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Açılış Konuşması
Hüseyin Çakır
(Moderatör)

Bugünkü toplantımızda Türkiye’nin değişim dinamiklerini
konuşacağız. Türkiye çok “dinamik” bir ülke, her sabah bazen günde birkaç yeni dinamiklerle karşı karşıya kalıyoruz.
Bir sağa, sağa bir sola bakmaktan şaşı olmuş vaziyetteyiz.
Konuğumuz Nabi Yağcı.
Nabi Yağcı daha önce yazılarında sıkça belirttiği Türkiye’de
değişimin dinamikleri ile ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşacak.
Her zamanki gibi toplantımızla ilgili sunumdan sonra duruma bağlı olarak ara verip sigara içenler için sigara ve çay
arası verecek, sonra soru-cevaplarla devam edeceğiz. Saat
18:00’e kadar süremiz var. Ben sözü Nabi abiye bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Keyifli bir zihinsel yolculuk olsun
dileklerimle.
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Nabi Yağcı
Sunum

Arkadaşlar Merhaba. Hüseyin arkadaşımın siyaset ağırlıklı
bir konuşma olacağı beklentisi olabilir, ama benimki böyle
bir konuşma olmayacak. “Değişim” deyince, tabii normal
olaraksiyal olan akla geliyor. Evet, Türkiye’de değişim hızlı
ama meseleyi biraz farklı bir yere çekmeye çalışacağım.
Şimdi burada da çoğunluk herhalde ben yaşlarda, yani bizim 1960’lı diyeceğim kuşak veya şöyle söyleyeyim; biz
yarım yüzyılı aşmış bir kuşağız.
Belki biraz nostalji gibi gelebilir ama niyetim biraz gerilere gitmek. Babam 80 küsur yaşlarında vefat etmişti. Son
zamanlarında gözlüğünü koyduğu yeri bulamıyordu ama
geriye dönük hafızasının giderek daha cevval olduğunu
görmeye başlamıştım. Şaşırıyordum, bütün ayrıntıları hatırlıyordu. Ben de şu anda henüz gözlüğümü koyduğum
yeri bulabiliyorum ama aynı hissi duymaya başladım. Şimdi
bana gerisi daha aydınlık gelmeye başladı. Üstünde düşündüğüm zaman, insanın yaşlandıkça geriyi daha iyi hatırlamasını doğanın bir mucizesi diye de görüyorum. Çünkü
biriktiriyorsunuz, biriktiriyorsunuz, ömür boyu biriktiriyorsunuz. Bunlar sadece bilgi değil; algılardır, duygulardır,
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hislerdir ama gençken sadece koşuyorsunuz, yani biriktirdiklerinizin farkında değilsiniz ama yaşlandıkça doğa fizik
olarak sizin hızınızı kesiyor ve geri, önünüze daha parlak
geliyor ve dün göremediğiniz şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Hatta kesinlikle söyleyebilirim ki, hayatın tadını daha
iyi duymaya başlıyorsunuz. Zamanı duymaya başlıyorsunuz. Bazen soruyorum, acaba önümde daha kaç yaz var?
Acaba daha kaç bahar var? Acaba kaç defa daha denize
gereceğim? Daha kaç defa dostlarımla kafa çekeceğim? Bu
size belki hüzünlü gibi gelebilir ama hayır, öyle değil. İnsan hepsinin tadını daha çok duymaya başlıyor. Sosyolojide “geri aydınlatma” denilen bir yöntemdir. Bugünü geriye
giderek aydınlatmaya çalışmak. Hollanda’da bir şans olmuştu, Rembrandt Harmenszoon Van Rijn’in bir tablosunu
görmüştüm –görmüş olanlarınız vardır- “Gece Devriyesi”.
Bilirsiniz Rembrant, ışık-gölge ustası bir ressam, kocaman
muazzam bir tablo. Gidip birkaç defa izledim. Gölgeler var,
gölgelerin içinde gizlenmiş figürler var. Önce bu figürleri
görmüyorsunuz ama sonra dikkat ettiğiniz zaman görüyorsunuz ve çok ince işlenmiş figürler. Hatta hikâyesi de vardır, Rembrandt’ın o gölgelerde gizli bir hikâye anlattığı söylenir. Herhalde o zaman da derin devlet vardı ki hikâyesini
oraya gizlemiş.
