çıkan politik kamplaşmanın teme-
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li kalmamıştır. Ayrıca AKP de şu anda kazanan taraf gibi 
görünmekle birlikte mevcut yapısıyla devam etme imkânı 
yoktur. O da geniş bir koalisyon olarak bütün bu eşrafın ve 
yerel burjuvazinin yeni kesimlerinin, geniş orta kesimlerin 
ve yoksul tabakaların büyük desteğiyle duran bir koalis-
yon olarak ortaya çıkan AKP de kendini değiştirmek, ya 
parçalanmak ya da yenilenmek zorunda kalacaktır. Çünkü 
Ergenekon olayıyla yaşanan büyük iflastan sonra CHP’nin 
el yordamıyla çarşaf politikası vs. gibi laik söylemden vaz-
geçip kendine yeni koşullarda bir politika üretmeye çalış-
ması demek, AKP’nin de siyasette İslam meselesini bırak-
mak zorunda kalması demek. Karşı taraf o katı laikçilikten 
vazgeçmiştir, onu taşıyamamaktadır, İslamcı politikanın da 
bu anlamda politik bir unsur olarak temeli kalmamıştır. Po-
pülizm olarak elbette kullanılacaktır ama o partiyi belirle-
yen kimlik olarak temeli kalmamıştır. 

Bugün nasıl Kemalizm, Atatürkçülük bütün bu asker-bü-
rokratik kesimi bir arada tutamaz hale geldi. Bakın bir 
Ergenekoncular var, bir Genelkurmay var, bir CHP var; 
bunlar aynı ideolojinin adamları ama artık o ideoloji onla-
rı bir arada tutamıyor. Şimdi her biri kendi yoluna gitme-
yi deniyor. Aynı şekilde İslamcılık ideolojisi de böyle bir 
partiyi siyasi olarak bir arada tutamaz. Bunlar da mutla-
ka muhafazakârlar olarak -kendilerine Müslüman demok-
rat diyenler var-, Batıcılığa yönelecek yahut yeni sentezler 
bulacaklar. Türkiye’deki politik güçler yenilenecektir. Ne 
olacağını bilmiyorum, bilen vardır, tahmin edilebilir, ben 
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tahmin edemiyorum. Ama bu eski ikilem bitmiştir, asker-

ler, CHP ve karşısında ANAP-AKP çizgisi bitmiştir. Belki 

üç merkezli olacak, belki beş merkezli olacak, belki hep 

koalisyonlar yaşanacak, belki yepyeni bir siyasi hareket, 

yeni çağdaş bir sol hareket, hepsi mümkün ama bence eski 

ikilem bitmiştir. 

Dünyadaki gelişme ile rastlaşması da bir tesadüftür. Ge-

çen gün iyi bir sosyolog olduğunu düşündüğüm Sencer 

Ayata’nın bir röportajı vardı, “Köydeki nüfus yüzde 20’ye 

indi” diyor. Yüzde 20 olmasın da 25 olsun. Bu demektir 

ki Türkiye tarihinde köylerden şehirlere gelen göç dalgası 

da bitmek üzeredir. Bütün bu sağ muhafazakâr politikala-

rı, İslamcı politikaları politik merkeze getiren olay, aslın-

da Türkiye’nin orijinalinde köylerden kentlere olan göçtür. 

Topluluk olarak köyden gelen, aşiret topluluk ahlakı-ilişki-

siyle büyük şehre gelen, orada tutunmaya çalışan insanlar, 

kendi kimliklerine sarılmak, kendi kimliklerini muhafaza 

etmek, kendilerini var etmek için uzun süre İslamcı, sağ-

cı, muhafazakâr olmak durumunda idiler. Fakat yeni kent 

dinamiği, hele şimdi dünyaya hızla açılan Türkiye’de yeni 

kentleşme dinamikleri yaratacaktır ve siyaset de bu kent-

lerin dinamiğine göre yeni biçimler alacaktır diye düşünü-

yorum. 

Bence uzun, belki beş-altı veya on senelik bir geçiş döne-

minde yaşıyoruz. Ayrıca Türkiye’de İslam, din ile laiklik 

arasındaki ilişki de yeniden tarif edilecektir. Daha esnek, 
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bu kadar katı olmayan bir yaklaşımla laiklik daha yumu-

şayacak, İslamcılık da ister istemez törpülenecek. Bu ikisi 

yeni bir birlikte var oluşun, yani laik kesimlerle İslamcılar 

yeni bir birlikte var oluşun koşullarını oluşturacaklardır, 

çünkü eski şeyi zorlayan dinamikler kalmamıştır. Daha ba-

şındayız, yani dünya sisteminin ihtiyaçları, bence Obama 

meclisteki konuşmasında, Türkiye’nin önündeki problem-

leri, her şeyi gayet iyi tarif etti. İşte Türkiye bunları çözmek 

zorunda ve bir şekilde zor da olsa çözüm yolunun açılma 

ihtimali çok yüksek. Her ne kadar tersi durumlar varsa da, 

işte bu son Demokratik Toplum Partisi (DTP), tutuklama-

sında olduğu gibi anlaşılmaz durumlar oluyorsa da gene 

de o yönde gelişme olacak diye düşünüyorum. Şimdi bakı-

lırsa bütün bunlar aslında bu kadar net olmasa da Türkiye 

Birleşik Komünist Partisi (TBKP) tezlerinde üç aşağı beş 

yukarı bu konularda bir sürü şeyi hep beraber söylemiştik. 

Bakıldığı zaman bunların bir sürüsünün doğrulandığı daha 

netleştiğinin ortaya çıkıyor. Aslında aynı şekilde bugün 

Obama’nın söylediği bir sürü şeyi Gorbaçov söylemişti. Ne 

yazık ki o tarihte Amerika tarafında Obama gibi değil de 

Reagan gibi birisi, Baba Bush gibi birileri vardı. Tarih böyle 

git gelli gelişiyor. Onun için eski söylediklerimize bazı yeni 

şeyler ekleyerek Türkiye’nin ihtiyacı olabilecek bir siyasi 

doğrultu çizmek mümkün.
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Sosyalist Düşüncenin En İyi Yanlarını Birleştiren  

Yeni Anlayışların Ortaya Çıkması Gayet Mümkündür

Şimdi buna ait birkaç şeyi söylemeyi deneyeceğim. İki gö-

rüşün bir tarafında kapitalizmin görüşü, demin söylediğim 

gibi bireye dayalı, bireyciliğe dayalı, bireyin eşsiz yaratıcı-

lığını mutlaklaştıran bir sistem olarak ortaya çıktı. Bunun 

karşısında bizim hep savuna geldiğimiz sistem ise bireye 

hiç önem vermeyen, kolektivizme dayalı, her şeyin kolektif 

olduğuna, insanın kolektif bir varlık olduğuna ağırlık veren, 

ona dayalı bir sistemdi ve teorik olarak bu ikisi bir araya 

gelmiyordu, kültür-felsefe olarak bir araya gelmiyordu. Son 

otuz yılda yapılan birçok bilimsel araştırmada, özellikle bi-

yolojik, sosyolojik araştırmalarda, insanın hiç de böyle bir 

şey olmadığı, aynı anda bireyci ve kolektif olduğu, aynı 

anda grup davranışı ile tekil davranış arasında çelişkiler olsa 

bile, insanın her iki şekilde var olduğu, ikisinin de insanın 

doğal özelliği olduğu artık birçok şekilde kanıtlanıyor. 

Biyolojik gelişmede de, evrimsel gelişmede de aynı şekilde 

oluyor. Evrim sadece birbirini yok etmek için yarışan gen-

lerin mücadelesi değil, zaman, zaman çok önemli yanlarda 

işbirliği yapan genlerin, organizmaların diyalektiği olduğu 

da ispatlanmış durumda. Son otuz yılda böyle çok araştır-

ma çıktı. Yani insan hem bireycidir, bireyseldir, hem de bir 

grup üyesidir, bir sosyal varlıktır ve bu ikisi birbiriyle çeliş-

mez. O zaman pekâlâ kapitalizmin en iyi yanlarıyla, sosya-

list düşüncenin en iyi yanlarını birleştiren yeni anlayışların 
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ortaya çıkması gayet mümkündür. Çünkü bu ikilemin, ha-

yatta iki mutlaklaştırmanın da yürümediği görüldü. Böyle-

ce yeni bir iktisadın temelleri de atılabilir ve şu anda bunun 

teorisini yapan birçok iktisat düşünürü var, Türkiye’de de 

ve özellikle Amerika’da böyle şeyleri teorileştirmeye ça-

lışan çok adam var. Demin söylediğim birey ve topluluk 

şeyinin ekonomik ve siyasi sonucu aslında şu,neo kapita-

list görüş, insanın sadece bireysel motiflerle, bireysel çıkar 

motifleriyle iş yaptığını kabul eder. Klasik soru, “benim için 

burada ne var”dır, yani o teoriye göre “Benim için burada 

ne avanta var”dır ve avanta varsa onu motive eder ve o işi 

yapar. Ekonomik davranış da siyasi davranış da böyledir. 

İnsanların davranışları neo kapitalist teoriye göre böyledir. 

Aslında bunun için klasik sanayi fabrikasının üretiminin 

yönetimi de bu şekildedir. İnsanlar sadece menfaat için ça-

lıştıkları için, o insanları motive etmek için parasal ödüller 

verirler, çalışmayana da sopa atarlar ve çok da iyi denetim 

sistemleri kurarlar. Çünkü insan kendi menfaatinin peşinde 

koşan yaratık olduğu için her an üçkâğıt yapmaya da açık 

bir yaratıktır; çalar, her türlü üçkâğıdı yapabilir, tembeldir, 

kaytarır vs. Onun için de çok sıkı denetim mekanizmaları 

vardır, bütün kapitalist üretimde ve siyasi, sosyal hayatta, 

yani o teori buralara varıyor. Halbûki şimdi insanın ikili 

karakterini kabul ettiğimiz zaman, insanın birçok faktör-

le motive olabildiğini görüyoruz. Normal insan davranışı, 

faaliyeti sadece maddi çıkar için değil, ahlaki nedenlerle, 

sadece arkadaşının hatırı için, sadece dostluk, sadece aşiret 
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ilişkisiyle ve daha kimlik meseleleriyle, kültürel ve ahlaki 
birçok nedenle insan motive olabiliyor. Neye motive olabi-
liyor? Bir iş yapmaya, üretim yapmaya, ticaret yapmaya, si-
yaset yapmaya, şunu yapmaya bunu yapmaya… İşte onun 
için farklı siyasi görünen, birbirine karşıt görünen piyasa 
ekonomisi ile sosyal politikalar bir arada var olabilir ve 
pekâlâ bu insan doğasına uygundur. Piyasa ekonomisine 
son yöneltilen en önemli iki eleştiriden bir tanesi, bu eko-
nomi de çok fazla ödül var, yani başarılı olan ödül alıyor, 
çok para kazanıyor fakat hiç ceza yok, başarısız olan hiç 
ceza görmüyor. Fabrikasını iflas ettiren yönetici, bankayı 
batıran adam herhangi bir şekilde bir ceza görmüyorlar, 
yani böyle bir sistem dengesizliği var ve bu son finansal 
şişkinliği de bu hiçbir ceza olmaması yarattı. 

Demek ki şimdi yeni sıkı denetimler aranacak. Başka bir 
olay, bugün dünya ekonomisinde ve Türkiye’de bile size 
bozuk malı satarlarsa götürüp bunu geri verirsiniz, yenisi-
ni vermek zorundalar. Kanunen bunların hepsi mümkün. 
Eskiden “satılan mal geri alınmaz” denirdi. Şimdi öyle bir 
şey yok. Bunun tek istisnası var, finansal sektör. Adam bize 
bozuk finansal ürün sattığı zaman geri almıyor ne demek? 
Kötü kredi verdiği zaman, acayip sahte faizler, o derivative 
dedikleri, şimdi esas sermaye piyasasında çöken türevleri 
olmayan, kimsenin anlamadığı ürünler satıyorlar. Bunun 
ne olduğu da belli değil ama bu sana kâr getiriyor; beş ay 
kâr getiriyor, altıncı ayda baktığın zaman hepsi gidiyor. İn-
sanlar son krizde trilyonlarca lira paralar kaybetti. 
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Şimdi bu finansal sektörü düzeltmek için satılan malın 

orada da geri alınacağı bir sisteme doğru gidecek. Bo-

zuk finansal, sahte, uydurma finansal ürün olmayacak. Bu 

derivative’ler falan büyük ölçüde yasaklanacak gibi görü-

nüyor. Belki bunu Uğur Yüzbaşıoğlu daha iyi anlatır. Şimdi 

hepsinin altyapısı da var. İki türlü söyleyeceğim: Bir, bugün 

dünyada bütün sosyal sorunları, global sorunları, çevresini 

vs.’sini çözebilecek teknolojik birikim, maddi ve bilgi biri-

kimi var. 

İnsanlık bugün her türlü sorun çözecek durumda. Bilgi 

ekonomisi bunu sağlıyor, yarın daha da kolay sağlayacak. 

Sadece anlayışın politikaların değişmesi, bunların politik 

olarak amaçlanması, problem bundan ibaret. İşte bu da 

yeni bir anlayış, yeni bir dünya düzeni, hem bireye hem de 

topluluğa dayanan politikalar vs. vs. demek. Bugün bunu 

söyleyebilmek mümkün ve bu da insanlara umut verici, ga-

yet realist olarak politik bir hedefe yöneltmek için yeterli.

Otuz sene evvel bunu söylemek bence mümkün değildi. 

Dünyada böyle bir birikim yoktu, bugün var. Şimdi reel 

ekonomideki gelişme de aslında bunu zorluyor. Eskiden 

sanayi ekonomisinde yoğunlaşmış sanayi birimleri vardı. 

Büyük otomobil fabrikaları, yoğunlaşmış büyük, büyük, 

büyük fabrikalar vardı fakat bunlar az sayıdaydı. Eskiden 

kapitalist ekonomideki aktörler, oyuncu sayısı da azdı, 

kaynaklar da sınırlıydı, üretici ve tüketici tamamen karşı 

karşıya duran, birbiriyle hiç alakası olmayan mal alıp sa-
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tan kategorilerdi ve tüketiciler de genellikle pasif, verilerini 
alıp tüketen, satın alan insanlardı. Şimdi bilgi ekonomisi 
bunların hepsini ortadan kaldırdı. 

Artık sayısını kimsenin izleyemeyeceği kadar çok girişimci 
var. Çok az, sermaye gerektirmeyen şekilde, sadece kafasını 
kullanarak, bilgisini kullanarak şirket kurup para kazanan, 
muazzam işler yapan çok sayıda insan var. Büyük ekono-
miler, yani ölçek ekonomileri giderek küçülmek, dağılmak 
durumunda. İşte Amerikan otomotiv sanayini kurtaramaya-
caklar, mutlaka üç büyükler parçalanıp gidecekler, çünkü 
o sistem taşınmaz bir sistem olmuş durumda. Halbûki çok 
daha küçük birimlerde çok daha büyük işler yapılabiliyor. 
Çok sayıda oyuncu var. Kaynaklar eskisi gibi sınırlı de-
ğil, çünkü bilgi ekonomisi başka türlü tarif edilirse, diğer 
ekonomiden farklı olarak artan getiriler ekonomisi. Diğer 
sanayi üretimi de azalan getiriler ekonomisiydi, yani belli 
bir yerden sonra kâr azalmaya başlar, kâr düşerdi. Marks’ın 
“azalan kârlar” kanunu. Bilgi ekonomisi öyle değil. Ürettik-
ten sonra, digital’leştirdikten sonra sürekli aynı ürünü defa-
larca çoğaltarak satabiliyorsun ve gelirin azalmıyor, tersine 
her gün artıyor. Giderek her şeyi bilgi ile değiştirebiliyorlar. 
Onun için kaynak da çok. Dağılmış bir ekonomi, çok sayı-
da aktörün olduğu ülkenin, dünyanın her tarafına yayılan 
bir ekonomik ağı ile kendi içinde şebekeleşmiş durumda. 
Tek bir global computer sistemi gibi çalışan bir ekonomiye 
doğru gidiyoruz. Burada bütün sınırlar silik, yani işletmenin 
sahibi kim, yöneten kim, tüketici kim, üretici kim? Bunların 
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hepsi iç içe geçiyor. Aynı ekonomi içinde, bir adam, aynı 
anda tüketici ve üretici bir rol oynayabiliyor. Eski merke-
ziyetçiliğin, merkezi yapıların, yukarıdan aşağıya yapıların 
altyapısı kalmıyor, tam tersine ademi merkezi, dağınık, çok 
merkezli, dolayısıyla katılımın zorunlu olduğu, ancak ve 
ancak birey katıldığı zaman verimli olabildiği bir ekonomik 
sisteme gidiyor, yani katılımcı demokrasinin altyapısı bütün 
dünyada kesin olarak ekonomi tarafından hazırlanıyor. İn-
sanlık başka önemli bir deney daha yaşadı.

Uygarlık Çatışması mı? Teknoloji Çağı mı?

İnsanlık 11 Eylül olayını atlattı. 11 Eylül olayı, uygarlıklar 
çatışması teorisinin temelini ortaya çıkarttı. Ne diyorlardı? 
Dünya ayrı ayrı uygarlıklardan oluşuyor; İslam uygarlığı, 
Hint uygarlığı, Amerikan/Batı Hıristiyan/Anglosakson uy-
garlığı vs. ve bunlar çatışmaya programlanmıştır. Aynı şey 
İslam açısından da geçerli, orada da büyük bir, 200 yıllık 
bir ezikliğin sonucu olarak ortaya çıkan Batı medeniyetine 
saldırgan görüşler vs. hâlâ devam etmekle birlikte, öyle bir 
kamplaşmanın zemini ortaya çıktı. Ama insanlık bu sınavı 
verdi, böyle bir çatışma yaşanmadı ve bunun yaşanma ihti-
mali hızla azalıyor. Tam tersine, evrensel bir uygarlığın var 
olabileceği, yani bütün uygarlıkların karşılıklı harmanlan-
masıyla bütün insanlığın kendini ifade edebileceği, birbiri-
ni karşılıklı zenginleştireceği, ne Batının damgasını ne de 
Doğunun damgasını taşımayan, karşılıklı ilişkiler içinde ge-
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lişen bir uygarlık pekâlâ mümkün olabilir. Bunun koşulları 

bence eskiye göre, yirmi sene öncesine göre daha fazla. 

Şimdi global yönetimin nasıl olacağı tartışılıyor.

Tek bir global dünya olduğuna göre bunun bir yönetimi 

olması lazım. Orada çok çeşitli görüşler var ama bu G 20 

toplantısı sonucu bir ihtimal IMF’nin dünya çapında bir 

merkez bankası haline gelme ihtimalinden söz ediliyor. Bu 

tabii çok önemli bir gelişme olur. Arkası tek paraya doğ-

ru gidebilir. Ayrıca İlhan Tekeli’nin güzel bir makalesi var-

dı; kendisi, dört-beş kademelik bir dünya yönetimi teorisi 

geliştirmiş -belki başka bir yerden almış bilmiyorum- bir 

gazetede vardı, çok güzeldi. Bundan sonra dünya böyle 

dört-beş kademeli bir yönetime doğru gidecek diyor. Bir 

tane en büyük sorunların tartışılacağı -dünya hükümeti gibi 

diyelim- en üst kademede bir yönetim. En altta da yerel, 

bizim Kadıköy’ün sorunlarını halleden bir Kadıköy yöneti-

mi, işte aradaki tabakalar belki bölge, belki ülke, belki kıta, 

böyle bir yönetişim modeline doğru gidileceği akla yakın 

görülüyor. Demin aradaki sınırlar silikleşiyor dedim, bu şu 

demek: Devlet ile sivil toplum arasındaki sınırlar da silikle-

şiyor, yani hangi şey kamu ise, hangi şey sivil ise bunların 

iç içe geçme ihtimali yüksek. 