Geriye dönük aydınlatma böyle bir şey ve bizim kuşak,
yani yarım yüzyılı devirmiş kuşak artık sayıca da azalıyor,
zamanı da azalıyor, onun için ben kendime soruyorum:
“Biz ne yapabiliriz, ne bırakabiliriz?” Herhalde gelecek tah-

Nabi Yağcı

9

mini değil, çünkü sanıyorum zaten geçmişte bu konuda
çok başarılı değiliz, yani geleceği iyi tahmin eden insanlar
olsaydık, herhalde bu durumda olmayacaktık. O nedenle gelecek tahminini bir tarafa bırakıyorum. Biz gelecek
kuşaklara ne verebiliriz? Bence bu biriktirdiklerimizi, yani
“geçmiş pratiğimizi” teorileştirebilirsek, yani birtakım tanımlara ve kavramlara dönüştürebilirsek, bu yeni kuşaklara
bırakabileceğimiz en önemli şey olacak. Bizim kuşak az yaşamadı. Şöyle bir düşünürseniz, her biriniz bu tabloyu sayabilirsiniz ve eklemeler yapabilirsiniz. Vietnam Savaşı’nı,
Küba Devrimi’ni, Irak Savaşı’nı gördük, hatta savaşlarını
gördük, Şili Barışçı Devrimi’ni gördük, yani sosyalistlerin
iktidarı aldıklarını, sonra kanlı Pinochet rejimini gördük.
Soğuk Savaşı gördük. Soğuk Savaş’ın bitimini gördük. Berlin Duvarı’nın yıkılışını gördük. 11 Eylül İkiz Kuleler’in yıkılışını da gördük. Türkiye’ye dönüp bakarsanız, 27 Mayıs darbesinde belki yeni yetme idik ama onun dışındaki
bütün darbeler bizim sırtımızdan geçti, yani orayı gördük
demiyorum, içinden yaşadık diyorum. 15-16 Haziran’ları
gördük, parlamentoya ilk giren Türkiye İşçi Partisi’ni (TİP)
gördük, yani bir sosyalist partinin ilk defa parlamentoya
girişini gördük. İşkenceleri gördük, zindanları gördük. Politik göçmenliği gördük. Şimdi bana göre bütün bunların
biriktirdiği çok değerli bir şeyler olmalı, eğer bunun üzerinde eleştirel bir düşünce ile yeniden yorumlamayla bunları kalıcı ifadelere, kavramlara ve teorileştirmeye döndüremezsek, düşünüyorum ki o zaman o yaşadığımız dönemle-
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ri hak etmeyeceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Ayrı bir mesele
ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve konum da
esas itibariyle kısaca bu: “Batılı olmayan bir ülkede, değişimin eleştirel bir teorisini yapabilir miyiz?” Tabiki Türkiye,
Batılı olmayan bir ülke. Böyle bir ülkede değişimin eleştirel
bir teorisini yapabilir miyiz? Bunu söylerken kendi eleştirel
sürecimi sizlere aktararak bu soruya yanıt arayacağım.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) geleneği içinde 1985’lerde,
12 Eylül’ün o ağır darbesinin etkisi altında, onun getirdiği
sorularla kendimize sorular sorduk, yani kendimizi eleştirdik. O eleştiri süreci daha sonra TİP, TKP ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) sürecinde tezlere dönüştü, yani
bir tepe noktasına kadar geldi. Bu eleştirileri, tekrar dönüp
eleştirdiğim zaman, orada gördüm ki biz geçmişte şu soruyu sormuşuz. “Neden değişimi göremedik?” Yani dünya
değişmiş, yanımızdan geçmiş, teknolojik değişim vs., vs.
ama biz bunu görememişiz. Bizim o zaman verdiğimiz yanıt –tabii özetle söylüyorum- şu: “dogmatik konumlardaydık, onun için göremedik.” Ama tekrar geri dönüp baktığım
zaman şu sorunun eksik kaldığını görüyorum. Peki, neden
dogmatik konumlardaydık? Daha doğrusu, dogmatik konumlarda olduğumuzu neden göremedik? Bizim dünkü
eleştirilerimizin içinde bu sorunun cevabı yoktu. Baktığım
zaman bana göre bu şu demekti: “Şunlar, şunlar, şunlar
geçmişte yanlıştı, özetle şimdi doğrular da bunlardır” diyoruz. Peki, sorun, hata “gözümüz”deyse, görme bozukluğu
içindeysek, acaba o zaman da gene yanlış görüyor olamaz
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mıydık? Bugün de yanlış görüyor olamaz mıyız? O zaman
sorun, bizim kendi “gözümüz”ün eleştirisinde.
Bir gün yeni bir gözlük için göz doktoruna gitmiştim, esprili bir doktordu. “Problem nedir” diye sordu. “Eskiden saatimi daha net görüyordum, şimdi göremiyorum.” “Saatçiye
gitseydin, niye bana geldin” dedi. Şimdi bizim sorunumuz
biraz da buna benziyor. Saati mi değiştirelim yoksa göz
doktorunu mu? O zaman bu soruları sormaya başladım ve
gördüm ki evet, eleştirilerimiz doğru fakat gerisindeki “metot”, eski bir metot, yani biz yine her şeyi tahrif ediyoruz,
çünkü mantıkçı pozitivizm, nasıl dün bizim yanlış yapmamıza neden olmuşsa, hala o mantıkçı pozitivizmle yüzleşmediğimizi gördüm. Bu süreçi bu soruları sadece örnek
diye verdim.
Bu sorular özellikle eleştirdiğimiz noktalardan alarak beni,
bütün bir geçmişi yeniden eleştiri sürecine soktu ve bu
benim için uzun zaman aldı. En başta sorduğum soru, temel bir soruydu, yani o dönem, geçmişte “elimde ne var”?
Marksizm var, bu Marksizm, Batılı bir Marksizm. Zaten
bunu biliyorduk. Peki, bir başka sorun dünkü pratiklerimizi yani Batılı Marksizmle eleştirdiğimiz pratiğimizi, hakikaten yeniden dönüp eleştirebilir miyim? Çünkü soru biraz
daha açılırsa, Batılı Marksist teoriyi, Batılı olmayan bizler
ne kadar vukufla anlayabilirdik ve ne kadar vukufla bunu
eleştirebilirdik? Zaten geçmiş eleştiri sürecimizde geldiğimiz yer de orasıydı, yani Marksizmin eleştirisine geldik ve
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orada kaldık. Vardığımız yer dediğim Sosyalist Birlik Partisi sürecidir. Bu parti içinde tartışmalar istenmedi. Gelinen
yerde kalındı. –O ayrıntılara girmeyeceğim- Dolayısıyla
Marksizm, Türkiye sol hareketi içerisinde, sosyalist hareketi içerisinde tekil örnekler; Birikim dergisi vs. gibi –tek
tek hepiniz yapmış olabilirsiniz- haricinde, aslında üstüne
gidilip eleştirilmedi, yani kritik edilmedi.

Her Şeye Eleştirel Bakmak
Öyle görüyorum ki bu yapılmadığı halde sanki yapılmış
gibi, biraz da etrafında dolanan, hatta oportünistçe diyebileceğim bir tavır içerisindeyiz. Türkiye sosyalist hareketi,
Marksizmle yüzleşmek zorunda; değilse, “sosyalizm bittibitmedi” tartışmaları son derece anlamsız. Çünkü asıl mesele Marksizmle ilgili. Fakat soru Batılı bir Marksizmi, Batılı
olmayan Ben nasıl eleştirebilirim. Kafamda bu soru varken
başka motivasyonlarım da vardı. Bir tanesi esas itibariyle
şuydu: Batılı düşüncede, –Marksizmi bir tarafa bırakıyorum, sonra geleceğim- Batılı düşüncenin, Batı merkezli düşüncenin eleştirisi. Burada da yine aynı problem vardı, yani
Batılı olmayan Ben ve kabul dışında nasıl eleştirebilirim?
Şöyle bir yol izledim: Batı düşüncesini, yine Batılı eleştirmenlerce okuma yolundan gittim. Bu bana hayli yardım etti
ve aynı zamanda beni Marksizmin eleştirisine de yaklaştırdı. Tahmin edersiniz, bu çizgide yürüdüğünüzde zaman
karşımıza o meşhur Frankfurt Okulu çıkar, yani Frankfurt
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Enstitüsü. Bu Enstitü, yine Marksistlerin içinde olduğu ama
Marksist olmayanların da olduğu, fakat Marksizm üzerine
en sistematik eleştiriyi yapan yaklaşımdır. Geçmişte tabii
ben bu okulu biliyordum ama bugünkü ilgilerim, bugünkü sorularım kafamda olmadığı için ne anlayabilmiştim ne
de derinleşebilmiştim. Fakat bu kez ilgim, sorularım vardı,
o dikkatle eğildim ve gördüm ki benim kafamdaki sorular, aynı zamanda onların da sorularıydı. Açıkçası bu bana
güven verdi. Marksizm üzerine tekrar düşünmeye yöneltti
ve Frankfurt Okulu’nun eleştirileri üstüne çalışma uzun da
zamanımı aldı. O eleştirel teorinin ya da “eleştirel toplum
teorisi” dedikleri eleştirel düşünce birikimi ile yüz yüze geldim. Oradan bugünkü eleştiri metodunu çıkarttım.
Bugün bu söylediklerim, örneğin “Marksizm bitti diye düşünen arkadaşlarım” olabilir ve o nedenle de bunlar anlamsız, eskide kalmış gibi görülebilir. Ama hayır, Franfudk
Okulu eleştirel teorisinde ki esas mesele sadece Marksizm
değil burada bir “metot” var. Yani olayları nasıl eleştireceğiz? Tekil olaylardan çıkarak gerçeği bulabilir miyiz? Biliyorsunuz bu hem bilimlerin hem de felsefenin çok tartıştığı
bir konu, yani pozitivist düşünce, olguculuk. Bugün artık
bu yöntem bilimlerde hemen hemen bırakılmış durumda,
tekil olgulardan gerçeği alamazsınız. Bir teori yardımı olmaksızın toplumsal olayların anlamı çıkarılamadığı gibi
ona anlam katmak, yani değiştirmek de mümkün değildir.
O teori şudur veya budur, genel bir teoridir veya özel bir
teoridir, bu ayrı mesele. Dolayısıyla Marksizm üzerine o
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eleştirel yaklaşımın sadece Marksizm konusu ile ilgili değil,
bugünle de ilgilidir; altını çizmek için bunu söyledim.