Çok şeyi açıklayan yeni bir terim, çok önemli bir kavram, 

açık kaynak kavramı. Bunun örnekleri çok. Hepinizin bil-

diği “Wikipedia” diye bir ansiklopedi var, dünyadan mil-

yonlarca insanın birlikte, kolektif olarak geliştirdiği bir an-
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siklopedi. Aynı şekilde Microsoft’a karşı bilgisayar işletim 
sistemi Lunix var. Açık kaynak şu demek: Şirketler ya da 
sivil toplum ya da devlet bütün farklı güçler, kendi dışın-
daki insanları, hareketleri kendisi için bedava kullanabi-
liyor. Kendisi oradan kaynak alıyor, tabii buna karşılık o 
açık kaynağı üretenler de başka kaynaklardan besleniyor-
lar. Onun için kapitalist şirketle diğer toplum arasındaki 
sınırlar silikleşiyor. Bu dışarı parayla iş yaptırma ile başladı, 
şimdi dışarıdan yararlanma ile sürüyor. Onun için dünya 
çapındaki yönetim meselesinde de dünya çapındaki yö-
netim yahut ülke çapındaki yönetim bundan sonra sadece 
bir devlet idaresi olarak değil de devletle şirketlerin, sivil 
toplumun, başka organların çeşitli düzeylerde iç içe geçtiği 
karma hale gelip sorunları birlikte çözmeye çalıştıkları bi-
çimler olarak da ortaya çıkacak. Özellikle bu yerel düzey-
de çok çok yaygınlaşacak. Dünya çapındaki büyük siyasi 
örgütler de bundan sonra mutlaka bu çok büyük şirketler-
den eskisinden farklı şeyler talep edecekler, onları değişik 
davranmaya zorlayacaklar, sorunların çözümüne katılıma 
onları daha çok sokacaklar. O cephede yeni olarak yine 
son beş-altı senedir toplumsal sorumluluk, sosyal sorumlu-
luk, kurumsal sorumluluk diye hareketler başladı, Şirketler 
sadece kâr etmekle yetinemezler, sosyal görevleri vardır 
diye hareket ediyorlar.

Tabii bunu çoğu reklam olarak kullanıyor, ayrı ama fiilen de 
burada birçok katkıda bulunan gelişmeler de oluyor. Gerek 
bizim ülkemizde gerek birçok başka ülkede hâlâ en önemli 
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sorun bu sosyal eşitsizlikler sorunu. Toplumda işsizlik ta-
bii bunun en vahim şekli. Yeni bir siyasi hareket bunu en 
baş konulardan biri olarak almak durumunda. Bu alanda 
da yeni yapılan birçok araştırma, her türlü sosyal eşitsizli-
ğin –ekonomik olsun, kültürel olsun- sadece mağdur tarafı 
değil, avantajlı görünen tarafı da çok fena zarara uğrattığını 
ortaya koyuyor, yani fakirlik varsa, zenginler de rahat ede-
miyor. Bunun ortaya konmuş çok çeşitli sonuçları var. En 
basiti İstanbul’da her gün rastladığımız bu kapalı evler, yani 
“gated community” dedikleri evler, orada güzel villa siteleri, 
kapıda bekçi vs, yani toplumdan soyutlanmış, ayrı, ayrı otu-
ran, hayvanat bahçesi bile bulunuyor. Tabii bunların sosyal 
sonuçları, o yaşam tarzının getireceği sonuçlar sonra görüle-
cek. Daha başka bir sürü kanıtlanmış belgeleri var. 

Topluma Konuşamayan Sol

Buradan çıkan sonuç, şimdiye kadar konuştuğumuz bütün 
sorunları, zaten onlar daha mantıklıydı, herkes kabul ede-
bilirdi, yani global sorunlar hep beraber çözülür, demokra-
si herkese lazımdır, bunlar bilinen laflar ama sosyal eşitlik, 
adalet de yalnız fakir fukaralara değil, herkese lazım. Onun 
için Türkiye’deki solcu arkadaşların bir türlü anlayamadığı 
şey, bizim yapmayı deneyip ne kadar yaptığımızı bilmedi-
ğim şey, bütün topluma konuşmak, toplumun çıkarlarını 
koruyan bir politika diliyle konuşmak lazım. Sadece ezilen-
leri, sadece işçileri, sadece solcuları falan değil. Biz bütün 
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toplumun sahibiyiz ve toplum bizim politikamıza muhtaçtır 

şeklinde konuşmamız lazım. Gorbaçov da öyle konuşuyor-

du. Dikkat edin Obama da böyle konuşuyor. Sadece bir 

kesime yönelik konuşmuyor. Tabi ki toplumda farklılıklar 

olacak, senin karşında düşmanca tavır alacak siyasi hare-

ketler olacak. 

Toplumda elbette bölünmeler olacak ama bütün toplum 

için –biz ona en başta bütün ulusun çıkarları diyorduk, 

başka türlü de denebilir- zenginler de yeni bir politikaya 

muhtaç, bölünen bir toplum değil, mutabakata dayalı, bir 

arada yaşamayı isteyen bir toplum ve bir arada yaşamak 

isteyen bir dünyanın sorumlu elemanları gibi konuşulursa, 

bu politika o zaman başarılı olur diye düşünüyorum. Tabii 

şimdi biraz yeni bir parti kuracakmışız gibi konuşuyorum, 

alakası yok. İçimden geldiği için öyle! Yani yapacaklar na-

sıl yapmalı naçizane görüşlerimi söylüyorum.

Bunu zorunlu kılan başka bir olgu, her türlü kitlesel şey 

sona ermiş durumda. Kitlesel üretim artık yok, bantlardan 

aynı anda çıkan o üretimler. Üretim giderek özelleşiyor, 

yani Müslim için ayrı yapıyorlar, Jale için ayrı yapıyorlar, 

Selim için ayrı yapıyorlar, aynı şeyden farklı, farklı üretim-

ler çıkıyor. Dediğim gibi büyük fabrikaların sonuna gelin-

miş durumda, parçalanıyor, yani kitlesel bir üretim yok. 

Onun için kitlesel bir sınıf da yok, artık olmayacak. Emekçi 

sınıflar nedir? Bu o kadar çeşitlendi ve giderek o kadar 

çeşitlenecek ki bunların aynı sınıf olup olmadığı bile tar-
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tışmalıdır. Ne anlamda? Aynı şekilde davranış göstermeye-
ceklerdir. Eskiden büyük fabrikalarda hep beraber çalışan 
işçiler, hep beraber paydosa çıkan işçiler, hep beraber mi-
ting alanına, grev alanına, barikatlara gidebiliyorlardı. Artık 
böyle bir birliktelik yok. Kitlesel her türlü şey yok, onun 
için kitlesel siyaset de yok. 

Siyasetin de mutlaka farklı grupların koalisyonuna dayanan, 
onların mutabakatına dayalı birliktelikler, ancak küçük, kü-
çük azınlıkların geniş birliktelikleri olarak siyaset yapılabi-
lir. Türkiye burjuvazisi kaç parçalı oldu. Şimdi Kayseri’den 
çıkıp geldiler, Denizli’den geliyorlar, aslına bakarsanız hep-
si fabrikadan para kazanıyor ama rengârenk, apayrı, her 
şeyleri ayrı adamların. Buna aynı sınıf diyebilirsek diyelim 
ama demenin siyasi anlamı yok, sosyolojik olarak var mı 
bilmiyorum. Onun için kitlesel üretim, kitlesel siyaset, kit-
lesel tüketim de yok, her şey parçalanıyor. Onun için işte 
mutabakat şart, mesela Tayyib’in en büyük hatası her şeyi 
dayatmaya çalışıyor. O da onun sonunu hazırlayacak be-
nim görüşüme göre. Her şeyi dayatmaya çalışıyorlar, her 
yeri ele geçirmeye, her şeyi dayatacaklar. Biraz sonra kendi 
tabanı buna patlayacak, kimse dayatılsın istemiyor ki. 

Ağlar Dünyası

Şimdiye kadar askerlerin korkusu ile bir arada durdular 
ama şimdi askerler yelkenleri suya indirince ki, giderek 
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indiriyorlar, o zaman o dayatmaları kendi tabanında kimse 
kabul etmeyecek. Siyaset açısından bence başka önem taşı-
yan bir olgu, gene son 10-15 yılın olgusu bu şebekeler, ağ-
lar ya da network’ler şeklindeki örgütlenmeler. Artık yatay 
örgütleniyor, her şey ilişki ağları olarak ortaya çıkıyor. En 
son bir-iki senelik yeni bir kavram, sosyal medya deniyor; 
Facebook, YouTube, yeni Twitter diye bir şey çıktı, cep 
telefonlarıyla mesajlaşmalar, bunlar artık gençlerin günlük 
ilişki sistemleri içinde yer alıyor. Blog’lar denilen şeyler or-
taya çıkıyor, mesela tek kişi gazete çıkarıyor demek. Adam 
kendi gazetesini çıkartıyor, internete koyuyor, meraklısı 
herkes okuyor. YouTube demek, adam film çekiyor, oraya 
koyuyor demek. Facebook demek, bütün tanıdıkları ile or-
ganize oluyor, yani örgüt kuruyor. Facebook bir örgüt kur-
ma aracıdır. Şimdi insanlar bunu kullanıyor. Nerede kulla-
nıyor? Günlük hayatında kullanıyor, iş hayatında kullanıyor 
ve siyasi olarak da kullanmaya başlıyorlar. Cep mesajlarıyla 
miting alanında buluşan insanlar ortaya çıkıyor. 

Geçen gün gazetelerde bir haber vardı; Facebook’tan pa-
halılığa ve krize karşı Taksim’de eylem yapan yedi kişi çık-
tı. Modern bir siyasi hareketin eskisi gibi iç örgütleri vs. 
gibi, yukarıdan aşağı yapılarla var kalma imkânı yok, bu 
tür çok çeşitli örgütlenme biçimlerini kullanmak zorunda. 
Ayrıca demin dediğim gibi bu açık kaynak, yani sivil top-
lumla partinin ilişkisi silikleşmek zorunda, kadın hareketi, 
çevre hareketi, envai çeşit sivil hareketler artıyor, bunlar 
daha da artacak. ama bizim siyasi partilerimiz bu hareket-
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lere ilgi göstermiyorlar. Mesela 10 Aralık Grubu da böyle, 

bunlarla hiç direkt ilişkiye girmiyorlar. Halbûki her gün on-

ların kapılarında dolaşıp, onlarla işbirliği yapmanın yolları-

nı aramaları lazım, çünkü dinamik oradan geliyor. Kapita-

lizmin bu finans modelinin neo klasik iktisadın çökmesinin 

ardından, eski komünizm vs. korkuları da kalmadığı için 

bence şimdi, pekâlâ mülkiyetin çeşitlenmesi ihtiyacına ta-

nık olacağız. Bildiğimiz gibi kişisel, bireysel mülkiyet var, 

bunun yanına kooperatif mülkiyetleri, çalışanların mülki-

yeti, belediyelerin mülkiyetleri, sivil mülkiyetler gibi direkt, 

alışılmış kapitalist mülkiyetten farklı, daha değişik mülkiyet 

biçimlerini ekonomiye çağıracak. Zaten şu anda uygulanı-

yor, sadece adı öyle değil. Özellikle bu gençlerin kurdukla-

rı internete dayalı şirketler vs., böyle çok fazla sayıda şirket 

var. Reklamcılık alanında, küçük alanlarda çalışan beş-altı 

kişi beraber şirketin sahibi oluyorlar, götürebildikleri kadar 

götürüyorlar, yani tek bir adama bağlı, tek bireysel bir şey 

değil, çünkü öyle bir şirket kurmak için herhangi bir ser-

maye gerekmiyor, sadece beş-altı tane toplama bilgisayar 

aldın mı, oluyor. Ondan sonra hepsi kafada, yani kaynak 

kafa, onun için de kafa sahiplerinin hepsinin “bunda be-

nim payım var” deme hakkına sahip, yani ortak mülkiyet, 

kolektif mülkiyetin değişik biçimleri. Bu biçimler zengin-

leşecek diye düşünüyorum. Tabii bir şekilde tarif etmek 

gerekirse değişim çok hızlı. 
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Sürekli Reform Partisi

Artık bunları burada anlatmaya gerek yok. O zaman mutla-

ka “sürekli reform partisi” gibi bir parti lazım, yani işi de-

vamlı reform yapmak olan, sürekli reform peşinde koşan, 

durmadan bunu yapan bir parti lazım. Japonların fabrikada 

sürekli iyileştirme teorisi var. Onun gibi sürekli reform, her 

gün reform yapacak o kadar şey olacak ki çünkü değişim, 

hızla her şeyi değiştiriyor. Eski formlar, eski siyasi şeyler 

kalmıyor, ayakta kalması zararlı hale geliyor. Eski söyledi-

ğimiz şey bence hâlâ geçerli, her düzeyde iktidarı amaçla-

yan bir parti değil, bugünden durumu değiştirmeye çalışan 

bir hareket lazım ve iktidara geldiği zaman da iktidarın 

kendisini değiştirmeyi, dağıtmayı, parçalamayı, ademi mer-

kezileştirmeye çalışan bir hareket lazım. Tabii yeni bir ha-

reketin için siyasal hareketlere bakıyorum, 10 Aralık vs., 

şimdi Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) bakıyorsun bu 

özelliklere sahip değiller. 

Türkiye’de altı-yedi tane temel sorun var. Bunlar da ko-

nuşmuyorsa, ciddi bir şey söyleyemiyorsanız, hiç kıymet-i 

harbiyesi yoktur. Birincisi Kürt meselesidir. Bu konuda net, 

köşeli, her tarafından belli bir görüş politik çözüm öneri-

si yoksa politik olarak bir şey yapma ihtimali hiç yoktur. 

Çünkü orada artık olan olmuş, Kürdistan bölgesi artık ay-

rılmanın eşiğinde. En son seçimden sonra muzaffer bir şe-

kilde orada her gün gayet güzel kutlamalar yapıyorlar, po-

lis de peşinden tutuklama yapıyor. Orada eski politikalarla,  
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biz kültürel hak verelim falan filan, radyo çalalımla olacak 
şey değil. Yani orada net, açık, Kürtlerle beraber bir çözümü 
arayan, Kuzey Irak’ı da işin içine katan net bir görüş tabii çok 
tepki alır, yuhalanır, tutuklanırsın her şey olur ama on sene 
sonra kendini herkese kabul ettirir. Çünkü bu mesele etra-
fında dönme imkânı olmayan bir şey. İkinci mesele bence 
İslam-din meselesidir. Bu da şimdiye kadar anlattığım şeylere 
uymayan, yani Türkiye’nin orijinalitesi olan bir şey. Biz sol 
olarak, Kemalistler de aynı şekilde din düşmanı olarak bir 
profil çizdik, yüz yıldır Türkiye tarihinde dini sadece gericilik 
olarak, yobazlık olarak gördük ve insanları dinden uzaklaş-
tırmaya çalıştık, hâlâ da çalışıyorlar. Yani insanları dinden 
uzaklaştırmayı bir siyasi faaliyet amacı olarak tarif ettik, res-
men yazmasak bile en azından bilinçaltında böyle algıladık. 
Zaten böyle bir şey nihai olarak başarısızlıkla sonuçlandı. 

Laikliği Yeniden Tarif Etmek Lazım

Biz Marksist solun çok az gücümüzle yapabildiğimiz bir ta-
rafa, koca Kemalist devlet seksen sene uğraştı, bu işi halle-
demedi, yüzüne gözüne bulaştırdı, sonra onun altında ezil-
di gitti. Yani Kemalist devletin amacı dini tamamen kontrol 
altına almak, mümkün olduğu kadar yasaklamak, bahset-
memek, bütün tarihini silmek ve dini sadece mevûtlarda 
uygulanan bir şey haline getirmekti. Başaramadılar, çünkü 
insanlar -doğru veya yanlış- dine önem veriyorlar. Demek 
ki bu konuda net bir tutum alınması lazım. 
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Dün akşam birkaç arkadaşla sohbet ediyordum, aklıma bir 
örnek geldi, tabii hiç uymuyor, Türkiye’de böyle bir şey 
yapmak da çok zor ama yapılması gereken şey o, yani siz 
Ateist olabilirsiniz ki çoğumuz öyleyiz ama gene de dindar-
ların saygısını, sevgisini kazanabilirsiniz.

Bugün Paris’in belediye başkanı, Berlin’in Belediye Baş-
kanı ki ikisi de gey. Bu ülkelerde herkes gey’miydi. Anket 
yapsan Fransa’da da, Almanya’da da toplumun çoğunluğu 
bir şekilde gey’leri uzaklaştıralım derler. Niye? Çünkü ikisi 
de bütün toplumun belediye başkanı olarak bir politika iz-
liyor, saygı görüyor ve tekrar seçiliyor. Berlin’deki iki kere 
seçildi. Demek ki bu mümkün, yani ille onları taklit etmek, 
onlar gibi “biz dini severiz, dindarız” diye cumaya gitmek 
falan da gerekmiyor. Onu deniyorlar ya ama samimi ola-
rak onların dini ihtiyaçlarına saygı gösterdiğini ve yardım 
ettiğini anlatabilen bir politika bence başarılı olabilir ama 
bunu yapmazsan, Türkiye’de hiçbir şekilde hiç kimse yüz-
de 10’un üzerine çıkamaz. Böyle bir şey olmaz, mümkün 
değil. Ecevit çıktı diyorlar ama adam bütün imamları devlet 
memuru yaptı. Bütün müezzinlere devlet maaşı bağladı. 
Ondan sonra tabii oy alır! İyi yaptığı anlamında söylemiyo-
rum, yani Ecevit de onlara taviz verdi, onu demek istiyo-
rum. Burada net, köşeli konuşmak lazım, laikliği yeniden 
tarif etmek lazım. Bu Diyanet meselesi ne olacak, yani bu 
Aleviler varken, Sünnilerle çalışan bir Diyanet, devletten 
maaş alanlar, müftüler, din hakkında fetva veren müftü 
sistemi, bütün bunlar demokrasiye nasıl sığdırılacak, de-
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ğişmesi gerekecek mi? Bunların hep tartışılması gerekiyor; 

çünkü bunlar olmadığı sürece, herkes giderek onu kullanı-

yor, o anlamda laiklik de tehlikeye giriyor.

Eşitsizlik ve Adaletsizlik

Tabii son önemli konu da bu işsizlik konusunda net bir 

program ortaya koymak şart. Bu sosyal adaletle de bağlı. 

O konuda sadece gelir eşitsizliği yok, eğitimde muazzam 

eşitsizlik var, çocuk hangi okulda ilkokul 1’e başlarsa, ha-

yatı belirleniyor. İlkokul, hatta anaokulunda, özel bilmem 

ne anaokuluna girmişse, hayatı başka türlü gelişiyor, devlet 

okulunda başlarsa hayatı başka şekilde gelişiyor. Elbette is-

tisnalar var. Hele bölgesel olarak devlet okulları, Hakkâri’de 

başka, Trabzon’da başka, İstanbul’da başka. Muazzam bir 

eğitim eşitsizliği var. Devlet, insanlara eşit eğitim sağlamı-

yor. Aynı şey sağlıkta da var. Sağlıkta bu bakanlık, AKP 

bence halka sağlık hizmeti vermekte çok olumlu şeyler 

yaptı, bu oylara da yansıdı ama daha yapılacak çok şey var, 

çünkü orada da çok büyük eşitsizlikler, istismarlar şunlar 

bunlar hâlâ var ama bu eşitliği sağlayacak şeyler için net 

konuşmak lazım, yani bunlar zor şeyler de değil. Evet, her-

halde bu kadar yeter. Benim açımdan malzeme bitti!



Hüseyin Çakır: Sorular almaya başlayacağız. İlk söz Umur 

Coşkun’da

Umur Coşkun: Valla ben soru sormayacağım. Hüseyin 

bana pas attı. Önce toplantı için teşekkür ederim. Arkadaş-

larla görüşmek için iyi bir fırsat oldu. Ben önce Zülfü’nün 

son söylediğinden başlamak istiyorum. “Solda bir politika 

geliştirilecekse, bunun temel, köşeli meselelerine yine kö-

şeli yanıtlar getirmesi lazım” dedi. Buna katılıyorum, bu 

çok zorunlu bir şey, çünkü bugünkü partilerin de başlıca 

derdi bu gibi geliyor bana. Burada ya kendilerinden baş-

kasına bir şey ifade etmeyen politikalar geliştiriyorlar ya 

sloganlarla idare etmeye çalışıyorlar, ya da politika geliştir-

miyorlar. Burada küçük bir-iki katkı yapmaya çalışacağım. 

Zülfü, Kürt meselesi konusunda söylediğinde haklıdır. Bu-

gün artık Kürt sorunu başka bir boyuttadır.

Bugün Türkiye’deki Kürtler, Erbil’deki kadar kendilerini öz-

gür hissetmedikleri sürece bu sorunun çözümü yoktur. Bu 

sorun ancak o düzeyde, yani Erbil’deki, Süleymaniye’deki 

Kürtler kadar kendisini buraya ait hissettiğinde ancak bu 
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sorunun çözümü vardır, artık böyle bir boyuttadır. Konu 
çok net olarak buraya sıçradı. Kemalist devlet konusun-
da “ülke ve halkı hep terbiye etmeye çalıştığını” söyledi. 
Burada katılmadığım bir nokta var, o da şu: Hizbullah’ın 
örgütlenmesini ve bunun kiralık katillerinin birçok insanı 
öldürmesini örgütleyen gene bu Kemalist devlettir. Aynı 
zamanda yeşil kuşak olayının devamı olarak da o zamanki 
dünyada Amerika’nın global stratejisinin devamı olan ye-
şil kuşağın devamı olarak da İmam Hatip’lerin daha etkin 
olması vs., vs.’yi yapan yine Kemalist devlettir ve bugün-
kü birçok çelişkiyi yaşamamız biraz da bundandır, yani bu 
ikili devlet yapısının marifetleri arasındadır. Karşımıza dini, 
sadece insanların manevi tarafından saygı duyacağımız ve 
onun ihtiyaçlarına cevap vereceğimiz bir politika şeklinde, 
politika geliştirmekle ilgili göremememizin nedeni, yine bu 
ikili devlet yapısının yarattığı karışık durumdur. Bunu da 
saptayarak geçmiş olalım. 

En sonunda geleceğim, bu Zülfü’nün pas attığı noktaya, 
bu derivative’ler konusuna ama buna ışık tutar diye bir 
şey söyleyeyim. Amerika’nın durumunu şöyle benzetiyo-
rum; bir Gulliver Cüceler Ülkesi’nde hikâyesini herkes bilir. 
Gulliver ve cüceleri düşünün. Cüceler sanki bir konveyorle 
Gulliver’in ağzına ha bire yemek tıkıştırıyorlar. Şimdi Gul-
liver, Amerika, çünkü dünyadaki tüm tüketimin yüzde 35’i, 
yani 3’te 1’inden fazlası Kuzey Amerika’da gerçekleşiyor. 
Bu hâlâ böyle. Bu şu demek: Dünyada tüketilen her 3 şey-
den 1’inden fazlası Amerika’da. Bu tüketilen 
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kalem, defter, yiyecek, içecek, uçak, otomobil, petrolün bü-
tünü olarak düşünün; her 3 şeyden 1’i Amerika’da tüketili-
yor, böyle bir devden bahsediyoruz. Bu dev aksırmaya, tık-
sırmaya, tüketememeye başladığı zaman bütün dünya krize 
giriyor. Amerika’nın böyle bir yanı var. O yüzden Obama’nın 
yapmaya çalıştığı dünyadaki çoklu, çok merkezli güçler den-
gesini yeniden kurmak değil, bunun içinde Amerikan hege-
monyasını olabildiğinde tekrar tesis etmek, yani daha farklı 
bir hegemonya, tek kutuplu Amerikan egemenliğindeki bir 
dünya değil ama, yine Amerikan hegemonyasını bunda tesis 
etmek. Çünkü böylesine bir gücü temsil ediyor, Gulliver’i 
temsil ediyor Obama, onun başında geliyor. Böylesine bir 
şeyden bahsediyoruz, o yüzden krizlerden, ekonomiden 
falan bahsederken Amerika’nın bu rolünü hatırlatmak için 
söyledim. Yani dünyada her tüketilen 3 şeyden 1’inin Ame-
rika tarafından tüketildiğini bilmek açısından. 

Zülfü’nün söylediği şeylerden ben şunu hatırladım: Ben 
geçmişte, 1980’li yıllarda çokuluslu şirketlerde çalıştım, be-
nim konularım hep de böyle Hitec teknolojik ürünlerle ilgi-
liydi. Ben işte o ürünlerin yönetimi, pazarlaması ile ilgilen-
diğim zaman insanlar biraz tuhaf, tuhaf bakardı. Mesela bir 
tanesini söyleyeyim, ben güneş enerjisinden elektrik elde 
eden sistemleri Türkiye’de ilk satışını, pazarlamasını yapan 
insanım ve Haydarpaşa Mendireği’nde hâlâ bizim kurdu-
ğumuz, benim ekibin kurduğu o güneş enerjisinden elekt-
rik üreten sistem var. Haydarpaşa Mendireği onunla çalışır.  
O zamanlar orman yangın gözetleme kulelerine kurduk fa-



36 Siyasetin Yeni Paradigmaları

lan. Hatta o zamanki Enerji Bakanı Fahrettin Kurt’un önü-

ne de sonsuz dönen bir şey koymuştum, yine ışıkla ilgili. 

Selim Mahmutoğlu bunu bilir, benim masanın üzerinde 

hep görmüştür o aleti; sonsuz ışık olduğu sürece dönen bir 

alet vardır, yani sembolik, yani güneş enerjisinin gücünü 

sembolize eden bir şey. O zaman Milliyetçi Hareket Par-

tisi (MHP) koalisyonu vardı ve Enerji Bakanı MHP’dendi. 

Onunla görüşüp “bu enerjiyi sübvanse etmeniz lazım, ben 

bunu kendim para kazanmak için söylemiyorum, bu devle-

tin ekonomik yararına” filan demiştim. Adamın böyle göz-

leri o sonsuz dönen alete takılıp “Hı, hı, hı” falan demişti, 

tabii MHP’li olduğundan falan değil, hiçbir şey yapacağı 

falan da yoktu. Benim bu Hitec, ileri teknoloji ürünlere 

memlekette distribütörler bulmam lazımdı. İnsanlara çok 

alakasız falan geliyordu. Şimdi bu konuşuluyor, yani gü-

neş enerjisiz, rüzgâr enerjisi, bunlardan elektrik elde etmek 

konuşuluyor. Aradan yirmi seneden fazla bir zaman geçti. 

Şimdi biraz kusura bakmasın, Zülfü’nün dünya ve Türkiye 

ile ilgili gelişmeler konusundaki tahlilleri bana böyle geli-

yor. Benim yirmi sene önceki o ticari hayattaki halimi bana 

anlatıyor. Gelişmeler bu yönde olacak diye bir şeyler söy-

lüyor; bunların hepsi gerçek olabilir ama öyle süreçler ya-

şanacak ki bazılarının maddi temelinin olup olmadığı bile 

bugün tartışılabilir, yani o durumdayız. Onun ara süreçleri, 

önümüzde yaşayacağımız, belki Zülfü’nün dediği noktaya 

on sene sonra, yirmi sene sonra gelinecek ama o yaşana-

cak süreçler hiç de onunla tek boyutlu ilişkide olmayacak; 
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çok boyutlu, farklı yönlerden, muhtemelen inişli çıkışlı ola-
cak. O yüzden çok aykırı gibi geliyor görüşleri; hepsi ola-
bilir, hepsi gerçek olabilir, hepsi doğru olabilir ama aradaki 
süreç de bence hiç doğrusal olmayacak, onu hatırlatmak 
istedim. Bundan sonra bana attığı pasa geleyim. 

Bu derivative ürünlerle ilgili. Şimdi buradan bireysel ka-
pitalizmin çöktüğü sonucunu falan çıkarmıyorum, kuşku-
suz çöken bir şeyler var. Bunun başından bir şeyler söyle-
yeyim; 1998’den 2007 yılı sonuna kadar Citibank’ta genel 
müdür yardımcılığı yaptım, aşağı yukarı on sene. Bu süreci 
biraz içinden yaşadım. Şöyle şeyler oldu, Citibank başka 
diğer bankalar gibi –bunu söylemem lazım, bunu bilgi ola-
rak belki herkes yararlanabilir diye söylüyorum- 1998’de 
Yapı Kredi’den bir grup olarak geçtik, beş kişi, üst düzey 
yönetici beş kişi Citibank’ta KOBİ bankacılığını kurmak 
üzere geçtik. Citibank bizi büyük alkışlarla karşıladı, de-
diler ki “dünyada biz kurumsal bankacılıkta çok büyüğüz, 
bireysel bankacılıkta çok büyüğüz ama arası yok, KOBİ 
bankacılığı yok, gelin bunu kurun ve sizin tecrübenizden 
bütün dünya yararlanacak” dediler. Biz bunu böyle bir ni-
yetle kurduk. Citibank da bize şunu veriyordu: Citibank 
dünyaya bankacılığı öğreten bir kuruluş, yani biz inanç-
larımız ve siyasi inançlarımız doğrultusunda bankacılıktan 
pek hoşlanmayız ama bu bankacılığın da bir ahlakı vardır. 
Bu ahlak nedir? Mesela kural olarak başkasının parasını 
yönetiyorsun, onun için iki defa da değil, üç defa dikkat 
etmen lazım; bu nedenle ödeyemeyecek olana para ver-
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memen lazım; kara paradan uzak durman lazım falan gibi 

bankacılık ahlakı vardır ve bu ahlak çerçevesinde bankacı-

lık kuralları vardır. O zaman Citibank’ın başında John She-

pard Reed vardı, adamın adı da ilginç bir şekilde “Reed”di. 

Biz girdiğimiz zaman bu efsanevi John Reed vardı. Bu 

adamlar dünyaya bankacılığı öğreten adamlar. Türkiye’de 

de Bayramoğlu’nda Bankacılık Enstitüsü kurmuşlardı. Bu 

Güneş Taner’inden İbrahim Betil’ine, Burhan Karaçam’ına 

kadar gidip bankacılığı orada bunlardan öğrendiler ama 

bu ahlak çerçevesinde. Onlar gidip de sonradan hepsinin 

zengin olduğu, kara para aklayın da öyle zengin olun diye 

öğretmediler; bankacılığın bu kurallarını öğrettiler. Biz gir-

diğimiz zaman bu bankaya, başında John Shepard Reed 

vardı. Sonra aradan iki sene sonra 2000 yılında biz tam 

burada krize girerken, kriz yaşarken Citibank’ı Traverse 

Group satın aldı. Traverse Group bir yatırımcı kuruluştur, 

bankacılıkla hiç alakası yoktur ama bu türev ürünlerle ilgili 

bir kuruluştur. Bunu aldıktan sonra dünyadaki bazı süreç-

ler hızlandı. Çünkü 2000 yılından sonra dünyada likidite 

fazlası vardı, likidite fazlası o zamanki deyimle finansal sis-

temin kulaklarından fışkırıyordu, çünkü artı değer yatırıma 

dönmüyor, elde birikiyor ve bunu yapacak bir şey lazımdı. 

Bu likidite fazlasını çekecek derivative ürünler geliştirdiler. 

Bu türev ürünler dediğimiz derivative ürünlerin bir kısmı 

işte en büyük krizi yaratan, Mortgage krizi dediğimiz, ipo-

tek krizi dediğimiz Amerika’daki ödeyemeyecek olanlara 

da yüksek faizli ipotek vermeydi. Nasıl ödeyeceği bekle-



39 Zülfü Dicleli

niyordu? Çünkü emlakin değeri sürekli olarak arttığı için 
nasılsa ardaki fark yüksek faizle kapanır diye düşünülü-
yordu ki geçmişte hep öyle olmuştu. Böylesine kredileri 
yetkili yetkisiz herkes verdi. Bankalar, daha doğrusu finans 
kuruluşları da bunları diyelim yüzde 15 faizle vermişlerse, 
yüzde 13 faizle enstrüman haline getirdiler, piyasaya ve 
dünya piyasasına sürdüler. Bu zincirleme olarak yüzde 13 
faizle, yüzde 12 faizle, yüzde 10 faizle her zaman yüzde 3-5 
arasında olan doların libor faizinden daha yüksek bir faiz-
le dünya piyasasına sürekli logaritmik olarak artarak girdi 
ama sadece bunlar değil. Türev ürünleri anlamak için şunu 
da bilmek lazım, dünyada 1 milyar dolarla 30 milyar do-
ları yönetebilirsiniz, ileri vadeli opsiyonlar nedeniyle, yani 
bugünden 1 milyar dolarlık bir pozisyon alırsınız, bu aşağı 
yukarı yüzde 3’üne tekabül eder, bu her neye para yatır-
dıysanız, onun vadesinde 30 milyarlık bir şeyi yönetiyor-
sunuz demektir. Bu pamuk olabilir, demir olabilir, petrol 
olabilir ya da euro cinsinden, dolar cinsinden para olabilir, 
parite olabilir; çeşitli mallar ya da finansal araçlar, enstrü-
manlar olabilir. Vade gelene kadar dayanabilirseniz, mesele 
yok; o güne kadar 1 milyarınız, 1 milyar olarak kalabilir, 
2 milyara çıkmış olabilir ya da erimiş olabilir ama o güne 
geldiğinizde 30 milyarlık şeyi alabilirsiniz ya da almıyorum 
vazgeçtim dersiniz ama dediğim gibi 1 milyar ile 30 milyarı 

yönetme fırsatı var. Şimdi bunun dediğim gibi var. 

Kanala gibi, soya gibi birtakım şeylerden dizel benzin ya-

pılmaya başlandı. O yüzden bunların piyasası arttı. Bunla-
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rın vadeli borsasını düşünün, işte bugünkü 1 milyar dolar-
lık diyelim soya fasulyesi üzerine yapılmış bir kâğıt, 30 mil-
yar doları yönetir hale geldi. Bu soyanın değer kazanacağı, 
çünki biyodizel’in değer kazanacağı üzerinden kâğıtlar ya-
pıldı, enstrümanlar yapıldı. O enstrümanlar da geldi, bura-
larda pazarlandı. Gene Türkiye en az pazarlanan yerlerden 
biridir, bütün dünyada pazarlandı ve bu emeklilik fonları 
falan dediğimiz büyük nakit tutanlar, getirisi büyük diye 
bunlara para yatırdılar. İşte İzlanda da biliyorsunuz bun-
dan battı. İzlanda’nın bütün paraları buna benzer fonlara 
yattı. Şimdi burada ana para korumalı deniyordu, fakat ana 
parasını koruyan, altına imza atan Lehman gibi adamlar ba-
tınca, ana parayı koruyacak kimse kalmadı. Sonuçta bunu 
Citibank aracılığıyla da sattılar ama Citibank oraya bir not 
koymuş, onu kimse okumuyor: Ana para korumalı ama 
sen gidip paranı diyelim Lehman’dan alacaksın, Morgan 
Stearns’ten alacaksın diye. Morgan Stearns’ten arkasında 
duramadığı için o paralar yandı gitti kül oldu. 

Citibank’ın el değiştirmesi, yani bankacılık gruptan ya-
tırımcı gruba geçmesi şunu sağladı: Bu enstrümanın, bu 
kadar büyük bir finansal dev sayesinde bütün dünyaya 
yayılmasını sağladı. Bunu da en iyi yapabilecek organizas-
yon Citibank’tı, çünkü 105 ülkede varlığı var, 300 milyar 
dolarlık bir sırf finansal bankacılık gücünü idare ediyor. 
Bu nedenle bütün dünyaya yayıldı ve böylece bu logarit-
mik gelişme, bu türev kâğıtlardaki üretime dayanmayan, 
sadece para parayı çeker hesabı ile oluşturulmuş, biraz fik-
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tif araçlar Citibank aracılığı ile iyice logaritmik olarak tüm 

dünyaya dağıldı. Şimdi çöken şey bu. Bir daha bunun geri 

gelmesi mümkün değil ama bu finansal kapitalizmin çök-

tüğü anlamına geliyor mu? Bundan kuşkuluyum, bu başka 

bir şey, yani bu biraz yine John Reed bankacılığına geri 

dönüş, yine üretim, finansman, emek üçgeninin bildiğimiz 

şekilde tekrar yeniden üretilmesi vs. gibi şeylere dönüş ola-

bilir ama böylesine kulaklardan fışkıran likiditeyi çekmek 

için yaratılan araçlar ve bunların getirdiği yüksek getiriler 

ve bunlardan yararlanacak insanlara sağlanan büyük geti-

riler dönemi kapandı; onda haklıdır. Attığın pası tamamla-

mak amacıyla birazcık uzun oldu. Teşekkür ederim.

Hüseyin Çakır: Teşekkür ederiz. Günce.

Günce Demirhisar: Merhaba. Küreselleşmenin ortak bir 

dünyanın temellerini atma yolunda ilerlediğini söylediniz ya 

da ben biraz yanlış anladım. Şimdi bu yönetişim ya da global 

dünya yönetimi dediğimiz birtakım yapılar ortaya çıkıyor, 

işte G 20’den bahsettiniz. Bence biraz fazla umutlu bir yak-

laşım içindesiniz, çünkü böyle bir yönetişim sistemi oluşsa 

bile bana dünyanın hegemonik bir yönetimi olacakmış gibi 

geliyor. Dünya sizin dediğiniz gibi kutupsuz olabilir, iki ku-

tuplu olabilir ama yine o hegemonik güçler tarafından yöne-

tilecek. Benim çok önemli bulduğum bir hareket, alternatif 

küreselleşmecilerdi altermondialisation’di. Onlar da hep mu-

halif tavırlarını korudular ama pek kurucu ve yaratıcı olama-

dılar, yani yeni bir yaratıcı toplum projesiyle ya da yeni bir 
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dünya projesi ile karşı koyamadılar. Dolayısıyla onların da 
bir çıkmazı var ama yönetişimle altermondialist’leri karşılaş-
tırırsam, ben umudu daha çok altermondialist’ler tarafında 
görüyorum, yani küresel dünyanın daha adil ve daha iyi 
yönetilen bir yer olması için daha çok altermondialist’lere 
bakıyorum. Bunu söylemek istedim.

Katılımcı: Altermondialist derken, farklı alternatif dünya-
dan bahsediyorsun...

Günce Demirhisar : Alternatif küreselleşmeciler, yani an-
tiglobalizm de dâhil, en son alternatif küreselleşmeciler 
olarak kendilerini tanımladılar.

Katılımcı: Önce niye öyle dediler de sonra niye oraya gel-
diler.

Günce Demirhisar: ... proje özlemiyle, aslında isteğiy-
le devam etmek istediler ama ben bunu tam olarak ya-
rattıklarını zannetmiyorum, çünkü toplumsal bir hareket 
olabilmek için ya da küresel bazlı bir toplumsal hareket 
olabilmek için karşımızda, karşı koyduğumuz birisinin ol-
ması gerekiyor. İşte bu bir sınıf olabilir ya da antiemperya-
lizmden yola çıktıklarında Amerika düşmanlığı olabilir, tam 
düşman demek istemiyorum ama karşıt oldukları birinin ya 
da bir kurumun ya da bir şeyin, bir çatışmanın olması gere-
kiyor. O çatışma artık hegemonya o kadar merkezileşti ki, 
öyle bir çatışma yok. Altermondializmin çıkması da aslında 
o, yani Amerika’ya karşı olmak ya da Irak’taki savaşa karşı 
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olmak ya da kirliliğe karşı olmak, çevre sorunlarıyla ilgilen-
mek; bunlar çok güzel şeyler ama kime karşılar ve projele-
ri, ütopyaları nedir, kendilerini nasıl tanımlayacaklar. Ben 
onları hâlâ takip ediyorum, çok önemli buluyorum ama bu 
G 20 gibi ya da ne bileyim Birleşmiş Milletler’in birtakım 
projeleri var, yani kurumsal yönetişim projeleri olan şeyler 
bana çok umut vermiyor, bunu söylemek istedim. Bir de, 
sizce hangi temeller üzerinde ortak bir yönetişim sağla-
nabilir? Burada iktisadi temellerden mi yola çıkıyorsunuz 
yoksa hem bireysel hem de kolektifin uyumlu bir şekilde 
bir araya getirilmesi temeli mi yoksa kültürel talepler ne 
olacak? Buradan yola çıkarak ve Türkiye ile birleştirerek 
ulus devlet üstüne bir soru sormak istiyorum.