Evet, Frankfurt Okulu’nun yaklaşımına dönüyorum, bu
Okulun eleştirel metotları şöyle: Bir üst eleştirici kavram
ya da üst eleştirici teori gerekliliğine varıyorlar ve bununla
Marksizmin temel kavramlarını eleştiriyorlar, geçerliliği konusunda en belirgin kavramları bir kenara koyup, bulanık
olan kavramların üstüne gidiyorlar ve temel kavram “praksis” kavramı. Daha önce bir konuşmamda buna değinmiş
ama açmamıştım. Hikâyenin merkezinde olan şey praksis ve
dünkü pratiklerimizi nasıl teorileştirebiliriz sorusunun esas
yanıtı burada. Bu konunun üzerinde uzun uzun konuşulması gerekiyor. Bunları zaten yazacağım ama çok özetle söylersem: Geçmişte “praksis”in pratikle farkını bir türlü ayırt
edemezdim, çünkü sözcük çok benzer olduğu için bende
dikkat kayması yaratıyordu. Oysa “praksis” bir pratik ama
farklı bir pratik. “Praksis amaçlı dünyayı değiştirme pratiklerinin bilgisi” ama benim bunu daha tam anlamam, Anadolu
İslam Felsefesi ile tanıştıktan sonra tanıdığım bir kavram sayesinde oldu: “irfan öğretisi”. Buna sonra birkaç cümle ile
değineceğim ama şimdi sadece söyleyip geçiyorum.
İrfan, bildiğiniz bir sözcük, yani bilinmedik bir şey söylemiyorum. Praksis, dediğim gibi “amaçlı pratiklerin, dünyayı
değiştirici pratiklerin bilgisi” ama pratiğin bilgisi, yani sizin
ona yüklediğiniz bilgi değil. Basite indirgersek siz “A” amacı ile bir iş yapıyorsunuz ama o iş ya da o eylem, o pratik
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o kadar çok başka etmenlerin içerisinde cereyan ediyor
ki sonuçta çıkan “A” üssü bilgisi baştaki bilgi değil. Bir
bakıma genişletilmiş, yeniden üretimin bilgisi ama biz genellikle baştaki amacı düşündüğümüz için, sonucu da o
bilgi ile ölçüyoruz oysa orada artık genişlemiş bir bilgi var,
onu keşfetmek lazım. Bu “amaçlı faaliyet”. En basiti insanın
kendi çevresini değiştirme faaliyeti de öyle bir şey ama buradaki somut dünyayı değiştirme faaliyetlerini incelemektir
mesele.

Geçmiş Pratiğimiz Teorisiz Bir Pratikti
Tarih içerisinde düzenli akışlar var, bir de tarihsel kırılma
noktaları var. Değişim dediğimiz zaman veya ben öyle anlam yüklüyorum, o kırılma noktalarını anlıyorum. Dolayısıyla şimdiye kadar yaptığımız sınıf analizleriyle geneli
anlama çabaları yeterli değil. Frankfurt Okulu ve çevresindekiler diyorlar ki: “Marksizmin temel kavramı olan üretim
tarzı kavramının evet, açıklayıcı bir yanı var ama bu makro
düzeydeki bir açıklamadır, büyük sayılardaki tekrarın açıklamasıdır ama mikro düzeye geldiğimiz zaman o düzeydeki olayları anlamaya yeterli değildir. E o zaman ne yapacağız?” İşte analiz böyle başlıyor: “Ne yapacağız?” Buldukları
–demin söylediğim şey- üretim tarzı açıklamıyor diye onu
bir tarafa atmak değil, onu kenara koymak ama bir başka
paradigma bulmaya gayretine girişiyorlar.
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Bu konuyu burada bırakıp, geçeceğim, bunu çok derinleştirmeyeceğim, çünkü onlar en nihayet Batı Marksistleriydi
ama biz geçmişte Batılı olmayan bir toplumun Marksistleriydik. Dolayısıyla biz kendimiz aramak durumundaydık,
bana göre şimdi de o durumdayız. Geçmişte hatırlarsınız,
Batı Marksizmi içinde de ayrımlar vardı; Avrupa Marksizmi,
Orta Avrupa Marksizmi ya da İtalyan Marksizmi, Avusturya Marksizmi ama “Doğu Marksizmi” böyle bir şey yoktu.
Dolayısıyla baktığımız zaman bizim dünkü pratiğimiz, hani
Marksizm var diyoruz ama gerçekte “geçmiş pratiğimiz
teorisiz bir pratik”. Eğer onu kullanamıyorsam, o pratiği
aydınlatamıyorsa, o zaman ortada bir teori yok demektir
ve gerçekten de geçmişle ilgili durum o ama bu praksis
kavramıyla hareket ettiğin zaman karşına şu çıkıyor: Öyle
bile olsa, verdiğin mücadele en nihayet Türkiye’nin somut
koşulları içinde bir mücadele. Örneğin devrimi yapma koşulların yoksa sen istedin diye devrim olmuyor. Mevcut
koşullar içerisinde bir pratik ve dolayısıyla o pratikte gizli
bir teorik bilgi var. Sorun o gizli pratik bilgiyi ortaya çıkarabilmekte. Bu da ancak sıradan pratiklerin değil, ciddi
“değiştirici pratiklerin” incelenmesi ile mümkün: Geçmişte
bizim yapmadığımız da bu.