Küreselleşmeden bahsedildikçe aslında ulus devlet gö-
zümüzden kaçıyor gibi. Oysa hâlâ bence çok güçlü. Ne-
den çok güçlü? Türkiye örneğinden bahsettiğimiz zaman 
Türkiye’nin özel bir konumu var ama Avrupa örneğinden 
bakarsanız, o bölgesel yönetim işlemiyor, yani ulusal ege-
menlik fikri hâlâ çok güçlü. Türkiye’den baktığımız zaman 
da ulus devlet değil, zaten devlet başlı başına bir sorun teş-
kil ediyor, yani burada çalışmaların aslında birazcık daha 
azalacağını söylediniz. İşte laiklerle AKP’nin arasındaki 
çatışmaların durulacağını söylediniz ama burada Ahmet 
İnsel’in söylediği bir şey var. Aslında Türkiye’de çok daha 
derin bir çatışma var. Devletle hükümet arasında, yani top-
lumun seçtiği seçilmiş iktidarla, devlet kurumu dediğimiz 
ve aslında çok tanımlayamadığımız acayip bir şeyin ara-
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sındaki çatışma hâlâ devam ediyor. Artık derin devlet mi 
denir, bunlar işte çok daha derinlere nüfuz etmiş çok başka 
bir örgütlenme mi denir? Çünkü bu devletin sahibi vardır. 
Bu söylemi çok duyuyoruz, bu devlet sahipsiz değildir ama 
bu devletin sahibi kim? Ben de o yüzden bu devletin sahip-
leri olduğu sürece devletle sivil toplum arasındaki sınırla-
rın silikleştiğini düşünmüyorum, çünkü devletin sahibi en 
azından Türkiye’de toplum değil. Türkiye’de topluma tabi 
olacak bir devlet göremiyorum, en azından şimdilik.

Siz de geçiş döneminden bahsettiniz, umarım olacak. Üçün-
cü ufak bir yorum bu göç meselesiyle ilgili. Köyden kente 
göç; evet, köylü nüfusu yüzde 20’ye düştü, köyden kente 
göç artık pek olmuyor dediniz ama Şerif Mardin’in söyledi-
ği bir şey var, artık kentler köyleşmeye başladı. Türkiye’nin 
modernleşme sürecinde köyler kentleşeceğine tam tersi ol-
muştur, çünkü köyden gelmiş insanların otuz seneden biri 
ethos’ları, kültürel pratikleri, artık ona ne derseniz deyin, 
yaşama tarzları, hayat tarzları değişmedi, yani İstanbul böy-
le bir mega köy oldu, diğer büyük kentler de öyle. Bu konu-
da da böyle düşünüyorum. Muhafazakârlıkların da köyden 
kente taşındığını düşünüyorum, yani popülizme o yüzden 
karşı [çıkıyorum?] ya da belki popülizmden kaynaklanıyor, 
onun da tam nedenini bilmiyorum. Üçüncü sorum da yeni 
toplumsal mücadelelerin aldığı ağ, network biçimlerinden 
bahsettiniz. Onunla ilgili olarak bunu bir örgütlenme biçi-
mi olarak tanımladınız ama kendime örgütlenme biçimi mi 
yoksa bir örgütlenmeme biçimi mi diye soruyorum. Benim 



45 Zülfü Dicleli

çalışma konum da bu, yani bir örgütlenmeden kaçış mı? 

Bir yandan çok güzel, yatay olarak eylemler yapılması, bi-

reylerin daha özgür olması, böyle serbest elektronlar gibi 

olması ama toplumsal hareket diyebileceğimiz merkezi bir 

çatışmanın olabileceği bir mücadeleye dönüşmesi için bu 

örgütlenmeme şekillerini bir şekilde örgütlenme şekillerine 

çevirmek gerekmiyor mu? Bunu nasıl yapabiliriz diye bir 

sorum olacak. Teşekkür ederim.

Hüseyin Çakır: Açıklama ve katkı için Günce’ye teşek-

kürler.

Zülfü Dicleli: Çok konu olduğu için toparlamaya çalışıyo-

rum. Bir kere Umur da işaret etti, benim anlatmak istediğim 

şeye biraz açıklık getirdi. Ben genel, insanlık tarihindeki 

bir sürece işaret etmeye çalışıyorum. Bugünden yarına ola-

cak bir şey değil. Herhangi bir şey yok, onun için bu iyim-

serlik meselesi-kötümserlik meselesi de değil ama insanlık 

tarihinin bir kırılma noktasındayız. Bazı şeyler temelden 

değişiyor; bunlar değişince her şey değişiyor. Onlar nedir? 

Bir kere güçler dengesi Atlantik’ten Pasifik’e doğru kayıyor. 

Tabii ki Amerika gene kendi çıkarı için buraya ayak uy-

durmaya, elbette gene bu pozisyonda hegemonyasını kur-

maya çalışacak ama reel bir durum olarak güçler dengesi 

Atlantik’ten Pasifik’e doğru kayıyor. Orada yeni bir dünya, 

yeni bir güçler dengesi oluşacak dedim. Yönetişim mesele-

leri ayrı bir şey. İkincisi, ulus devlet gibi 200-300 yıllık bir 

olgu, yerini giderek global bir sisteme bırakmaya doğru 
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dönüşmesi aşamasındayız. Bu kaç yılda olacak kimse bil-

miyor ama bu reel bir süreç. Ulus devletlerin tarihsel olarak 

sonuna gelinmiş durumda, fakat siyasi olarak giderek daha 

çok şeye global düzeylerde karar verilecek. G 20’den bah-

settim, bundan sadece bu fikri kanıtlayan yeni bir gelişme 

olarak bahsediyorum. Bu G 20’den bir şey beklemek, onlar 

çok güzel şeyler yapıyorlar falan demek değil ama böyle 

bir tarihsel gelişim yaşanıyor. Hepsinin altında yatan şey, 

ekonomide de sanayileşmeden bilgi ekonomisine doğru 

adım adım, adım, adım, her an değişiyor. Bunlar değişirse, 

siyaset yapma tarzları, anlayışlar, fikirler, felsefelerin, her 

şeyin değişmesi gerekiyor, çünkü dünyanın temeli bunlar, 

dünyanın temeli değişiyor. Bu değişiklik tıpkı tarım toplu-

mundan sanayi toplumuna geçiş kadar köklü, insanlığın 

bütün hücrelerine nüfuz edecek bir süreç. Biz bunu yirmi 

sene önce de böyle bir süreç başladı diye söylüyorduk, yir-

mi senede bu kadar oldu, belki bir otuz sene daha gereke-

cek. Çok acı çekilecek, çok enerji, kaynak harcanacak ama 

ben sadece böyle bir sürece işaret ediyorum. Bunun belli 

koşulların, belli şeyleri hazırladığını söylüyorum, yani fırsat 

olarak hazırlıyor. Böyle bir insanlık uygarlığı, işte global 

düzeyde yönetim, katılımcı demokrasiler gibi, gibi, gibi. 

Şimdi bunlara ters işleyen elbette başka çıkarlar olacak, 

işte Amerika bir şey yapmaya çalışacak, Çin belki yarın 

yeni bir silahlanma round’u başlatacak, her şey olabilir ama 

belli altyapıdaki belli gelişmeler, böylesi insanlık için olum-

lu olabilecek şeyleri hazırlıyor. Sonuç her zaman politik 
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güçler dengesine bağlıdır, bunları hepimiz biliyoruz, çünkü 
politik güçler dengesi elvermiyorsa, ne kadar fırsat olsa da 
bir şeye yaramıyor. Bir politik denge nasıl oluşturulur, onu 
anlatmak için de bazı başka fikirler ortaya çıkacaktır, yani 
bu iyimserlik-kötümserlik meselesi değil. Şimdi o çatışma-
ya gelince, sizin yanlış olduğunuz yer şurası: Eskiden taraf-
lar çatışırdı, şimdi zaten taraflar yok, kendiniz dediniz her 
şey kayboluyor, şimdi anlayışlar çatışıyor. Farklı anlayışlar: 
yani savaş anlayışı mı, barış anlayışı mı; demokrasi anlayışı 
mı, yukarıdan aşağıya hegemonya anlayışı mı; katılım mı, 
merkeziyetçilik mi gibi fikirler etrafında siyasetler oluşuyor. 
İnsanlar da sınıflar, gruplar bu fikirler etrafında kamplaşı-
yorlar. Onun için demokrasiyi isteyenlerin karşısında, hiç 
beklemediğin solcu ile faşist, aynı grupta ulus devleti sa-
vunmaya kalkıyorlar ama fikir demokrasi, devlet mi olacak, 
demokrasi mi olacak. Devlet-sivil toplum arasındaki ilişki-
ler silikleşiyor falan derken ben bunu global süreç olarak 
anlattım, söylediğim şey Türkiye devleti ile ilgili değildi, 
Türkiye devletine sonra geldim. 

Türkiye Devleti’nde ise anlattığım şey, devletin bu 200 yıl-
lık bilinen devletçi anlayış, devletçi zihniyet, derin devlet 
ne derseniz deyin, onun siyasi hayatının kendisinin sonuna 
yaklaştığını söyledim. Onun yerine toplumdan gelen, de-
mokratik bir altyapıdan gelen, üretici sınıflardan gelen bir 
demokratik anlayışın yavaş, yavaş güçlendiğini söyledim 
ve burada da bir çatışma var; demokrasi mi yoksa devletçi-
lik mi? Demokrasi isteyenler çok farklı, devletçiler de çok 
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farklı, bunlar aynı kategori, bir sınıf değil. Onun için çatış-

ma hele global şeyde hiç yok. Öyle anti, ne dediniz onla-

ra? Alternatif küreselleşmeciler ile öteki küreselleşmeciler 

diye bir kamplaşma filan yok, bunlar hayal; o çocukların 

aklındaki hayal. Onlar toplanıp bir yerde eylem yapıyorlar, 

başka bir şey yok. Önce dediler ki “istemezük”, biz global-

leşmeye karşıyız, valla billa istemiyoruz dediler, Brezilya’da 

toplandılar falan filan. Sonra baktılar ki öteki kol gibi her 

tarafa böyle genişliyor. 

Biz Avrupa Birliği’ne (AB) karşı değiliz, sosyal Avrupa’dan 

yanayız. Bunlar boş, uyduruk laflar. Şimdi Avrupa Birliği 

diye bir şey var. Sen Avrupa Birliği’ne gir, ondan sonra Av-

rupa Birliği’nin dönüşmesi için ne yapacağının politikasını 

yap. Hayır, biz sosyal Avrupa’dan yanayız. Öyle bir şey 

yok, işte bir tane Avrupa var! Bir alternatif küreselleşme-

dir gidiyor. Sen bunu nasıl demokratikleştirebilirsin, nasıl 

bütün insanlıktan yana gidebilirsin, bunun politikasını ya-

pacaksın. Böyle bir ikilem yok; küreselleşme yandaşları ve 

alternatif küreselleşme; dünyada böyle bir çatışma olmaya-

cak. Küreselleşmenin içeriden gelişen bir şeyi, nasıl daha 

insani bir yana yönlendirebilirsiniz? Bunun siyaseti olacak.

Köyler kentler konusunda benim dediğimin aynısını söyle-

diniz, tabii ki muhafazakârlık köyden geliyor, kırsal alan-

dan geliyor. Tabii “yok kentler köye benzedi”; sanki İstan-

bul eskiden çok büyük bir kentti de, çok güzel bir kentti 

de şimdi köye benzedi! İstanbul’un elli senesini biliyoruz, 
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İstanbul ne haldeydi! Bunlar afakî laflardır, “Kentler köye 
benzedi” lafları. Hayır kardeşim, köyden gelen adam köy-
lü olarak geliyor, burada kente ayak uydurmaya çalışıyor, 
ayak uydururken değişiyor. Köydeki aynı adam bu, değişi-
yor, kentleşiyor. Kent dediğim, burası modern Avrupa ken-
ti değil ki? Zaten doğru düzgün kentleşmemiş; ne sosyal 
altyapısı var, ne şeyi var. Buradan yeni, orijinal Türkiye’ye 
uygun bir İstanbul kenti çıkıyor. Hiçbir yere de benzemiyor 
ama köylü değişiyor, eskisi gibi değil. Kentin yeni ihtiyaçla-
rı, yeni problemleri, kentte ekonomi var, kentte iletişim var, 
kentte seyahat, yolculuk var. Zaten o kızlar o yolculuğu 
yapmak için, evde kalmamak için kafalarını örtüp soka-
ğa çıkıyorlar, hepsi değişiyor. Köyde kafası örtülen kızla, 
İstanbul’da kafası örtülen kız aynı köylü değil. Değişiyor 
ama artık o bitti, yani ne bitti? Köyden yeni yeni dalgalar 
gelmeyecek artık. Bu iyi bir şey, çünkü şehir bu sefer ken-
di hayatını yeniden, hep beraber, kavga gürültü kurmaya 
çalışacak. Onun için yerel yönetimler çok önemli, yerel 
yönetimlerde esas alternatif politikalar olabilse, yerel yö-
netimlerde iyi bir mücadele verilse, bence Türkiye’yi aşağı-
dan değiştirmek çok daha kolay.

Dumrul Sabuncuoğlu: Ben şöyle bir şey soracağım, bü-
tün bu söyledikleriniz, aslında imkânları ve eğilimleri belir-
lediniz. Ondan önceki derli toplu bir belirlemeydi. Elbette 
imkânları koymak, özellikle sol bir politika açısından çok 
önemli ama bütün bunlar, hatta biraz da iyimser sound 
edince, iyimser bir şey çıkınca, hemen başka bir duygu 
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beliriyor; küçük bir acı duygusu beliriyor. O da şu: Umur 

bey’in de söylediği gibi, sizin de sonradan söylediğiniz 

gibi değişim süreci böyle dümdüz gitmeyecek, başka dina-

mikler, karşı dinamikler, acılar, savaşlar vs. içinde olacak. 

Peki, o değişme bu imkânları görüyorsak, bu imkânlara 

nasıl katkıda bulunacağız, yani özne ve örgüt sorunu he-

men akla geliyor, yani bu imkânları ortaya koymanız, siyasi 

düşünme biçimimizde ve siyaseti biçimlerimizde değişik-

liklerin gerektiğinin altını çizdiniz. Bunlara sonuna kadar 

katılıyorum. Bunları bir müddettir de konuşuyorum da ama 

bütün bunlardan bugüne geldiğimizde ve bugünün Türki-

ye’sine geldiğimizde, Türkiye’nin ve de değişimin bu şekil-

de olduğu doğru. Evet, ilk defa devlet, toplum karşısında, 

belki ilk defa değil ama bugün daha belirgin bir şekilde 

geriliyor ama süreç geliyor bir yerlerde tıkanıyor. Söyledi-

ğiniz gibi AKP artık bu demokratikleşmeyi biraz daha ileri 

götürebilecek gibi görünmüyor, tıkanacağı yeri bizler artık 

görmeye başladık. CHP çarşaf açılımı şu bu diyor ama ora-

da da sanki bana öyle geliyor ki –bunu tartışmak istiyorum- 

buna ne vizyonu var, ne gücü var, ne de yüreği var; orada 

böyle bir şey olmuyor, değişime katkıda bulunacak özne 

olmak anlamında. Kürdistan’da ne olduğu ortada, devletin 

ona şu anda nasıl yanaştığı ortada, bir yerde bir tıkanıklık 

içindeyiz gibi geliyor. Bu tıkanıklık da aslında Türkiye’yi 

bu değişim doğrultusunda daha hızlı bir şekilde ileri götü-

recek siyasi özne ne? Evet, bunlar öyle ya da böyle yirmi 

yıl, otuz yıl, kırk yıl, elli yıl sonra belki siyasi özne olmasa 
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da bu yönde gidecekler ama bizim burada oluş nedenimiz, 

biz bunu nasıl hızlandırabiliriz, bu iyi imkânları nasıl gerçe-

ğe dönüştürebiliriz? O zaman şu tartışma gündeme geliyor: 

Biz ne yapacağız ve bu değişimin öznesi nedir? Her zaman 

bir özne vardır. Şu çok güzel bir saptamaydı: Bir siyasi ta-

hayyül olarak Gorbaçov ve Obama aynı zamanda olsalar-

dı, mutlaka dinamikler çok daha farklı şeyler getirebilirdi. 

Çünkü Gorbaçov ve Obama, değişimden yana birtakım öz-

nelerdir, kişi olarak demiyorum, arkalarındaki örgütlenme-

lerle birlikte. Peki, bugün Türkiye’de burada olan insanlar 

olarak belki hepimizin katıldığı siyasi partiler vs. var ama 

ben şurada tıkanıyorum: CHP’ye girip politika mı yapmak 

lazım, yeni bir parti mi oluşturmak lazım? Tamam, dikey 

örgütlenmeler değil, yatay örgütlenmeler ama bu yatay ör-

gütlenmelerin bir özneye dönüşmesi lazım. Yeni Demokra-

si Hareketi (YDH) deneyimini de yaşamış bir insan olarak 

aklım gelip gelip şu soruya takılıyor. Bugün bu saptamala-

rı yapan insanların yapması gereken şey -gerçekten bunu 

çok netleştirmek gerekiyor- tıpkı o söylediğiniz üç tane kö-

şeli olarak belirlenmesi gereken şey gibi, bizim de bugün 

burada bu konuda biraz daha netleşmiş olarak durmamız 

gerekiyor. Yani bir hareket örgütlenmesi midir, yeni bir 

parti midir, neyse ne ama asıl olarak bunu tartışmamız ge-

rekiyor. Bugün, yarından itibaren ben Türkiye’de bir solcu 

olarak ne yapacağım? Bir ara hepimiz şöyle şeyler söyledik 

ya da kimimiz söyledi, “ya artık politika, bu dikey örgütlen-

meler falan işe yaramıyor, hepimiz sivil toplum kuruluşla-
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rında çalışalım”; okey, bunu yapalım, yapmaya da devam 
edelim ama burada doğrudan bir siyasi özne çıkmayacak. 
Siyasi özne, siyasi özne ve örgütlenme düşüncesi içinden 
çıkacak; yatay ya da dikey. Benim geldiğim nokta şu: Bir, 
CHP’ye mi girelim, 10 Aralık hareketine mi girelim, ÖDP ile 
mi devam edelim ya da bunların hepsinin içinde olalım da, 
bunların hepsinin içinde bunları yatay kesen bir platform, 
bir hareket mi olsun? Ben bunu tartışmak istiyorum.

Hüseyin Çakır: Sen ne öneriyorsun?

Dumrul Sabuncuoğlu: Ben ne öneriyorum? Ben şunu 
yaşadığım için o yüzden bunu tartışmak istiyorum: YDH 
döneminde, hareket döneminde partiden önce toplumla 
ilişkimizde korkunç bir dinamizm vardı. Ben oluşum süre-
cinde Karşıyaka İlçe Örgütü’nde, İzmir’de çalıştım ve haki-
katen umut verici bir süreçti. Partileşmeye başladığımızda 
-buradan mutlak bir doğru çıkarmak için söylemiyorum, 
sadece özel bir deneyime işaret ediyorum- sanki bu tar-
tışmaların da içinde dönebileceği, ilkeleri çok net olan ve 
buna katılan insanların gerekirse, yerine göre CHP’de de 
çalışabileceği, ÖDP’de de çalışacağı, DTP’de de çalışacağı 
ama özel bir hareketten ama köşeleri olan bir hareket bana 
şu dönem için anlamlı geliyor.

Zülfü Dicleli: Yani benim burada bir reçetem falan yok. 
Olsaydı zaten baştan ilk onunla başlardım ama Türkiye’nin 
belli bir kırılma anına doğru gittiğini düşünüyorum. Yeni 
hareketlerin de böyle ortamlarda çıkacağını düşünüyorum 
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ama bu yeni bir hareket de olabilir, CHP’yi birisi baştan ele 

geçirir yahut başka bir şey olabilir, formatının ne olacağını 

hiç bilemeyiz ama şu önemli: Son birkaç aydır yeni arayışlar 

lafının daha bir anlam kazandığını görüyoruz. Şimdi asker 

yeni arayış içinde, Kürt meselesinde yeni arayış içindeler, 

CHP yeni arayış içinde işte Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin, 

MHP’de başka bir alternatif yapalım diyorlar, Abdullatif Şe-

ner bir parti kuruyor. Yani arayış meselesinde demek ki bir 

ihtiyaç var, yeni bir şeyler arıyorlar, eskisi gibi gitsin iste-

meyenlerin, öyle düşünenlerin sayısı artıyor. Bu yarın daha 

da artacak, ondan sonra işte senin gibi düşünen insanlar 

belki bir araya gelip parti de kurabilirler, yahut birisi bir 

şey yapar: Bilemiyorum, çünkü böyle işlerin reçetesi yok. 

Tarihte bunlar hiç reçete ile olmadı. Mesela o YDH’nın çı-

kışı da, Özal Türkiye’de önemli reformlar yaptı, adam ölü-

verince bir sürü kesim bir boşluk hissetti, o boşluktan çıktı 

YDH. Yani politik parlamalarda hep böyle belli momentler 

oluyor ama şu anda buradaki insanlar hangi partiden bil-

miyorum ama hepimizin arzu ettiği bir parti olsa, hemen 

gider yazılırdık, maalesef öyle bir şey göremiyoruz.

Adil Demirci: Ben Dumrul arkadaşımızın değindiği nok-

talardan hareketle bir iki noktadan bahsetmek istiyorum. 

Tabii hepimiz siyasetle çok yakından ilgili insanlar olduğu-

muz için ve bugün de gerek dünyanın, gerek Türkiye’nin 

icraatından çok da memnun olmadığımız için tabii ki ne 

olacak memleketin hali meselesini açtığımızda, arkasından 
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hemen siyasetlerin ne yapacağı sorusuna geliveriyoruz. 
Hepimizin tek, tek ne yapalım, ne edelim, siyasetler içinde 
10 Aralık’a CHP’ye mı gidelim ya da arkadaşımızın söyledi-
ği yatay örgütlenmelere mi?

Yalnız, sanıyorum bu toplantının amacı, bunu tartışmak de-
ğil ama arkadaşımızın böyle bir soruyu ortaya atmış olması 
önemli. Belki Küyerel olarak bu amaçla başka bir toplantı 
düzenlenebilir diye düşünüyorum. Toplantının konusu bu-
gün dünyada olup bitenleri ve bundan sonra gelecekleri 
anlamaya çalışmak, yani bir anlamda geçmişi anlamaya ça-
lışmak veya geleceği keşfetmek. Burada ben çok kısa, kısa 
şeye değinmek istiyorum: Genelde çöken şey ne konusun-
da ben biraz Umur arkadaşın değindiği noktadan bakıyo-
rum. Burada tabii çöken bir finans kapitali değil bana göre.

Zülfü Dicleli: Affedersin, ben unuttum, ben öyle bir şey 
söylemedim, finans kapital çöktü demedim. Finansa dayalı 
kapitalizm çöktü dedim, arada fark var. Bankalar tabii ola-
cak, finans olacak ama bu türev, mürev hikâyesi olmaya-
cak artık, yani Umur’la aynı görüşteyim ama böyle bir şey 
söylemedim.

Adil Demirci: Öyle anladım, düzeltilmesi açsından değini-
yorum buna. Türev piyasalara dayanan bir sistem çöküyor. 
Şimdi bu çöken şeyden, kendi şeyime göre, kapitalizmin 
kendi iç dinamikleriyle kendiliğinden insanlara mutluluk 
vereceği bir sisteme dönüşebileceği kanısında değilim. Ka-
pitalizm, mutlaka ve mutlaka kendi içinde sürekli sürekli 
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işsizliği ve adaletsizliği üreten bir sistem. Dolayısıyla bu 

sisteme eğer sosyal ve siyasal müdahaleler olmazsa, bu 

sistemin kendi içerisinde barışçı, eşitlikçi bir sistemi üre-

tebileceği kanısında değilim. Buna geçerken değinmek is-

tedim. Aynı şekilde bundan sonraki süreç, tabii ki küresel 

kapitalizmde bir şeyler değişiyor, bir kırılma yaşanıyor, bu 

Türkiye’ye de yansıyor ama bu sürecin çok da düz bir çiz-

gide gelişebileceğini ben de düşünmüyorum, bu mutlaka 

inişli ve çıkışlı olacaktır. Düşünün ki buzulların erimesi bile 

dünyada yeraltı kaynaklarının paylaşımı konusunda devlet-

lerarasında yeni çatışma kaynağı olabiliyor, yeni bir hege-

monya mücadelesine konu olabiliyor. Dolayısıyla bugünkü 

Amerikan hegemonyasının çok kolay bir şekilde gelişe-

bileceği kanısında değilim. Şuna katılıyorum, küresel an-

lamda ve ekonomik anlamda güç dengesi Pasifik’e doğru 

kayıyor. Bu zaten söyleniyor, bu bir gerçek, oralar büyük 

ekonomiler haline geliyor ama düşünün ki Amerika’nın 

askeri bütçesi, şu anda Pasifik’te yer alan bu ülkelerin as-

keri harcamalarından kat be kat fazla. Şimdi bu son yaşa-

dığımız krizde, mesela euro bölgesi de sallandı ve bura-

da söylenen şeylerden bir tanesi eğer euro’nun arkasında 

Amerikan askeri gücü kadar bir güç olsaydı, kendi dola-

rına sahip çıkacak bir asgari gücü olsaydı, euro bu kadar 

sarsıntı geçirmezdi deniyor. Şimdi Türkiye’de, yani şöyle 

bir şey söylemek istiyorum. Köyden kente göç konusunda 

muhafazakârlığın kaynağı elbette ki göçlerde, kırdan ge-

len değer yargılarının, zihniyetin kentlere taşınmasıydı ama 
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bugün gelinen noktada herhalde bir şeye dikkat etmek la-
zım. Bugün artık kentler, özellikle kentlerin belli çeperleri, 
kendi muhafazakârlığını kendisi üretiyor, yani burada artık 
öyle bir dinamik oluştu ki bu muhafazakârlığın kırlardan 
taşınmasına artık gerek yok. O muhafazakârlık kendi içe-
risinde kendini üretiyor gibi geliyor. Buna dikkat etmek 
lazım, onun için de bu merkez-çevre paradigmasında yeni 
birtakım tartışmalar ortaya çıktı, işte merkezdeki çevre-çev-
redeki merkez vs. falan gibi yeni kavramlar ortaya atılıyor. 
Ona değinmek istiyorum. Şimdi din konusu, tabii konu-
muz olsaydı Zülfü arkadaşımız değinirdi.

Din konusu, Türkiye’nin en netameli konularından bir ta-
nesi. Tabii sol olarak nasıl bir tavır içerisinde olmamız ge-
rektiğine katılıyorum ama sadece Cumhuriyet dönemi de-
ğil, Cumhuriyet’in de devraldığı bir din-devlet ilişkisi var. 
Buralarda elbette çok net, çok radikal bir şeyler söylemek 
gerekiyor ama bunları söylediğimiz takdirde, ne olacağı, 
başımıza neler gelebileceğini kestirmek de oldukça zor. 
Örneğin Anayasa’da dinin, dinsel kurumların, Diyanet’in 
yeniden düzenlenmesi bir solun asla ve asla es geçeceği 
konulardan bir tanesi değildir. Bunun çözümünde sadece 
Diyanet’te, Alevileri temsil ettirelim demek yeterli değildir. 
Bunun ötesinde şeyler düşünmek lazım. Bu başlı başına 
bir sorundur. Kürt meselesi gene öyle. Tabii çok netameli 
konulardan biri, yani netameli derken çözümü zor anla-
mında söylüyorum ve Türkiye’deki demokratikleşmenin 
en önemli ayaklarından bir tanesi budur. Türkiye’de Kürt 
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sorunu çözülmediği takdirde, dolayısıyla demokratikleşme 
sağlanamayacaktır. İkincisi Türkiye’de cemaatler sorunu 
vardır. Bu cemaat yapılanmalarının, toplumsal sistem içeri-
sinde, devlet-toplum ilişkileri içerisinde nereye oturacağını, 
oturması gerektiğinin de üzerinde düşünmek ve tartışmak 
önemli konulardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Bu an-
lamda ben Umur arkadaşımız “Türkiye’deki bir Kürt, ken-
dini Erbil’deki bir Kürt kadar özgür hissetmeli” dedi. Evet, 
bir metafor olarak doğru ama ben çözümün orada değil 
de Türkiye’deki Kürtlerin, kendilerine Türk diyen insan-
lar kadar yahut başka bir etnisiteden sayan insanlar kadar 
kendilerini özgür gördükleri zaman, özgür hissettikleri za-
man Kürt sorununun Türkiye’de çözülebileceğini düşünü-
yorum. Teşekkür ederim.

Zülfü Dicleli: Adil’in dedikleriyle ilgili birkaç şey söyle-
mek istiyorum. Birincisi ben köyden kente göç azaldıktan 
sonra muhafazakârlık bitecek falan demedim; İslam temelli 
bir muhafazakârlığın temeli kalmayacak dedim. Arada fark 
var, tabii ki değişik şekillerde muhafazakârlık her zaman 
olacak. Onu düzeltmek istedim. İkincisi de dünyada bazı 
şeyler değişiyor, yeni şeyler oluyor, “Geldi” falan deyin-
ce, hemen her şey güzelleşsin falan diye kimse beklemi-
yor, onun için Amerika’nın bütçesi yüksek ve elinde silah 
var falan dendiği zaman bence bu anlamlı olmuyor, tam 
tersine iki açıdan, birincisi, Obama askeri bütçeyi azalta-
cağım dedi, fazla azaltamadılar, savunma bakanı belli bir 
miktar daha koydu, açıklama yaptı, dedi ki “bunu aslında 
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azaltmamız lazım, fakat şu andaki bütün eski siparişler vs., 

şunlar bunlar o kadar yoğun ki bir süre daha bunu böy-

le yaptık” dedi. Bu ne kadar doğru ayrı sorun ve Gorba-

çov da buna karşı Londra’da açıklama yaptı. “Obama’nın 

her şeyi gayet iyiydi, fakat bu askeri bütçeyi azaltmanız 

lazım” dedi. Şimdi ama adam çıkıp da ben İran’la, İslamla 

savaşmam, İran’ın önünde eğilirim, Chavez’in elini sıkarım, 

Küba’ya ambargoyu kaldırabilirim diye söylüyorsa, politika 

yapacaksak bunu ciddiye alıp, adamdan bunu yapmasını 

istemek lazım. Yaptığı zaman da aşırı askeri bütçe, çünkü 

Amerikan bütçesi, bütün dünyadaki toplam askeri bütçe-

lerden daha fazla. Sürdürmesinin pek mantığı yok, üstelik 

yeni ekonomik koşullar, küreselleşmenin bütün dinamik-

leri Amerika’ya silah olmadan da acayip sömürü yapma 

imkânı, para kazanma imkânı veriyor, yani kapitalist eko-

nominin dönmesi imkânını veriyor. O zaman mutlaka böy-

le olacak diye bir şey değil ama şimdi böyle bir ihtimal 

çıkıyor. Şimdi hakikaten silahsızlanmanın devam etmesi 

iyi.“Biz nükleer silahlarımızı azaltırız” dedi. Bunlar önemli 

laflar. Elli yıldır Amerika’nın söylemediği laflar. Bana bekle-

mek daha doğru gibi geliyor. Şimdi esas mesele kapitalizmi 

içten, dıştan gelince, o daha ciddi bir tartışma, yani dıştan 

değiştirmeyi denedik ne oldu gördük. Dıştan değiştirmek 

yıkmak demek, çünkü mevcut yapıyı yıkacaksın, yerine 

kendi yapını kuracaksın, bunu hem yapamadık, hem de 

bir şeyi yıkmaya kalkarsan bu globalleşme düzeyinde, bu 

network’ler, ekonomi düzeyinde ne olur? Bilemiyorum, za-
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ten öyle bir güç de yok ama tam tersine tek yol bu, bunu 
içinden değiştirmek, başka türlü yolu yok ortada. Artık bi-
zim bunu söylememiz lazım. İçten değişmez mi? Bal gibi 
değişir. İskandinavya bugün temiz bir piyasa ekonomisi ile 
tam bir sosyal devlet uygulamalarının olduğu ve 8 milyar 
insana anket yaparsan, 7 milyar 800 milyonun orada yaşa-
mak isteyeceği bir durumda. İskandinav Ülkeleri: Hollan-
da, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, yani kapitalizm 
içeriden bal gibi değişmiş, sosyal demokratların eseridir, 
Avrupa sosyal demokrasisinin ürünüdür, yani onun için bu 
olabiliyor. Bakın, kapitalizm kendiliğinden falan gelişmedi. 
Durup dururken gökten düşmedi. Belli ekonomik geliş-
meler oldu, sonra buna 1850’lerde yasal temeller yaptılar, 
yasaları çıkardılar, piyasa yasaları, şirket yasaları, piyasala-
rın iş yasaları, işte sendika yasaları falan envai çeşit yasa 
yapıldı ve o yasal temel üstünde sonra ekonomi gelişti. O 
yasal temelin temel varsayımı, benim dediğim varsayımdı, 
yani bütün bu hukuk sistemi, insanlar kendi bireysel çıkar-
larını, menfaatlerini artırmak için akılcı, rasyonel kararlar 
alan yaratıklardır varsayımına dayalıdır. 

Bir sistemi baştan nasıl kurarsanız, sonra o kendi dinamiği-
ni öyle işletir. Sistemin temel taşlarını, ilk kurduğun yapıla-
rın, şimdi bunlar büyük şeyler, bunların hepsi açıklanıyor, 
kompleks, karmaşık teorileriyle bunlar çok güzel açıklanı-
yor. Sistem böyle dalgalı bir şekilde yükselerek kendi di-
namiğini kendi kendine üretiyor. Bakın bütün bu piyasalar, 
ekonomiler, hatta siyaset, yerel siyaset vs. büyük ölçüde 
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kendi kendilerini örgütleyen yapılardır, yönetilmeden gi-

den yapılardır. Ekonominin yöneticisi var mı? Böyle bir şey 

genelde yoktur, kendi kendine mekanizmalarla işler. Siz 

baştan sistemi olumlu varsayımlar, benim dediğim gibi bi-

rey ve topluluk varsayımlarıyla kurarsanız, o sistem pekâlâ 

öyle de isteyebilir, yani gene piyasa olur, gene mülkiyet 

olur, gene kâr olur ama bu kadar insanlık düşmanı, bu 

kadar sömürücü olmak zorunda değil. Çünkü kapitalizm 

insanlığın sistemi, kapitalistlerin sistemi değil, çünkü bü-

tün insanlık bu şekilde yaşıyor. Bu yukarıdan getirilmiş de 

insanlara dayatılmış bir şey değil. Biraz kafalarımızı yokla-

mamız lazım. Biz eskiden bunu yıkarız sandığımız için öyle 

düşündük. Yıkamadık, yıkılacağı da pek yok, öyle yıkacak 

güç de zaten yok. O zaman bunu kapitalizmin normal, in-

sanlığın iyi ve kötü yanlarıyla -her insanın iyi ve kötü yan-

ları var- insanlığın iyi ve kötü yanlarıyla kendisinin seçtiği, 

geliştirdiği bir sistem, tabii ki hegemonik sistemler orada 

damgasını daha çok vuruyor. Bu sistem öyle bir sistem. 

Bunu değiştirmek de mümkündür, niye olmasın? Tabii son 

olarak din konusunda Adil arkadaşım çok doğru söylüyor 

ama mesela şimdi bu Fethullah, eğer bir sol hareket ortaya 

çıkacaksa, kafadan çıkıp bu Fethullah’a karşı çıkmalı. Tari-

katlar örgütlensin demek lazım, devletin kontrolüne girsin. 

Şimdi bu adam muazzam para döndüren bir teşkilat, her 

yerde örgütlüler. Birçok gazeteci de açıklıyor, bu Türkan 

Hanım’lara yapılan operasyonun onların marifeti olduğu-

nu söylüyor herkes, yani hükümetten bağımsız, hüküme-
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tin bile haberi olmadan yapılmış operasyonlar olduğunu 

söylüyor herkes. Bu gizli, ne yapmak istediği belli değil. 

Şimdi demokrasi açısından önemli bence bu. Türkiye’de, 

Atatürk’ün yasakladığı tarikatların hepsi bence serbest ol-

malı, ister dernek ister vakıf kursun, gitsinler üye olsunlar, 

Dernekler Masası da gitsin kontrol etsin, kamuoyu da bil-

sin. Mesela Fethullah tarikatının amacı ne? Kimse bilmiyor 

ki, kendileri de açıklamıyorlar ama muazzam paralarla oy-

nuyorlar. İşte bir yerden CIA’ya takılmış, bir yerden mutla-

ka bizim devletle iç içe –demin bir arkadaş anlattı- baştan 

kuruldu, beraber ilişkileri var diye. Bir sol parti için bence 

Kürt meselesi kadar bu mesele de çok önemli. Bu dine 

karşı olmak falan değil. Bu yeni bir siyasi hareket oluş-

turmada, mesela en yapılacak şey güç oluşturmaya çalış-

maktır. Şimdi mesela 10 Aralık hareketine gidelim mi falan 

diye de soruyorlar. Şimdi o arkadaşların hepsi tanıdığımız, 

temiz, iyi arkadaşlarımız. Bir platform oluşturdular, fakat o 

platformu nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. CHP’de veya 

Demokratik Sol Parti’de (DSP) bir gelişme olursa, ona göre 

bir şey yapacağız diye düşünüyorlar ama hiçbir şey yapa-

mıyorlar. İki senedir öyle oturuyorlar, birkaç toplantı yap-

tılar, güç oluşturmaya çalışmak lazım. Madem senin elinde 

böyle bir platform var, imkânların var, yayın da yapıyor, 

güç oluşturmaya çalış. Senle aynı amaçta olan insanlarla git 

toplantılar yap, git Murat Belge ile toplantı yap, Nabi Yağcı 

ile yap, Halil Berktay’la yap. Ondan sonra git liberal de-

nilenlerle ayrı toplantı yap. Gazeteleri ziyaret et. CHP’den 



62 Siyasetin Yeni Paradigmaları

şunu istiyorum de, yani güç oluşturmak, böyle adım, adım 

güç oluşturmaları lazım. Siyaset öyle yapılır, yani gökten 

birden bire bir şey düşmüyor ki! İktisatçılar forumu oluştur, 

orada devamlı alternatif iktisat politikaları geliştirsinler, sen 

destekle ama sivil toplumla siyasi hareketin silik olması 

gereken sınırlarını yenidünyada çok iyi değerlendirmek ve 

oradan yararlanmak lazım. Ben yapacağım değil, toplumda 

kim varsa onların yapmasının mimarı olmak lazım. Bu an-

lamda sivil toplumun hizmetkârı olacak bir siyasi hareke-

te ihtiyaç var. Türkiye’de bir sürü insan var. Şimdi bunlar, 

herkes şey; siyaset yapmak, güç oluşturmak demek. Nihai 

gücü oluşturduğun zaman zaten iktidar oluyorsun.

Dumrul Sabuncuoğlu: Ben çok kısa bir açıklama yapmak 

istiyorum. Vakıa, bu kapitalizmi biz, işte yetmiş yıllık bir 

deneyim vardır, o deneyimin sonucunun olduğu yerde bu 

yöntemlerle ve o tarz örgütlenmelerle veya o tarz siyasi 

amaçlarla bu kapitalizmin alt edilemeyeceği ortadadır. Şim-

di kapitalizmin vakıası var, tabii daha serinkanlı, daha bir 

şeyle aynı şekilde bakmak ve onun nasıl, değişim kanalla-

rının nasıl olduğunu iyi keşfetmeye çalışmak gerekir. Bunu 

eklemek istedim, teşekkür ederim.

Salih Açıkkol: Şimdi burada geçmişte hareketin çok ileri 

seviyedeki yöneticileri var, ben Nabi ismine alışamadım, 

Haydar diyeceğim.. Şimdi bazen AKP yöneticisi kalkıyor, 

sanki başbakan o değilmiş gibi şunları şunları, şunları bi-

rilerinin yapması lazım diyor. Oysa sorumlu kendisi, onun 
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yapması gerekir, o hükümet, hükümette bulunanın yapma-
sı gerekiyor. Şimdi burada biz geçmişten baktığımızda çok 
örnek verilen Gorbaçov. Gorbaçov, gerçekten çok büyük 
saygı duyduğum, hatta Prestroika’yı biz illegal olarak, söz-
lük biçiminde dağıtımını yaptık, yani bu kadar da hizmet 
ettik, oysa Gorbaçov’un geldiği noktada ülkesinin sosyaliz-
mini yıktı, yani bir başarı örneği değil. Örneklerimizi verir-
ken başarıya göre vermemiz lazım, eğer Gorbaçov başarılı 
olsaydı, orada sosyalizm yaşıyor olur ve insan, kişi başına 
geliri de dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş olurdu. 