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Bizim Sınıf Aidiyetimiz Dışında Bir
Aidiyetimiz Yoktu
Biz elimizdeki düz sınıf analizi mantığı ile hep analiz yapıp
durduk ama o bizi bu dediğim bilgiye götürmedi. Bence bunun en önemli nedeni, bizim gerçek hayatın içinde
olmayışımız, yani baktığınız zaman Türkiye sol hareketi,
sosyalist hareketi aydın hareketi ama bu genellikle Doğu
toplumlarında da böyle; bu kötü bir şey değil, belki de zorunlu da. Fakat ne kadar –kitle bağı şu bu diyorduk- böyle
bağlantılarımız olsa bile doğrudan hayatın içinde değildik,
yani “organik aydın” durumunda değildik. Neden? Çünkü
bizim sol, sosyalizm dışında bir aidiyet duygumuz yoktu.
Biz nereye aittik? Hangi toprağın insanlarıydık? Sosyalist
olunca gökten düşmüyorsun. Bu sorular bugün de geçerli,
ister sosyalizm bitti deyin, ister sosyalizm bitmedi deyin, ne
derseniz deyin bugün de geçerli bir soru. Bizim aidiyetlerimiz nedir, aidiyet duygumuz var mı?
Toplumlarda aidiyet duygusu, özellikle Doğu toplumlarında son derece güçlüdür. Bu adiyetler; Aile aidiyeti, cemaat
aidiyeti, hatta mahalle aidiyeti. Bizim sınıf aidiyetimiz dışında bir aidiyetimiz yoktu ve dolayısıyla hayatı anlayacak, daha doğrusu algılayacak mekanizmalarımız yoktu. O
nedenle onu yeterince duymuyorduk. Şimdi ben kendime
dönüp baktığım zaman, mesela şu aidiyetlerimi söyleyebiliyorum: Her şeyden önce bu toprağın tarihi, kültürü aidiyetim, şimdi ben bunu duyuyorum ama nasıl duyuyorsun?
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Eğer incelediysen, gördüysen, içindeysen, öyle duyuyorsun yoksa duymuyorsun. İkinci aidiyetim, benim bilinçli yaşamım, gözümü açtığımdan itibaren, yani ilk gençlik
yıllarımdan itibaren sosyalist hareket içinde oldum ve dolayısıyla dünkü sosyalist hareket benim aidiyetim, çünkü
orada bir formasyon kazandım ve bu sosyalist aidiyet, o
gelenek sadece bize ait bir gelenek değil, neredeyse 200
yıllık bir gelenek bu büyük bir gelenek. Burada birikmiş
eleştirileriyle, mücadele pratikleriyle büyük bir aidiyet var
ve o aidiyeti de hissediyorum. Nihayet, bugün artık belki
başa alarak bakılması gereken dünyalı aidiyeti, dünyalı olmak, yani milliyetler önemli değil. Yalnız burada bir şeye
dikkatinizi çekmek istiyorum. Milliyet aidiyet duygusuna
“dünyalı aidiyeti, dünyalı olmak” ile bakmazsanız, örneğin aidiyet ile milliyetçiliği birbirinden ayırmasanız, Nazım
Hikmet Ran’ın milliyetçi görüldüğü gibii herkesi milliyetçi
olarak da görebilirsiniz. Mesela Kürt hareketine bu anlamda doğru bakmıyoruz, yani oradaki aidiyet duygusuyla,
kaldı ki milliyetçi duygularda zaten doğal olarak var ve
başka türlü olamaz ama bir ötekileştirme ile o aidiyet duygusunu saran milliyetçilik farklarını da ayırt edemiyoruz.
Örneğin devlet milliyetçiliği ile diğerlerini ayırt edemiyoruz
veya etmek lazım. Öte yandan, dini aidiyetler var: İslam.
Düşünün ki Türkiye bir Müslüman toplum ve biz, İslamı
bilmiyoruz, yani kulaktan dolma bilgiler dışında İslamı bilmiyoruz, çünkü içinde değiliz. Bir Müslüman ülkede ya da
Müslümanların çoğunluk olduğu bir ülkede, -geçmişle ilgili
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konuşuyorum- sosyalist bir hareket içinde inananlar yoksa o nasıl bu ülkenin parçası olabilir? Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP) konusundaki tartışmalarda benim önüme hep
İran getirilirdi. Ben de derdim ki “Siz İran’ı bilmiyorsunuz,
Tudeh (Kitleler) Partisi’ni (Hezb-e Tudeh-ye Ir’n) bilmiyorsunuz ve ‘AKP şeriat getirecek’ diyorsunuz ama İran’ın tarihi, sosyolojik, kültürel, dini yapısını inceleyin ve Tudeh’e
öyle bakın: Tudeh’in içinde inananlar vardı ve siz böyle
bir toplumu nasıl dönüştürebilirsiniz veya Müslümanlar ve
İslam konusunda bir konseptiniz yoksa, teorik bir yaklaşımınız yoksa nasıl dönüştürebilirsiniz?” Yine dönüp kendi
eleştirilerimize baktığım zaman orada da aynı yanlışı görüyorum. İslama yaklaşmak, din konusundaki yanlışlar; bunların hepsini doğru söylemişiz ama orada da İslam, karşımıza “müttefik” olarak çıkıyor. Bugün sosyalist hareketin
veya solun baktığı gibi İslamcılar müttefikler, yani şimdilik
ittifak yapacağımız, ileride bırakacağımız unsurlar. Bu ne
demek biliyor musunuz? Bu kendi halkıyla ittifak yapmak
demektir. Bunu fark etmemiş durumdayız. Bu elbette şu
demek değil: Sosyalistsin, komünistsin veya solsun, gayet
tabii ki senin farklı düşüncen, inancın olacak ama bugün
İslami çevreler içerisinde biliyoruz ki kendine “İslamcı sol”
diyenler var, değil mi? Ve açıkça söylüyorlar. Peki, neden
iki ayrı yerde iki ayrı sol? Eğer değiştirmek istiyorsan, merkez fikrin bizde olduğundan hareketle toplumu değiştirmek olmuyor. Yalnız kendi düşüncelerimizin sınırlığıyla
değişim öyle olmuyor.
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İslam Hareketini de, Kürt Hareketini de
Göremedik
Kürt meselesi örneğinden çıkarak yukarıdaki konuyu biraz şöyle açabiliriz. Partiya Karkerên Kurdistan (PKK) ile
ilgili şiddet meselesi biliyorsunuz tartışılıyor. Hatta bazıları
beni neredeyse “şiddet yanlısı” falan da gösterecek yorumlar da yapıyorlar. Bunlar haksız yorumlar. Tabi ama şunu
görmüyorlar: Nesnel gerçeğe, bizim dışımızdaki mantığa
kendi mantığı içinde bakmanız lazım. Değişim sizin istediğiniz gibi olmaz. Diyelim ki şiddet. Pekâlâ, şiddet ne sonuç
doğuruyor? Senin şiddete karşı olup olmamanı bir kenara
koyacaksın. Değişimi anlamak istiyorsan kendi değer yargılarını onlara atfedemezsin. Değişim; birbiri ile çelişen, çatışan, birçok farklı etmenin bizim tahmin edemeyeceğimiz
etkileşimi sonucunda ortaya çıkıyor. Şimdi Kürt hareketi
Türkiye’yi “karıştırıyor”, yani şu günde yaşananların gerisinde yine Kürt hareketi var. O zaman meseleye kendini
dışa çekerek bakman lazım. Ben bildim bileli PKK şiddetine karşıyım, silahlı mücadeleye karşıyım ve benim içinden
geldiğim sosyalist gelenek her zaman silahlı mücadeleye
karşı oldu ama eğer bu benim PKK olgusunu objektif olarak görmeme engel oluyorsa, yanlış analiz yapıyorum demektir. Yani değişimi anlayamıyorum demektir.
Aynı şeyi İslam hareketine de uygulayabilirsiniz. AKP iktidara geldiği zaman aydınlar şeriat geliyor-gelmiyor tartışmasıyla bir bölünmeye uğradı. Sonra PKK nedeniyle böyle
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bir bölünmeye uğradı ama şimdi AKP bir tarafta PKK bir
tarafta, Türkiye’nin iki tarihsel –PKK demeyelim de, daha
geniş alalım, Kürt hareketi diyelim- görüyoruz ki iki tarihsel değişim dinamiği var. Ben yıllardır bunu yazıyorum:
“Tarihsel dinamik” bu sizin seçtiği bir şey değil, “güzel,
doğru, ben onun yanındayım” diye bir mesele değil bu.
Dışarıdan baktığınız zaman kim değiştirme gücüne ve değiştirme dinamiğine sahip, onu görmeniz lazım. Bu yüzden
üç dinamiği hep sayıyorum: Tarihsel olarak Cumhuriyet’in
kurulmasından itibaren birincisi “İslami dinamik”, ikincisi
“Kürt dinamiği”, üçüncüsü “sosyalist, komünistlerin dinamiğ”. Eskiden söz ediyorum, şimdiden değil. Eğer o zaman
da böyle bakılabilseydi, Türkiye’nin değişimi başka olabilirdi ama sosyalistler, komünistler demin eleştirdiğim o pozitivist ilerlemeci, Batıcı modernist bakış ile baktıkları için
ki zaten Kemalizm de öyle bakıyordu, dolayısıyla İslam
hareketini de, Kürt hareketini de göremedik. Peki, bugün
ne kadar görülüyor? İşte sözünü ettiğim “metodoloji” görülmezse, yine görülmüyor. Ben kalkıp da Kürt hareketine,
PKK’ye böyle bakılmaz dediğim zaman, bana dönüp “Sen
şiddeti destekliyorsun” diyorlar. Hayır, ben Türkiye’deki
değişimin peşindeyim, değişim dinamiğinin peşindeyim;
kimler değiştiriyor, kim değiştirecek ama eğer bizim de değiştirme gücümüz olsaydı, tabii ki onu da devreye sokacaktım ama şimdi diyorum ki “olmalı ve olabilir”.