Şimdi, kusura bakmayın düşüncemi ifade ederken biraz 
keskinleşiyorum. Şimdi bunu koymak istiyorum, ben so-
nuçlara bakıyorum, sonuçta ne yapmışız? Türkiye için, 
Nabi Bey’i Türkiye’ye getirmek için çaba harcadık, gittik 
şey yaptık, oysa komünist partisi ortada yok ve burada Ko-
münist Partisi’nin ileri seviyede insanları var. Kadıköy’den 
hatırlıyorum, Adımlar dergisinden falan. Oysa şu an sos-
yalist bir hareket yürüten, yanlış da olsa söyleyen insanlar 
da var. İşte Türkiye Komünist Partisi (TKP) var, ÖDP var, 
başkaları var; bunlar faaliyet içinde, yanlış da olsa bir iş 
yapıyorlar. CHP, DSP bunlar partiler; siyaset demek, ikti-
dara yoğunlaşmak demektir. İktidar mahalle muhtarlığını 
almak istersin, belediyesini almak istersin veya milletvekili 
olup değişik şeylerde yer almak istersin. Bir milletvekili 
seçildi gönderildi, Ufuk Uras, hiç varlığı ile yokluğu bel-
li değil, yani şu ana kadar onun AKP’lilerden birkaç kez 
dayak yemiş olması gerekirdi ki çalışıyor diyelim! Çünkü 
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hep onlardan yana konuşursa kimse ona dayak da atmaz. 

Şimdi bunları niçin söylüyorum? Gerçekten içim acıyor, 

Türkiye’nin durumuna içim acıyor. Türkiye’de veya dün-

yada kapitalizm, insanlara yoksulluk getiriyor ve sürekli 

bunu getirecek, daha da artacak. İnsan nüfusu artıyor, kay-

naklar sınırlı ama kapitalizmin bu sorunlara cevap getirme 

şansı yok ve buna mutlaka sosyalist bir çözüm bulunması 

gerekiyor ama ille kapitalizmi yıkarak değil; kapitalizmi, 

örneğin seçtiğin insanlara, Komünist Partisi’ni seçtin ama 

Amerika anında darbe yapıp CIA oyunlarıyla falan bu hü-

kümeti başta tutmaz.

Kim Amerika’ya egemen güçlere tabi ise, kim onların su-

yunda yürüyorsa, onlar iktidar olur ve onlar iktidara getiri-

lir. Benim gördüğüm kadarıyla burada konuşulanlar biraz 

ters-yüz edilmiş durumda. Çok ters yüz edilmiş durumda, 

yani günlük, bu günün sorunlarına cevap vermeyen tar-

tışmalar oysa bugün somut olarak Türkiye’de eğitim ku-

rumları değiştiriliyor, eğitim kurumları gericileştiriliyor, Biz 

sosyalist olarak gericilerden mi yana olacağız yoksa ilerici, 

ilerleyen güçlerle ittifak mı yapacağız? Ve ittifak yapaca-

ğımız güçlerin kimler olması gerekiyor? CHP mi olacak, 

DSP mi olacak, AKP mi olacak? İttifak yapacağımız güçlerle 

dünya üzerinde Amerika’yı mı öveceğiz?

Ben Amerika’nın demokratikleştiğini düşünmüyorum, gör-

müyorum da. Tüm dünyadaki iktidarları belirleyen hâlâ en 

yakın tarihte Irak’ta yapılanları belli Amerika’nın bu de-
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mokratik yüzü, dünyada sıkıştığı için çıkar yolu, dünyada 

köşeye sıkışıyor, ekonomisi onu köşeye sıkıştırıyor, siyasal 

olarak köşeye sıkışıyor, buradan bir çıkar yol olarak bir 

demokrat yüz gösterecek ama bu gelecekte, dünyada ge-

lişen hareketlere bağlı olarak yine dünyadaki tüm baskıcı 

rejimleri Amerika’nın kontrol edip yönlendireceğini düşü-

nüyorum, Açıkça söyleyeyim, bu konuşmaları dinlediğim-

de “Türkiye’de iyi ki bu komünistler var, buraya ne kadar 

faydası oluyor” diyemiyorum ama iyi ki bu Baykal varmış 

burada ya diyebiliyorum! Samimiyetle söylüyorum, iyi ki 

CHP’nin üstünde Baykal var, onun üzerine başka bir şeyi 

koyamadılar; Soros’cu birisini seçip oraya koyamadılar di-

yorum ama ben sosyalistim. Sosyalistler bana bunu söyle-

tiyorlar. Ufuk Uras gitti, varlığı ile yokluğu arasında günlük 

olarak bir muhalefet yapmıyor. Şimdi arkadaşlar ben çok 

fazla konuşma yapmadığım için belki sert ifade ediyorum, 

özür dilerim. Güçlüden yana konuşan insanlar yanlış şeyler 

düşündürür. Hele bu güçlü iktidarda ise, hele bu güçlü şu 

an bile Amerika’dan yana konuşan, iktidardaki partilerden 

yana konuşanlar benim içimde hep kuşku uyandırıyor. Ba-

kın şimdi CHP iktidarda olsun, onu eleştirelim.

Hüseyin Çakır: Özetleyebilir misin?

Salih Açıkkol: Özet olarak ben şunu söylemek istiyorum: 

Komünistlerin veya sosyalistlerin dünyada ittifak yapacak-

ları güçler bellidir, ülke içinde kiminle ittifak yaparlar bun-

lar bellidir diye düşünüyorum. Herkesle ittifak yapamazlar, 
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çünkü o zaman savundukları şey ortak olur, yani işçi-emek-
çi kesim bu emperyalizmden, kapitalizmden darbe yiyen 
insanları savunmaları gerekiyorsa, karşılıklı çelişki çıkması 
gerekir, yani ikisi iyi anlaşıyorsa, bir sorun var demektir.

Hüseyin Çakır: Tamam, teşekkür ederim.

Salih Açıkkol: Sorun ne derseniz, başarılı örnekler örnek-
tir diye düşünüyorum. Gorbaçov hiçbir biçimde başarılı bir 
örnek değil veya şimdi Obama’nın ne olacağını ben bilmi-
yorum, göstermelik bir demokrat olacağını...

Hüseyin Çakır: Açıklamalar için teşekkürler...

Ayşe Bilge Dicleli: Arkadaşlar biliyorsunuz, Türkiye’de 
Kürtlerden, yoksullardan daha kötü durumda olan genel 
bir kategori var; bunlar genel olarak kadınlar ve şu anda 
kadınlar çok değişik problemler yaşıyorlar, şiddetti, şuy-
du buydu her şey gazetelerde yansıyor. Buna rağmen ben 
kadınlar açısından bakarak çok olumlu birtakım, bugünkü 
konuştuğumuz konulara ışık tutacak iki somut eylem an-
latacağım. Bir tanesi Medeni Kanun değişikliğiydi. İkincisi 
de Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) kadınların mücadelesiyle 
gerçekleştirilen değişikliklerdir. Bunlar muhafazakâr vs. ol-
masına rağmen AKP iktidarında gerçekleşmiştir. Bu nasıl 
oldu? Birincisi, o zaman AB’ye giriş beklentisi çok yüksekti 
dolayısıyla oradan bir rüzgâr vardı. Ama kadın hareketinde 
51 sene mücadele ediyorlar. Bu değişiklikleri gerçekleştir-
mek için –burada sanıyorum o hareketten olan arkadaş-
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lar da var- internet üzerinden, mesela ben o zaman Kadın 
Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’ndeydim (KA-
DER), başka bir arkadaşımız Kadının İnsan Haklarından-
dı. O zaman çok büyük sayıda, 129 kadın örgütü; bunun 
içinde sosyalistler, çocuklar vardı, çok parçalı bir hareketti 
ama tek bir koordinasyon sağlandı. Demek istiyorum ki 
koşullar olumsuz bile olsa ana eğilimler yakalandığı zaman 
bazı şeyleri değiştirmek mümkündür. 

Mesela Medeni Kanun’daki değişiklik talepleri ne CHP’nin 
programında vardı, hatta o zaman onların kadın programı 
falan bile yoktu, sonradan çıktı. Türk Ceza Kanunu da öyle 
oldu. Kadının İnsan Hakları Platformu, TCK Platformu ku-
ruldu ve öyle şeyler oluyordu ki, meclisin içinden de des-
tekleyen insanlar vardı. Ben bunları bunu söylemek için ve 
biraz da size umut vermek için anlattım.

TCK da öyle oldu. Çok hoş şeyler de oldu, şimdi mese-
la yedi kişi buluşmuş ya, aynı anda Antalya’daki kadınlar 
dağa çıkıp ateş yakıyordu, işte İstanbul’da şu oluyordu, şu 
tarafta bu oluyordu; meclisin içindeki casuslarımız gidip 
CHP’lileri ayarlıyordu, komisyondan haber alıyorduk, yani 
bunlar mümkün. Dolayısıyla o kadar karamsar olmaya ge-
rek yok.

Hüseyin Çakır: Teşekkürler.

Faik Üstün: Önce bir konudaki düşüncemi açıklayıp son-
ra çok kısa bir soru sormak istiyorum. Düşüncem, önce-
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likle bugünlerde en güncel olan, ülkemizin de içinde bu-
lunduğu kriz konusundaki bir değerlendirme, yani dünya 
üzerindeki bir krizden söz ediyoruz, kapitalizmin krizi. Bu 
kapitalizmin ilk kez yaşadığı bir kriz de değil. Bilebildiği-
miz kadarıyla ortalama 25-29 yıl arayla kapitalizm krizleri-
ni yaşar. Bugün yaşananı eğer adli bir olay haline getirip 
değerlendirecek olursak, karşımıza kriz çıkmaz. Karşımıza 
nitelikli dolandırıcılık çıkar, yaşanan budur, hepimiz biliyo-
ruz. Yapay olarak yaratılmış piyasa, yapay olarak yaratılmış 
değerler ve hâlâ tüketimin, sonunda çok da önemli olduğu 
için özellikle vurguluyorum. Tüketicilerin, tükettikleri ger-
çekte ihtiyaçları olmayan yapay olarak üretilmiş birtakım 
tüketim alışkanlıklarını, tümüyle yapaylığa dayanan bu ola-
yı değerlendirecek olursak, özünde bu bir 

Kapitalizm bütün yaşamı boyunca sistemini ayakta tutabil-
mek için her şeyi yapar. Bilinen klasik anlamda sömürü 
sistemlerini konuştuk, biz bunları iyi biliyoruz, bunların ta-
nımları bizlere ait ama birikimlerimize yönelik yapılan bu 
saldırılar ki toplumda en küçük kesimlerin bile birikimleri-
ne el konan bir yöntem olarak gelişti bu. Bunun dolandı-
rıcılıktan başka bir adı bence yok. Diğer bir-iki konu için 
küçük şeyler söylemek istiyorum. Özellikle yerel yönetim-
ler konusunda Zülfü’nün değişimler için önemini vurgu-
ladığı bir noktaydı. Bu arada kentlerin muhafazakârlaştığı 
konusunda da Adil’in bir tespiti vardı. Ülkemizde 2002’den 
bu yana, yani özellikle yeni hükümetin, AKP hükümeti-
nin başa geldiği dönemden bu yana bir önceki dönem-
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lerde hazırlanmış olsa bile yerel yönetimlerle ilgili yasalar 

art arda çıkmaya başladı. Belediyeler Kanunu, ilk 2002’de 

çıktı, ardından Özel İdarelerle ilgili kanunlar, Büyükşehir 

Belediyeleri, Belediyeler Ajansı’nın kurulması gibi art arda 

yasal uygulamalar var. Bu yasal uygulamalarda neyin eleş-

tirildiğini incelemek gerekirse, gene şöyle bir sorunla kar-

şı karşıya kalıyoruz. Aslında belediyeler yapı olarak geniş 

halk kesimlerinin, yöresel halk kesimlerinin hizmetleri için 

vardır, yerel yönetimlerin tümü böyledir. Dolayısıyla kuru-

luşlarında da bunlara hizmet etmek zorundadır. Yerel yö-

netimlerin bugüne kadarki kaynakları ağırlıkla devlet mer-

kezli esaslı olması söz konusu iken, yeni dönemde merkezi 

esaslı olmayan bir kaynak yaratma eğilimi vardır, yani artık 

belediyeler ve diğer yerel yönetimler vergilerini, gelirlerini 

kendileri oluşturacaklardır. Ancak ikinci noktaya geldiği-

mizde, yerel yönetimler hizmetlerini kime sunacak? Gözle 

görülür değişiklikler ne yazık ki bu hizmetlerin sunulduğu 

alanın, hizmeti satın alana yöneldiğini göstermektedir. Yani 

hizmet kendi görev alanı içinde olan geniş halk kesimlerine 

hizmet vermek yerine, sunduğu hizmeti satın alan birilerini 

aramaktalar. Buna uygun, buna dönük fiili çalışmalar var ki 

bir de en tehlikeli olanı önümüzdeki dönemde imar kanun-

larının da bu çerçevede bazı değişikliklere ve özelleştirme-

ye açılabileceği olayını gösteriyor, yani muhafazakârlaşmak 

aslında buralarda çok net biçimde yatıyor. Öyle bir şey ki 

sırf burayı korumak eğilimi; ben, muhafazakârlığı dinsel, 

gericilik, irtica olarak söylemiyorum. Her yasal değişiklik 
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ne yazık ki fiilen bunları yürütüyor. Bu düşüncelerimi en 
azından söylemekti derdim ama asıl sormak istediğim şu: 
Biz ülkemizde özellikle solda arayışlar adına madem ko-
nuşuyoruz, solda arayışlar adına bazı köşeleri çizdik, yani 
var olacak bir yapı, yeni ortaya çıkacak bir yapı, belirli 
köşelerle kendini anlatmalı; kendi planını, programını, dü-
şüncelerini açıklamalı. Benim sormak istediğim bunu daha 
global anlamda, küreselleşme anlamında, bütün dünyayı 
kapsar biçimde köşeleri nelerdir? Nasıl köşeler açıklamak 
gerekiyor? Sorum budur.

Hüseyin Çakır: Teşekkür ederiz.

Zülfü Dicleli: Faik’in anlattıklarından bazı noktaların eksik 
kaldığı ortaya çıkıyor. Yerel yönetimlerde hizmetin sadece 
satın alma gücü olana değil, bütün vatandaşlar temelin-
de yürütülmesi bence bu anlattığı çok önemli bir müca-
dele konusu. İkincisi küreselleşme süreçlerine olumlu ola-
rak bakmak gerekir diye düşünüyorum. Yabancı sermaye 
düşmanı değiliz diye net, açık tavır almak lazım. Yabancı 
sermayenin yalnız, tabii ki üretime katkıda bulunan ya-
hut ekonomiye katkıda bulunan ölçeklerde desteklenmesi 
gerekir diye bir yaklaşım olabilir, ama bunlar eski soldan 
farklı olarak yabancı sermayeye tavır almamak lazım. Glo-
bal, tek bir dünya ekonomisine doğru gidiliyor, biz hâlâ ka-
pitalizm dediğimiz zaman Amerika’yı Avrupa’yı anlıyoruz. 
Halbûki Japonya da kapitalist, Çin de kapitalist, Hindistan 
da kapitalist, bunların hepsinde sermaye hareketleri var ve 
sermaye dünyada böyle dönüp duruyor, jet, ışık hızıyla git-
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tiği yerin refahını yaşam kalitesini yükseltiyor. Sermayeden 
başka bir refah yaratmak imkânı yok. 

Devlet yatırımlarıyla ancak sosyal haklar, sosyal imkânlar 
sağlamak mümkün ama zenginlik yaratmak pek mümkün 
değil. Aynı şekilde bu küreselleşmenin insanlığa daha uy-
gun olması için reforme edilmesi gerektiği fikri, yani nasıl 
içeride reformlardan bahsediyorsak, dışarıda da Türkiye’nin 
dünyadaki adalet konusuna katkıda bulunacak politikaları 
destekleyen bir tavır almak lazım. Milliyetçiliğe karşı koz-
mopolitizmi savunmak lazım. Yurtseverlik iyidir de, milli-
yetçilik kötüdür diye bu eski şeyler, yani milliyetçiliğin her 
şeyi kötüdür, çünkü milliyetçilik diğerini düşman kabul 
eder. Bir milliyetçi, diğer ulusları düşman kabul eder, dost 
kabul etmez. Ancak karşılıklı çıkar temelinde işbirliği ya-
pılır filan derler, işte her ülkenin çıkarları vardır, başka bir 
şeyi yoktur filan derler. Halbûki şimdinin dünyası bir koz-
mopolitizm, yani bütün insanlara değer veren, bütün kül-
türleri seven, saygı duyan, bütün ülkelerle işbirliğini müm-
kün olduğu şekilde tabii ki temel yasalarda eşitlik temelin-
de sürdürmeye çalışan, solun böyle bir tavrı benimsemesi 
lazım diye düşünüyorum. Zaten böyle bakınca ne oluyor? 
Aslında tarif edilen bu şeylerle yeni bir insan uygarlığının 
oluşmasına katkıda bulunmak oluyor. Ayrıca son beş altı 
senedir Amerika-Türkiye ilişkileri hakkında birtakım şey-
ler yapılıyor, bu AKP’nin dış politikası izlenirse, elbette 
git gelleri var ama hiç de Amerika tarafından planlanmış 
bir dış politika olmadığı, kendilerinin bölgede Türkiye’nin 
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rolünü artırmaya çalıştıklarını, gayet akıllıca dış politikalar 
da izlediklerini kabul etmek, görmek, desteklemek lazım. 
Onun için hükümete de, her hükümete olacağı gibi, buna 
da ayrımlı yaklaşmak lazım. Yani olumlu bir şey yaptığı 
zaman bunun doğru olduğunu söylemek lazım, CHP, Ata-
türkçüler, Kemalistler, solcuların önemli bir kesimi kafadan 
bu hükümet ne yaparsa yanlış diyorlar. Her şey kötü, onun 
için tabii ordu gelsin kurtarsın beklentisi içindeydiler. Şimdi 
ordu da geldi kurtarmadı, ne yapacaklarını şaşırdılar ama 
hükümet olumlu şeyler de yapıyor. Her hükümet olumsuz 
yaptıklarına kesin tavır almak lazım; ben böyle bir politika 
gerekir diye düşünüyorum. 

Bahtiyar Kaymak: Uzun süredir konuşulduğu için bir yı-
ğın soru dolaşıyor ama ben bir tespitte bulunmak istiyorum. 
Başlangıçta vurucu bir cümle için bizim temel ütopyamız 
savaşsız ve sömürüsüz bir dünya, yani şu anda söylenen 
başka bir dünya olabilirin farkı. Bununla birlikte bunun 
asıl mantığı, yani savaşsız, sömürüsüz bir dünya ütopyası-
nın bence asıl varacağı yerin sivilleşme ile ilgili olduğunu 
düşünüyorum, yani her açıdan şurada konuşuyoruz, resmi 
platform havası içinde, mesela kimse gülmüyor, çünkü çok 
resmi konuşuyoruz, zaman zaman gülüşüyoruz da bu sivil-
leşmeyi hayatımızın gerçekte, gerçek alanında yaşadığımız 
dünya ile, şurada yaşadığımız dünya arasında sanıyorum bir 
fark oluşuyor. İnsanlar kendilerini tam gerçekleştiremiyor, 
yani gerçek yaşadığı alanla, şu alanda kendini gerçekleşti-
remiyor. İnsanlar bir yerde bir daralma, sıkıştırma yaşıyor. 
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Bu anlamda dünyanın Gorbaçov’la, yeni, ılımlı Obama ile 
birlikte bence sivilleşmeye denk gelen bir nokta. Tam da 
Gorbaçov’un da getirmek istediği yer burasıydı, sivilleşme. 
Biz de eskiden var olan bir resmi havamızın yerine, yani 
resmi pozisyondan sivilleşmeye doğru hareket ediyoruz. 