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Acaba Marks Doğru mu, Haklı mı?
Soğuk Savaş bitiminde biz biraz fazla iyimserdik. Yine eski
kendi yazılarım da dâhil yeniden dönüp eleştirerek baktığım zaman gelecekle ilgili daha iyimser, daha liberal bir
hava içindeydim, fakat gelişme öyle olmadı. Irak savaşı,
Körfez savaşı patladı ve hava değişiyordu ama ben yine
kendi yazılarımdan yola çıkarak söylüyorum, havanın değiştiğini henüz yakalayamadık. Hani dün değişimi göremedik dedik ama baktım yine göremiyorum, niye? Çünkü
olana bakıp tarif ediyoruz. Bunu yapmak kolaydı.
Tekrar baştaki soru, neden göremiyoruz sorununa dönersem. Dünya hakikaten değişmişti. Duvarlar yıkıldıktan sonra ve arkasında 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısından sonra ki,
aslında bunlar simgelerdi, yani alttan gelen şeyin simgeleriydi, ondan sonra durum farklılaştı ve arkasından 2008
küresel finansal kriz. Küresel finansal krizin ardından ne
tartışıldı? Acaba Marks doğru mu, haklı mı? Sorular gelmeye
başladı. Bana göre demek ki yeni bir arayış, dalgası derinden derine oluşuyor. Dedim ya “iki dinamik” ama “üçüncü
bir dinamiğe” ihtiyaç var, bu da “sol ve demokratik hareketin dinamiği”.
Bunun için solun kendini eleştirerek, yenileyerek gerçekten ortaya çıkması lazım. AKP ile ilgili benim analizlerimde
en baştan beri hep şunu söylüyordum: Bir yerlere gelecek
ve duracak, çünkü analiz edersen bunu görürsün, zaten
kendileri biz “muhafazakâr demokrat”ız diyorlar. Demek ki
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bir yerde, değişimcilikleri “mihafaza etmeye dönüşecek ve
bu süreç bitecek. Peki, o bittiğinde ne başlayacak? O zamanlar hep yazdım, eğer sol, demokratik bir hareket ortaya
çıkmazsa, durum kötü. İşte şu anda tam da o kötünün içindeyiz, yani tepede tepişme var ama oraya müdahale edecek radikal, demokratik bir müdahale söz konusu değil,
çünkü bunun düşleri yok. Bu durumda oturup Türkiye’yi,
Marksizmi tartışalım falan demiyorum ama bence tartışılmalıdır, isteyen tartışır, isteyen tartışmaz, ben kendim tartıştım, tartışıyorum ama bunlar da içinde solun bana göre
yeniden bir tartışmaya ihtiyacı var. Bu gecikmeden yapılmalıdır. Türkiye nasıl değişir, değişim ne konuları tartışılmalı. Bunun için de Frankfurt Okulu ile ilgili yaptığım atıf
nedeniyle isminin altını çizdiğim “eleştirel teoriden” esinlenmek mümkün. Ben kendi esinlenmemle, Marksizmin
üretim tarzı paradigmasını bir kenara çekmek –atmak değil
çekmek- ama yine de yaşam tarzı paradigmasının konulabileceğini, bunun tartışmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü Batılı olmayan bir ülkede değişime baktığım
zaman doğrudan doğruya üretim ilişki temelli faktörlerin
uzun erimde değiştirici rolleri olsa bile kısa erimde değiştirici rolleri olmadığını görüyorum. O zaman, yani sınıf analizleri elbette bize bir şey verir. Örneğin AKP ile ilgili ben
de onun dayandığı yeni burjuvaziyi gördüm. Dışa açılmak
isteyen, küreselleşmek isteyen, küreselleşen bir burjuvaziydi. Ama bu yetmezdi, çünkü ortada ekonomi dışı bir sürü
faktör AKP’yi, karekterini belirliyor; inanç faktörü, kültür
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faktörü vs. Peki buralarla ilgili elimizde teorik bir şey var
mı, yani ekonomi dışı bir şey var mı? İşte o zaman, [Karl
Emil Maximilian] Weber’e gittiğin zaman bulabiliyorsun.
Demek ki sadece Marksizm değil, başka düşüncelerin de
içinde olduğu ama Marksizmin de içinde olduğu “eleştirel
değişim teorisi” mümkün. “Yaşam tarzı kavramını”, ben İslamcıların 1960 sonrasında pratikten de gözlediğim, fakat
o zaman anlamlandıramadığım pratiklerinden biliyorum.