Aslında demek istediğim, deniz kenarında güneşlenen bir 
insan düşünün. O bir insan, onun politik, dini, etnik kimli-
ği falan filanı düşünülmeyen, herkesle birlikte güneşlenen 
bir insan. Bu birey anlamında böyle ama politik platforma 
döktüğümüzde tabii biraz resmi oluşuyor, örneğin oturu-
yor olmak bile bir sivil pozisyon, yani ayakta olmaya göre 
oturuyor olmak bir sivil pozisyon. Bu anlamda ben eski 
işçi sınıfı, birincil eski kalıp, kült işçi sınıfı anlayışının yerini 
orta sınıfa, yani belli bir sınıf mahiyetinden sınıfsızlaşma, 
aslında sivilleşmeye doğru aktığını ama bunun karşısın-
da duran hantal, vahşi kapitalizmin ise hâlâ kendi sınıfsal 
mentalitesi ile hareket ettiğinin düşünüyorum. Belki Oba-
ma ile birlikte bu sınıfsal mentalite, yani resmi mentalite, 
dünyaya resmi bakış, vahşi bakış yerini daha sivil bakışa 
getirecek. Obama’nın Chavez ile görüşmesi de bunu ön-
görüyor aslında ama bu bizim kendi ütopyamız, tabii bu 
tartışılır bir sorun da, bence öncelikle sivilleşmeyi oluştur-
mamız gerekiyor. Burada sözü edildi, ben tarikatların sivil 
bir oluşum olduğuna inanmıyorum, onlar sivil değil. 

Zülfü Dicleli: Ben tarikatların siyasal talepleri neyse orta-
ya çıksınlar. Partimi olacaklar ne olacaklarsa, seçime girip 
oy istesinler diyorum
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Sibel Taşkıran: Merhaba. Benim, size fanteziye dayanan 
bir sorum olacak. Az önce bir arkadaşımızın eleştirisi oldu, 
konuşmanızla ilgili fazla teorik ve fazla felsefi olduğunu 
söyledi. Açıkçası ben de katılabilirim buna ama bunu bir 
eleştiri gibi almıyorum, ben bunu bir şekil olarak belirtmek 
istiyorum, çünkü böyle konuşmalar en azından bana iyi 
geliyor. Benim sorum da birazcık buradan bir adım öteye 
geçmek için bir fantezi üzerine kurulu. Diyelim ki Başba-
kan oldunuz ve hükümetinizi kurdunuz ve Türkiye’yi yö-
netmek için iktidara geldiniz, güç odağını da oluşturdunuz 
ve konuşmanızda defaten söylediğiniz bir şey var ki çok 
kıymetli olduğunu düşünüyorum; “artık net, keskin tutum-
lar almak lazım ve köşeli olmak lazım” diye. Benim sorum 
tam da buradan hareket ediyor. İki sorun saydınız, Türkiye 
için iki sorunsal; Kürt sorunsalı ve İslam-laiklik sorunsalı. 
Hükümetini kuran bir başbakan olarak Türkiye’de yapaca-
ğınız ilk üç eylem nedir diye sormak istiyorum. Özellikle 
eylem kelimesini kullanmak istiyorum. kabul edersiniz ki, 
bir eğilimin idealizasyonu ya da bir yaklaşımın tanımı değil, 
beni ilgilendiren neler yapılması gerektiğini, belki de “hani 
yok ki, olsa zate” oldu dediğiniz o reçetenin tarifini merak 
ediyorum, yani Kürt sorunsalı ve İslam sorunsalı etrafında 
yapmak isteyeceğiniz, gerçekleştirmek isteyeceğiniz eylem 
planı ne olur? Bunu merak ediyorum.

Zülfü Dicleli: Tabii soru fantezi olduğu için, yani her si-
yasi iktidar belli siyasi koşullar içinde iktidara gelir, o ko-
şulların, dengelerin elverdiği şekilde kendi politikasını uy-
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gulamaya çalışır. Benim tabii böyle bir şeye cevap verme 

imkânım yok ama bu sorunlarda ne yapmak gerekir diye 

tabii ki söyleyebilirim. Kürt meselesinde ana mesaj şu ol-

mak durumunda: Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin başbaka-

nıysak bir kere bu meseleyi Kürtlerle birlikte çözeceğiz, 

ana fikir budur. Çözüm Kürtlerin kabul edeceği çözümdür, 

yani Türkler de kabul edecek, yani her iki tarafın, halkın 

gönüllü olarak, benimseyerek kabul edeceği çözümden 

başka demokratik bir çözüm olamaz. Sonuç ne çıkarsa, 

bahtımıza, yani oradaki görüş budur ve sol adına konu-

şan kesinlikle bunu söylemek zorunda, yani şimdiye kadar 

ne yapıyorlardı? “Ben sana televizyon verdim, oradan işte 

kanun değiştirdim”, yani hegemon Türk devamlı ona bir 

şeyler veriyor O öyle bir şey almak istemiyor ki. Kürtlerin 

istediği tek bir şey, adam yerine konmak, bu memleket-

te oturma, özgür olma hakkına sahip olmak, istediği gibi 

çalmak, oynamak ve oraları kendisi yönetmek istiyor. Di-

yarbakır kendisinden sorulsun istiyor, bu da hakkı, çünkü 

orada yaşıyor, orada memurlardan başka Türk yok ki. Yani 

onların istediği çözümdür, Kürt meselesinin bence başka 

hiçbir çözümü yoktur. Pratik olarak bakılırsa Kuzey Irak’ta-

ki Federe Devlet daha da gelişecek. Onların imkânları çok 

kısıtlı, Türkiye ile iş yapmak onların da çıkarına. Türki-

ye’deki Kürdistan kısmında oturan insanların kendilerinin 

hem Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür, gönüllü, eşit vatanda-

şı, hem de oradaki akrabalarıyla aynı etnisitenin üyesi gibi 

kabul edileceği çok orijinal bir çözüm çıkabilir. 
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Bir sürü gayet güzel uygulanan çözümler var. İspanya’da 
mükemmel bir şekilde uygulanıyor, aynısı burada da olur. 
Özerk bir Kürt yönetimi olur, onlar öbür tarafla da iliş-
ki içinde olur. Mesele, Kürtlerin silah zoru olmadan kabul 
edeceği bir çözümün olmasıdır. Kürtler de şimdiye kadar 
açık konuşamadılar ki yahut da konuşmuyorlar, ne iste-
diklerini kimse bilmiyor, PKK’nın ne istediği de belli değil. 
Tabii dengelere göre konuşuyorlar ama en sonunda belki 
ayrı devlet diyecek; onu bugünden dese, hiç olmazsa ko-
nuşması olur, DTP de öyle. İlk yapılacak iş, aslında iki ta-
rafın da benimseyeceği çözüme varmak için herkese sınır-
sız konuşma imkânı sağlamak, bu konuda Kürtler, Türkler, 
askerler herkes konuşsun. Şimdiye kadar bu milli çıkarlara 
aykırı diye kimseyi konuşturmadılar.

İslam meselesi de aynı şey, o da konuşulmuyor. Ben tari-
katlar derken, bunun sivillikle falan alakası yok, bu açığa 
çıksın, konuşulsun, yani tarikatlar sivil toplum mudur, de-
ğil midir tartışmasının bir anlamı yok ama gizli olmasın, 
açık olsun, benim dediğim Budur herkes kiminle muhatap 
olduğunu bilsin. Türkiye’de bugün Masonlar bile serbest 
örgütleniyor. O ya da bu cemaatle niye örgütlenmesin, ne 
zararı var? Konuşsun, tersine gizli kalmasın. İslamcılarla la-
iklerin beraber yaşayacağı yeni bir sistemi beraber kurma-
larını sağlanmalı. Diyanet kalksın, öteki olsun, şöyle olsun, 
böyle olsun, Aleviler de gelsin gitsin şeklinde hazır reçete 
vermek doğru siyaset değil. Doğru siyaset, tarafların mu-
tabakatının mimarı olmaktır, çünkü başka çare yok. Zorla 
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olmuyor ve zaten ideal çözümler de yok. Her iki taraf reel 
duruma uygun neyi benimsiyorsa, onu şey yapacak. Tabii 
esas üçüncü mesele, üç fantezi söyledin, üçüncü fantezim...

Katılımcı: İşsizlikle ilgili olan mı?

Zülfü Dicleli: Hayır hayır, işsizlik daha kolay, öteki devle-
tin tepeden aşağı, kökten demokratikleşmesi, yerelleşmesi, 
katılımın olması, her türlü vesayet vs. şeyinin giderilmesi, 
askerin hakikaten savunmadan başka bir şeyle ilgilenme-
yen, hükümete bağlı Polis Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 
farksız bir konuma indirilmesini sağlamak. Türkiye’nin en 
önemli şeyleri bunlar. Türkiye’nin ekonomik potansiyeli 
yüksek 70 milyon nüfus var, Türkiye’de yaratıcı çok insan 
var, yavaş, yavaş bu rahatlık sağlanırsa, önü açılırsa Türki-
ye çok hamle atar. 

Hüseyin Çakır: Söz, Uğur Yüzbaşıoğlu’nun.

Zülfü Dicleli: Tabii başbakan olmak istemiyorum...

Uğur Yüzbaşıoğlu: Buradaki katılımcılara baktığım zaman 
ve gelen insanlara baktığım zaman aslında Türkiye sol tari-
hinin bir panoraması gibi 68 kuşağından bu yana sol için-
de yer alanlar var. Bizim gibi kısa pantolonla sol harekete 
katılmaya çalışan 1980 darbesini yaşayan bir kuşak da var.

Bugün sol diye tarif ettiğimiz şey benim anladığım kada-
rıyla aslında kendi açısından siyaseti yeniden tarif etmeye 
çalışmak. Şimdi Zülfü ağabeyin söylediği gibi Türkiye’de 
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bir dönem büyük bir heyecanla devrim yapmaya çalışan 

bir sol hareket ve gençlik hareketi vardı. 1970’lerde işçi 

sınıfı hareketi, hak talebi hareketi iken, bugün baktığınız-

da değişen dünyada siyaseti yeniden anlamlandıramadığı 

için, ya da o değişen anlamları kavrayamadığı için bir sol 

siyaset, toplumu değiştirecek, ona etkide bulunacak bir sol 

siyaset görünmüyor. Ya da en azından benim açımdan bu 

böyle, yani aktörü olunabilecek, içinde yer alınabilecek sol 

bir siyaset görünmüyor. Sanki sol değişmezlikler üzerinde 

kurulmuş bir söylem. Aynı şeyleri söyleyerek, aynı yerde 

durarak sol oluyoruz. Belki bu böyle olmuyor. Bu anlamıy-

la dünyada her şeyin anlamı değiştiği gibi, aslında siyasetin 

de anlamı değişiyor ve eğer siz bu çağın taleplerine bir 

aktör olarak yanıt veremiyorsanız, toplumlar, kitlelerle bağ 

kuramıyorsunuz. Örnek işte 10 Aralık hareketi kitlesel bir 

sol parti kurmak istiyoruz diyor. Evet, bu bir niyet olabilir, 

tabii insanların böyle niyetleri olabilir ama siz karşınızdaki 

insanların talepleriyle istişare edecek, onların sizde kendi-

lerini bulacakları bir ortam yaratmadığınız sürece, insan-

lar sizin o değiştirici hareketinize katılmıyorlar, uzak du-

ruyorlar, mesafe koyuyorlar. Şimdi öyle çok şey söylendi 

ki bunlara ilişkin iki şey söyleyeyim: Bir, gelişen eğilimler 

içinden solu yeniden tarif etmek gerekir. Bu eğilimleri eğer 

siz gelişimin motoru halinde okumazsanız, siz hep olanı 

görürsünüz. Oysa benim açımdan siyaset, gelişim doğrul-

tusunu anlayabilme sanatı, değişimi anlayabilme sanatı, 

yani değişim yollarını ve olanaklarını göremezseniz, hep 
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değişmezlik üzerinden siyaseti yapmaya çalışırsınız. Bu bir 

anlamıyla da aslında statükocu olursunuz. Sosyalizm inşa 

edildiği dönem, belki ütopyalar dönemiydi. İnsanlar o za-

man ütopyalarından da söz ediyorlardı. Daha sonra onu 

yeryüzüne indirecek bir ütopya üzerinde insanlar mücade-

le ettiler, tabii çok büyük mücadeleler oldu. Tabii bunları 

bir kalemde silip atmamız mümkün değil. Geriye dönüp 

tekrar baktığınızda şunu görüyorsunuz ki, yani tabii birçok 

şey görülebilir. En azından ben küçücük bir şey görüyorum 

ki siyasette aktör olmadan değişim yolunu açamıyorsunuz, 

ama değişimi de doğru okumadan bir aktör olamıyorsu-

nuz. Evet, kenardan, küçük bir dükkânınız var, birtakım 

şeyler ifade edebiliyorsunuz. Burada birtakım şeyler söy-

lemek isterken aklıma gelen bir soru vardı; mesela siz 

hukuku nasıl tanımlıyorsunuz, hukuk dediğiniz şey nasıl 

oluşuyor? Yani insanlar birlikte yaşama iradesini nasıl kuru-

yorlar ve bunu yasal hale getiriyorlar? Mesela sol buna çok 

modernist, toplumu tepeden belirlemeci ve yeniden inşa 

edici bir yanıt verdiği için bence toplumla o bağ kurma 

olanaklarını elden kaçırdı. Oysa sizin, artık insanlara nasıl 

inanacaklarını, nasıl yaşayacaklarını söyleyebileceğiniz bir 

dönem değil. İnsanlar kendi kimlikleri ile hayata katılmak 

istiyorlar. Mesela bireyin ve bireyselleşmenin öne çıktığı 

bu dönemde, insanlar bu kimliklerini ifade etmek istiyor-

lar, yani Kürt meselesi bence böyle, modernitenin yanlış 

okunduğu bir sorun, yani Türkiye’de modernite nedeniyle 

sürekli yaşadığımız bir sorun, yani devlet inşa edilirken bu 
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kimlik yoktur diye buna karar vermiş. Gayri Müslimler işte 
bir figür olarak vardır ama onlar hiçbir şekilde devlette her-
hangi bir göreve gelemezler; böyle bir saptama yapılmış, 
bunun üzerinden her şey belirlenmiş.

Erdal Talu: Zülfü’nün kırılma olarak adlandırdığı ve diğer 
arkadaşların da katkılarda bulunduğu kapitalizmin bugün-
kü krizi konusu, bence hakikaten üzerinde çok daha et-
raflıca düşünülmesi ve tartışılması gereken yanlar içeriyor 
ve de bu kriz çok büyük tehlikeler ve altüst oluşlar, acılar 
barındırdığı gibi aynı zamanda önemli olanaklar ve ümit-
ler de barındırıyor. Yorumlar yapılırken, bu nedenle bir iki 
şeye değinmek istedim. 

Bu kapitalizmin hakikaten çok ciddi krizi. Aslında kapita-
lizmin çok temel anlayışları tartışma gündemine getirilmeli, 
yani bu üç beş tane üçkâğıtçı adam türev kâğıtlarını icat 
ettiler, olmayan değerler yarattılar, bunları da ahlaksızca 
insanlara sattılar, sonra da defolu mallarını geri almıyorlar 
filan, öyle değil, yani bu şekilde konması bence tabloyu 
tam açıklamıyor. Umur değindi, yani “insanların kulakla-
rından fışkıran bir para” var burada. Kapitalizmin mantığı 
açısından bakıldığında bu paradan para kazanmak gereki-
yordu ve bu parayı değerlendirmek gerekiyordu ve de bu 
kadar büyük bir parayı mass edecek ve emecek bir üretim 
yoktu, kaldı ki üretimde de o kâğıtlar pazarlandığı zaman 
kâr edecek kadar kâr imkânı da yoktu, yani üretimde veya 
reel sektördeki kâr marjları ile bu kâğıtların pazarlandığı 
faizler falan kıyaslandığı zaman çok daha büyük kârlar söz 
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konusuydu. Sistem kendi mantığı içinde böyle bir çözüm 
buldu. Çok mantıksız bir şey de değildi, bir müddet daha 
sürdürdü. Şimdi bu gelinen noktada kapitalizmin temel an-
layışlarında birtakım şeyler değişmediği müddetçe, açıkçası 
kolay çözümler de yok. Bir defa artık global davranmak 
zorundalar, globalleşmenin geldiği yer itibariyle tek ülke-
nin çözeceği mesele olmaktan çoktan çıkmış durumda. Bu 
nedenle hegemonik davransalar bile bunu paylaşmak, bir-
takım mekanizmalarını bulmak zorundalar. 

Aslında türev kâğıtlarla vs. yapılan işlem buydu, hepsi de 
bu işin nereye gittiğini, krizi falan filan aslında biliyorlardı. 
Buradan şuna varmak istemiyorum, bu türev kâğıtları sis-
temden çek al, yine eski tür bankacılık sistemine bir şekil-
de geri dönmenin yollarını ara, yani işte reel sektör, yatırım 
ve finansman üçgenleri içinde kapitalizmin kendi içinden 
baktığımızda böyle kolay çözümleri yok. Hakikaten kapi-
talizm insanlık tarihindeki bir evrimin doğal sonuçları, yani 
sonradan, yukarıdan şırınga edilmiş, kurulmaya çalışılmış 
bir sistem değil. Kendi içinde kendini geliştirme ve yeni-
leme imkânlarını ciddi ölçüde barındıran bir sistem ama 
fırsatlar derken şunu söylemek istiyorum: Hakikaten an-
layışlarda ciddi değişiklikler olmadan da devam etmenin 
kolay olmadığı sınırlara geliyoruz, o nedenle fırsatlar var. 
Hakikaten kapitalizmi çok daha farklı biçimde etkilemek, 
değiştirmek, daha doğrusu dünyadaki ekonomi ve yaşamı 
farklı bir anlayış üzerine bina etmenin çok ciddi fırsatlarını 
da içinde barındırıyor diye düşünüyorum.
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Zülfü Dicleli: Ben bu Erdal’ın dediğine iki örnek vermek 

istiyorum, aslında çok önemli. Mesela bir tanesi, Çin geçen 

gün açıklama yaptı, elektrikli araba üretimine bilmem kaç 

milyar yatırım yapacağız diye. Şimdi bu korkunç bir şey, 

çünkü Amerikan araba sistemini çökerten şey, hâlâ çevre 

kirletici teknolojilere bağlı olmaları ve onun hiçbir geleceği 

yok, o arabaları dünyada satamıyorlar, onun için birçok se-

bepten satamıyor. Şimdi Çin bunu çıkartıyor; ben elektrikli 

hibrit araba üreteceğim diyor. Daha evvel Toyota üretti. 

Şimdi bu dünyadaki bütün bu imalat şeyini kökten değiş-

tirecek bir gelişme. Dünyadaki bütün güç dengelerini nasıl 

etkiler bilemiyorum ama mutlaka etkileyecek. Başka bir 

örnek, bu Toyota ve General Motors’un karşılaştırılması. 

General düne kadar dünyanın en büyük şirketiydi, bunlar 

arabaları kapitalist mantıkla üretiyorlar, yani demin anlat-

tığım mantıkla iyi çalışana para veriyorlar, çalışmayanı ce-

zalandırıyorlar ve çok sıkı bir denetim var, her şey kontrol-

lü, yukarıdan aşağıya hiyerarşik, muazzam bir kontrol var. 

Böyle bir sistem, bu sistem, Batı’nın normal sanayi üretimi 

sistemi. Beş altı sene evvel bir General Motors fabrikasını 

Toyota devraldı, işçisiyle, sendikasıyla, her şeyiyle devral-

dı. Amerikan işçisi, Amerikan sendikası, Toyota geldi ora-

da kendi yöntemini uygulamaya başladı. Beş sene içinde 

altı-yedi kat verim arttı. Verimliliği altı-yedi kat arttı. Niye? 

Çünkü Toyota’nın sistemi öyle değil, kontrol montrol yok, 

tamamen katılım ve ekip çalışması üstüne kurulmuş, tabii 

yönetimi falan var ama gelir farklılıkları az, yani işçinin 
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aldığı ile mühendisin aldığı, Toyota’nın genel müdürünün 
aldığı paralar arasındaki farklar, Batı’ya göre çok daha adil. 
Batı’da yüz misli, on bin misli alıyor herif. şimdi bu yöntem 
hayatın içinde, herkes bunu karşılaştırıyor, okuyor, yani 
bu sistem içerisinde farklı şeyler yapmak mümkün, pekâlâ 
mümkün, bunun çeşitli örnekleri giderek artıyor.

Mustafa Paçal: Şimdi bu işsizlik sorunu üzerine ben iki 
şeyi söylemek istiyorum. Bir kere bu sıfır istihdam dediği-
miz, yani herkese iş dediğimiz bir hedef uzun bir zamandır 
gerçekleştirilebilir bir hedef olmaktan çıkmıştır. Bunun ger-
çekleştirilebilme imkânı, bu son veriler, bu son krizler, bu 
son rekabet, küresel ekonominin rekabete tamamen açıl-
masıyla bu daha da belirgin hale geldi. Şimdi Lizbon zirve-
sinde AB’nin bütün ülkeleri 2010 yılında AB 15, sonra 27 
oldu. Ülkeler sıfır istihdam hedefi ortaya koydular, bugün 
2009’un ilk çeyreğini geçtik. AB ülkelerinin sıfır istihdama 
ulaşması hayal. Son krizle birlikte ortalama yüzde 12’lik bir 
işsizlik var. ILO’nun kendi resmi tespitleri bu, 190 milyon 
işsiz gözüküyor. Bu da ILO’ya üye ülkelerin bildirimlerin-
den ortaya çıkan bir rakam ki biz bunlara kayıtlı, resmi 
işsizler diyoruz. Kayıt dışı ekonomiyi düşündüğümüzde 
daha da farklı rakamlara ulaşıyoruz. Türkiye’deki sorun; 
Mart 2009 istatistikleri de oldukça ürkütücü, yüzde 15.5, 
3 milyon 600 gözüküyor. Bunlar TÜİK’in rakamları. Bu da 
kayıtlı işsizleri bize gözüküyor. Özellikle gençler ve katın-
lar arasında işsizlik oranı tabii daha da yüksek. Bunu da biz 
aşağı yukarı çalışabilir nüfus ki bu ortalama 27 milyon ki 
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nüfusun yaklaşık yüzde 25’inin işsiz olduğunu görüyoruz. 

Türkiye ekonomisi yılda 750 binin üzerinde insana istih-

dam yaratması lazım ki bunun için de aşağı yukarı kişi 

başı 150 bin dolara yakın yatırım yapmamız lazım. Bu ra-

kamları şunun için söylüyorum; bu işsizlik sorununu şöyle 

bir yaklaşımla ele almak lazım: İstihdam sorunu 1960’larda 

filan önlenebilir nitelikte bir sorundu, yani istihdam edile-

bilir bir sorundu. Özellikle 1980’lerin ikinci yarısından son-

ra artık nitelik olarak önlenebilir bir sorun olmaktan çıktı, 

artık sonuçları karşılanabilir bir sorun evresine girdi. Şimdi 

bu sonuçları karşılanabilir evresini biraz şöyle belirtmek 

istiyorum: Bunu Avrupa da konuşuyor, vatandaşlık maa-

şı gibi, yurttaşlık geliri gibi farklı sosyal politika unsurları 

tartışılıyor. İşsizlik sorunu önlenebilir bir sorun değil. Bi-

raz evvel Zülfü de söyledi, 1980’lerden sonra küreselleşen 

ekonomide hızlanan bir bilimsel teknolojik süreç var. Bu 

yerleşik bütün üretim sistemlerini değiştiriyor, sadece sana-

yide değil, tarımda da bu böyle, hizmet sektöründe de bu 

böyle. Bunun bir önemli yanı şu: nüfus artış hızıyla ortadan 

kalkan işler ve yeni ortaya çıkan işler arasında çelişkiler 

var, farklılıklar var. Nüfus artış hızı ile yeni ortaya çıkan 

işlerin, bu nüfus artışını karşılayabilecek işlerin ortaya çık-

ması azalıyor ama bir başka farklı gelişme var. Bildiğimiz 

eski işlerin ortadan kaybolması, yeni işlere göre daha fazla 

oluyor. Şimdi böyle baktığımız zaman bu işsizlik sorunu, 

bir de biraz evvel Toyota dan bahsedildi, özellikle Japon 

çıkışlı dediğimiz rekabetin de zorlamasıyla üretimde ciddi 
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verimlilik programları uygulanıyor. Bu verimlilik program-

ları birkaç nedenle önemli. Birincisi, sendikal hareket ve 

sosyal demokrat sol partiler için çok önemli, İkincisi, za-

man, makine, insan, ürünü gibi işletmelerdeki bütün bu 

faaliyet alanlarında esneklik, üretimle hammadde arasında-

ki zamanın kısaltılması, çalışan sayısı ile çalışılan saatlerde 

esneklik gibi çok farklı düzenlemelerle karşı karşıyayız. Bu 

nedenle işsizlik konusuna hakikaten çok farklı yanlarıyla 

bakılması gerekiyor. Bir hususta da görüşümü belirteceğim. 

Toplantı akışı içinde bunlar konuşuluyor, yani parti, çevre, 

lobi gibi nasıl bir örgütlenme biçimiyle devam etmek gibi 

konular konuşuluyor. Parti çok alışıldık, aynı zamanda çok 

eski bir araç. Yani “bir parti kuralım, onun üzerinden mü-

dahale edelim.”. Ben şöyle düşünüyorum: Yenilenme ve 

değişim sürecinde katkısı olabileceklerin hepsini bir parti 

çatısı altında topladığımız zaman, onları bulundukları alan-

lardan alıp bir parti çatısı altında topladığımız zaman sanki 

topladığımız yerde hepimizi işlevsiz ya da hepimiz poli-

tik olarak oldukça hareketsiz kalabiliriz diye korkuyorum. 

Oysaki bu sürece bugün bakanlar, biraz erken öten horoz 

misali konuşuyorlar. Siyaset bana biraz erken öten horozla 

arasında sorunları olan bir iş gibi geliyor. Daha çok bulun-

duğumuz yerde, bu şirket,, parti, sivil toplum kuruluşu ola-

bilir, bir mahalle, bir medya, bir bilişim süreci içinde ola-

bilir, önemli olan içeriden değişimin temel dinamikleridir. 

Burada bireylerin oynayacakları değiştirici rollerdir. Bunu 

daha çok önemsiyorum. Hepimizin toplanıp bir yerde bir 
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iş yapmaktansa, herkesin bulunduğu yerde değişimde rol 

oynamasını çok daha önemsiyorum. Ama bunun için bir 

fikir çevresi gibi daha esnek, daha kamuoyuna konuşu-

labilir. Parti ile yan yana getirdiğin zaman bazıları için bu 

söylediklerim gelecek zaman kuşakları içerisinde bu tür 

çabalar, bu tür fikir, arayış çalışmaları partiler açısından da 

çok daha etkili ve önemli hale gelecek diye düşünüyorum,  

teşekkür ederim.

Melek Nurlu Gündoğan: Benimki kısa olacak. Değişim 

ve dönüşüm yaşanıyor. Bu değişim ve dönüşümde dünya 

yeniden tanımlanıyor. Şunu sorayım ben: Bu değişim ve 

dönüşümü, yeniden dünyayı tanımlamada nerede olaca-

ğım? Bir Kürt olarak işin neresinde olabilirim, bir yurttaş 

olarak neresinde olabilirim ve bir kadın olarak neresinde 

olabilirim? Benim için şu anda en önemli yanı bir kadın 

olarak bu değişim ve dönüşümde dünyayı tanımlarken, bu 

tanımlamada dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar 

adına küçük, küçük neler yapabiliriz?

Bugün öğlenden beri burada birçok şeyin zor olduğunu 

konuşuyoruz. Her şey gerçekten çok zor, tanımlayabilmek 

de belki çok zor, bu değişim ve dönüşümü nasıl yaşaya-

cağız? Bizim işimiz daha da zor, çünkü siz iktidardasınız, 

çünkü açıkçası sizin iktidarınızı sarsmak üzere de yola çık-

tık. Şimdi burada Ayşe konuşurken hafif tebessüm ettik, 

hâlâ kadın konusunda tebessüm ediyorsunuz; çok ciddi 

bir toplantı yaparken diye düşündüğümüz zaman tabii ki 
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tebessüm edelim ama başka zaman da tebessüm edelim, 

yalnızca kadın konusu konuşulduğunda değil, kadınlar 

bir şey istediğinde ya da bir fikrini dile getirdiğinde değil. 

Evet, bizim işimiz daha zor, çünkü siz iktidarı zaten. Teşek-

kür ederim.

Nabi Yağcı: Ben dinlerken aslında hepimizin kafasının ge-

risinde olan belki de zaman, zaman “nasıl bir parti ne ola-

cak” sorularıyla ifade edildiğini, esasında geride olan so-

ruyu başka biçimlerde dillendiriyoruz gibime geliyor. Soru 

biz ne yapabiliriz, biz bir şey yapabilir miyiz? 

Burada bir arkadaşın ifade ettiği gibi eğer var olan partiler 

falan bizi tatmin ediyor olsaydı, herhalde oraya girerdik, bu 

sefer orada konuşurduk, ama şunda da anlaşıyoruz ki Zül-

fü de söyledi, ben de katılıyorum, öyle parti marti için ha-

rekete geçemeyiz. Belki böyle düşünenler vardır, olabilir. 

Bizi bir araya getiren bunlar değil. Biz değişime müdaha-

le etmek istemiyor olsaydık, burada olmazdık. Dolayısıyla 

bana, burada tarif edilen biçimde değil de ama müdaha-

le eden biçimde bakmak doğru geliyor ve dolayısıyla ben 

Zülfü’yü dinlerken, diyelim ki Zülfü’yü biliyor olmasaydım, 

acaba Zülfü ile beraber bir fikir geliştirebilir miyim diye 

dinlerdim. Orada da neye bakardım? Eğilimleri acaba ben-

zer bir biçimde düşünüyor muyuz diye bakardım. Yoksa 

onun değindiği her konuda hemfikir olmak söz konusu 

değil, daha doğrusu hemfikir olup olmamanın ötesinde o 

konularda uzun, uzun konuşmak lazım. 
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Biraz önce Paçal’ın dediği işsizlik meselesi, o kadar çok 
yönü var ki yepyeni kavramlarla da tanımlanabilir, “yeni 
dışlanmışlık” diye yeni bir kavram var, bu nedir falan, yani 
saatlerce, günlerce konuşmamız lazım. O zaman burada 
yaptığımız veya yapmak istediğimiz nedir? Benim anladı-
ğım, birlikte düşünce üretebilecek insanların bir çevresi 
bulunabilir mi diye bakıyorum. Eğer eğilimlerde anlaşabi-
liyorsak, geleceğe doğru eğilimlerde fikirlerimiz benzerse, 
o zaman düşünüyorum ki olgularda farklı, farklı yorumlar 
yapabiliriz ve olgunun kendisi de zaten farklı yorumlara 
müsaittir. Bunlar olabilir, daha uzun, uzun bu konularda 
tartışabiliriz. İşte din meselesini uzun, uzun tartışabiliriz. 

Ben ne milliyetçilerle ne de ulusalcılarla birlikte bir fikir ge-
liştirebileceğimi zannetmiyorum. Kendi adıma açık konu-
şayım, çünkü farklı paradigmalardan bahsediyoruz. Çünkü 
bu kutuplaşmak değil, bunu yaratan biz değiliz, dışarıda 
böyle bir kutuplaşma var olduğu için bunu ifade ediyoruz. 
Buralarda bir ortayolculuğu da ben doğrusu doğru görmü-
yorum. Çok geniş olmak gerekmez ama benzer fikirleri ta-
şıyanların birlikte fikir geliştirmesi doğru olması lazım. Di-
ğeri ise, birkaç toplantıdan sonra insanlar herhalde bıkardı, 
yani niçin buraya geleceğim ya da Zülfü başkası için ne 
diyecek veya başkasını niçin dinleyecek? Eğer kapitalizmin 
daha derinine inen analizini yapmak gerekirse, uzmanlar 
var onlardan dinlemek isterim. Uzmanca bana anlatabilir-
ler. Ama bizim bir geçmişimiz vardı ve orada da Zülfü’nün 
dediği gibi bir yenileşme çizgisi, yenilenme çizgisi üzerine 
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kafa yoran ve onu bir ölçüde sorumluluğunu da taşıyan 
insanlar olarak kendi adıma bugün de o yenilenme pers-
pektifine uygun bir gelişmenin olup olmadığını irdelemek, 
her şeyden önce bizatihi benim kendi sorunum. O zaman 
bu çerçeveden bakarak ben de acaba benzer düşünüyor 
muyuz diye dinliyorum.

Tabii burada Zülfü’nün değinmediği tek konu bu değil. 
Bizim geçmiş kavramlarımız da, kavramsallaştırmalarımız 
da bugün yeni dediğimiz bütün o kavramsallaştırmalarımız 
da esasında Marks’la ilgilidir. Burada Marks’ın adını kim-
se anmadı, bari ben anayım. Bu dikenli bir konudur ama 
ben atlamamak gerektiğini düşünüyorum, yani bu hesap-
laşmayı yapmak zorundayız, değilse, ayağımıza hep dola-
şıyor. Demin sorularda da vardı; “kapitalizm, kendi içinde 
kendini yenileyerek aşar mı?” Önceden reçetesini vermek 
hiç mümkün değil. Zülfü gibi ben de katılıyorum. Dünden 
farklı olarak kapitalizm, kendisini yeniler ve zaten yeniliyor 
da. Hakikaten eğer barış daha kârlıysa, savaş pahalıysa, 
o zaman vazgeçecektir. Çünkü hatalara saplanıp kalmak 
gerekmez. Benim kafamdaki soru, “evet dünya böyle deği-
şiyor, böyle gelişiyor ve bize değiştirmek için yeni imkânlar 
da sunuyor ama acaba kapitalizmin sonrasını hayal etmek 
için veya bir ütopya bile olsa böyle bir ütopyamız hâlâ var 
mı? Olmalı mıdır” ? Belki bugünün konusu değil ama so-
ruların çoğunu dikkatle dinlediğimde, arka planda bunun 
olduğunu görüyorum ama tabii bu doğrudan Zülfü’nün ko-
nusu değil.
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Ben kendime dünle hesaplaşmayı seçiyorum. Hesaplaş-
mayı kötü anlamda almayın, yani kritik etme, dünden eli-
mizde kavramsal olarak ne kaldı, teorik yaklaşımlar olarak 
ne kaldı? Esas itibariyle bunlar üzerinde durmak istiyorum. 
Ondan sonra belki başka konularda daha birbirimizi an-
layarak gidebiliriz diye düşünüyorum, çünkü güler yüzlü 
kapitalizm deyince kötü anlaşıyoruz, bu belli; barışçı kapi-
talizm deyince de herkes tarafından değil ama en azından 
dünkü gibi bakan arkadaşlar tarafından yanlış anlaşılıyoruz 
veya kötü anlaşılıyoruz. Bütün bunları açabilmek için de o 
kavramsal hesaplaşmaların içinden geçmek lazım. 

Sonuçta bir sosyal bilimden söz ediyorsak, sosyolojiden söz 
ediyoruz, kavramsal ifadesiyle bir sosyolojiden söz ediyo-
ruz. Kuşkusuz o da belli kavramlara dayanıyor ve o anlam-
da bir bilim. O zaman bu kavramları irdelemek lazım diye 
düşünüyorum. Ben Zülfü’yü dinlediğimde büyük ölçüde 
gelecek perspektifi açısından birlikte fikir üretebileceğim 
yeri görüyorum. Buradaki sorulardan öyle de anlıyorum, 
yani birlikte fikir üretebiliriz ama geri yanı bence zaten 
uzun, uzun tartışma konusu. “Geçmişte olguları, eğilim ola-
rak görmek, eğilimleri olgu gibi görmek” temel hatamızdı. 
Belki peşinen ona işaret etmek lazımdı, yani aynı hataya 
düşmemek için işaret etmek lazım. Elbette bugünkü nokta 
geleceğe doğru umutlu bir tablo. Umutlu olmak, peşinen 
seçilecek de bir şeydir

Bizim komünistler olarak farklı tarafımız umutlu olmak-
tı. Bu isteğe bağlı bir şey, mutlaka dünyanın geleceğinin 
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umutsuz olması gibi bir şey bizce söz konusu değil, bu me-
tafizik olurdu ama ben umutlu bakıyorum, umutlu olmak 
istiyorum. Ben de hakikaten geleceğe umutla bakıyorum 
ama yakın dönemleri, olguları son derece tehlikeli görüyo-
rum, özellikle ulus devletle ilgili, ulus devletin çözülmesi-
ne karşı bir karşı tepkiyi son derece tehlikeli görüyorum. 
Türkiye için de görüyorum, AB süreci için de görüyorum. 
Bence bunları uzun, uzun konuşabilmek lazım. Burada son 
söz olarak, dün yenilenme çizgisi doğrultusunda çaba har-
cayan arkadaşlarımla ilgili sorunu düşünüyorum ve kimi 
iddialar da tükendikçe bu alanda yeni bir boşluk da doğ-
maya başladığını görüyorum. Yani yeni arayış, solda yeni 
arayış ama bunu da tüketmemek için dikkatli olmak ge-
rektiğini de düşünüyorum, yani bütün toplantılarda aynı 
şeyleri tekrar, tekrar etmek yerine ileriye doğru -bu toplantı 
için söylemiyorum- daha çok geliştirecek, daha çok fikir 
katabileceğini, belki daha daraltmadan yapmak gerektiğini 
düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Bahtiyar Kaymak: Zülfü Bey, işletmelerdeki yeni yakla-
şımlarla ilgili açıklama yapmıştı. Üretimdeki verimin yük-
seltilebilmesi için ve boşa harcanan emeklerin ortadan kal-
dırılabilmesi için birtakım gerçekte kalite yöntemleri uy-
gulanıyor. Ben de kaliteci olarak çalıştım, artı özel olarak 
da ilgilendim. Bunların hiç birisi kapitalizmin niteliğinde 
dönüşüm falan değil. Sömürü mekanizması aynen devam 
ediyor ama bunlar, insanları motive edip, gönüllü olarak 
emeğini patrona daha verimli sunulması için yöntemlerdir, 
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yani özü bu. Özünde çalışanı nasıl daha iyi motive edip gö-
nüllü olarak, zorla değil de gönüllü olarak, ekip üyesi ola-
rak etkileyip, gönüllü olarak verimin maksizime etmek için 
nasıl çalıştırabilirim yöntemidir. Yani kapitalizme yenilebilir 
falan filan gözleriyle bakmamak gerektiğini ben yaşaya-
rak öğrendim, birçok da iş değiştirdim, kapitalistlerin bakış 
açılarını falan da çok, çok iyi biliyorum. Görünürde çok 
demokrat yöntemler uygulasalar da bunların arka planın-
da hangisi, kim sendikayla uğraşıyorsa onu yakalayıp işten 
atmaktan başkaca da bir düşünceleri yok; bunun dünyada 
da böyle olduğunu düşünüyorum. Ben açıkça söyleyeyim; 
kafamda hiçbir tanrı yoktur, yani yönetici olarak da, daha 
önceki üretilmiş fikirler olarak da kafamda hiçbir tanrı yok-
tur. Hiç kimsenin de kafasında tanrı olmaması gerekiyor, 
tanrıları olmaması gerekiyor, ancak böyle yeni düşünceler 
üretilebilir, faydalı olunabilir diye düşünüyorum. Önce bu 
tanrıları yıkmak gerekiyor. İkinci olarak kapitalizmin ide-
olojik savaşında taraftarı çok profesörleri vardır. Bizlerin 
yenilik ararken burjuva ideolojisinin savunucuları olmama-
mız gerekiyor, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor, yani 
burjuva ideolojisi...

Zülfü Dicleli: Deminden beri hakaret ederek konuşuyor-
sun

Bahtiyar Kaymak: Estağfurullah, hakaret etmek için söy-
lemiyorum.
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Zülfü Dicleli: Biz değişim ve yenilenme üstüne kafa pat-
latıyoruz. Sen bunları “burjuvazi savunuculuğu” olarak ha-
karet anlamında konuşuyorsun. 

Bahtiyar Kaymak: Zülfü Bey, şu anlamda söylüyorum, 
burjuva ideolojisi, sosyalizmi gelecekte de hiçbir biçimde 
toplumlarda yeşermemesi için çalışıyor. Şimdi kapitaliz-
min olumsuzlanması gerekiyor, eğer bu sisteme karşı isek 
olumsuzlamanın olumsuzlaması çok kaba bir şeyle yakla-
şıyoruz. Biz hiçbir zaman onaylamak durumunda değiliz, 
muhalefet yapmak zorundayız. Kapitalizmi övmek zorunda 
değiliz, muhalefet aşamada olmalı...

Nabi Yağcı: Marks, kapitalizmi çok güzel övüyor. Herhalde 
Manifest’i okudunuz, onun övdüğü kadar biz hiç övmedik!

Hüseyin Çakır: Değerli arkadaşlar, zamanımız doldu. Tar-
tışılacak yeni konular açıldı. Önümüzdeki aylarda değişik 
konularla tartışmaya devam edeceğiz. Davetimizi kabul 
ederek Konferansa katılan herkese teşekkür ederiz. 
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