Bunu teorileştiren birisini size tanıttım. Berkeley Üniversitesi ögretim üyesi, Cihan Tugal, “Pasif Devrim: Kapitalizm,
İslam Mücadelesi” “kitabı yazarı. Onu özellikle getirdim ve
size tanıtmak istedim. Bence hâlâ çok önemli, yani İslamların nasıl dinamik bir güç olarak ortaya çıktıklarını anlamak
için. Çünkü kendi habitatlarını yaratmışlardı, dağıtmışlardı.
Kendi yaşam alanlarını devlete rağmen, devlete karşı değil
ama devlete rağmen, yani kendi paralarını topluyorlar, eğitim kurumları var, vakıflar var, vs. vs. Devlet dışı bir yaşam
tarzı, devlete rağmen bir yaşam tarzı oluşturmuşlar. Şimdi Kürtlerin yapmak istedikleri Koma Civakên Kurdistan/
Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK/TM) aslında bundan
farklı değil. Belki yanlış bir yoldan yapıyorlar ama esası,
özü koruyor.
Yine bu yaşam tarzı kavramını ben Anadolu Selçuklu, daha
çok beylik düzeni içindeki toplumsal yaşam ilişkilerinde
de gördüm. Bir sürü ayrı beylikler, her birinin yaşam tarzı
ayrı, kiminin dini İslam, kimimin dini Hıristiyan, kimimin
dili farklı ama aynı zamanda, çatışarak fakat sonuçta ortak
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bir yaşam tarzı oluşturuyorlar. Ben genelleme olarak söylüyorum, elbette bilenleriniz de vardır. Bu aslında bugün de
aradığımız bir kültür, ortak yaşam kültürü ve “radikal demokrasinin”, teorik olarak da tartışılan temel unsuru da bu,
yani tekil bireylerin özgürlüğü tamam ama bir de “ortak bir
yaşam” var. Her birimizin bir yaşam çevresi var, bunun nasıl olacağını kim belirleyecek? Örneğin Kürtlere deniyor ki
“bu devlet sizin nasıl yaşayacağınızı belirleyecek.” Onlar da
“niye” diyorlar, “hayır ben kendi yaşamımı kendim belirlerim.” Yaşam tarzı, kendi içinde yalnız ekonomik faktörleri,
üretimden gelen faktörleri içermiyor. Bu aidiyet, inançsal
aidiyet, kültürel aidiyet, aile aidiyeti ve cemaat aidiyetini de
içeren bütünlüklü yaşam tarzı. Bunu geleceğe doğru uzatmak pekâlâ mümkündür. Farklı yaşam tarzlarının bir arada
olması, bir üst norm ya da belirleyici bir hukuk normu olmaksızın, toplumların birlikte yaşama hukuku hukuklarını
yaratması; Örneğin bir apartmanda, apartman sakinlerinin
bir yere kadar yaptığı gibi ama tabii bu rasgele bir şey. Bu
daha organize bir yaşam tarzı pratikleri karşı karşıya geldiği zaman elbette orada farklı sonuçlar çıkacaktır. Şunu da
ekleyeyim, bu düşünce ile ben bu değişim meselesini daha
önce Küyerel Konferansları çerçevesinde sunmak, sizlerle
paylaşmak istiyordum, fakat Arap devrimleri patladığı zaman ben hem çok heyecanlandım hem de bu benim için
bir laboratuardı, yani yaşam tarzını temel alan bir değişim
oluyordu, bunun mantığını anlamaya çalışmak heyecan
vericiydi.
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600 Yıllık Bir Bilgi Toplamını
Bir Gecede Atıyorsunuz
Mısır’da, Suriye’de, Libya’da olanlar niçin ayağa kalktılar?
Aç mıydılar? Hayır. Elbette içinde açlar da vardı ama ayağa
kalkış, dinamizm açlıktan olmadı. İstenilen, apaçık farklı
bir yaşam tarzı, yani diktatörlerin oradaki baskısı vs. elbette onlar da söz konusu ama içinde katılanlara baktığınız
zaman, örneğin Müslüman Kardeşler’in dinamizmine baktığınız zaman farklı bir yaşam tarzı, yani Batıcı, modernist
yaşam tarzı karşısında farklı bir yaşam tarzı isteğini görüyorsunuz. Bu belki çok net değil ama bunu görebiliyorsunuz. Belki bir başka örnek, Sovyetler Birliği’nin, Sovyet
sosyalizminin çöküşü ile ilgili ve onlar da aç değillerdi;
evleri barkları vardı, temel ihtiyaçları karşılanıyordu ama
farklı yaşam tarzı istiyorlardı ve bu yüzden de değiştirdiler.
Bu farklı yaşam tarzının içinde olmazsınız sizin önceden
analiz ederek anlamanız mümkün değil. Bu nedenle bugün sosyalistlerin, solun yapacaklarını tartışacaksak ve bu
bakışı da dışarıdan alarak değil ama kendi toprağımızdan
çıkarak ve elbette dışarıdan da alarak ama en önemlisi kendi pratiklerimizden çıkararak yapmak lazım.
Başta söylediğime tekrar dönersem, bizim kuşağın pratiği az değil, yani yarım yüzyıl az değil. Demin saydığım
önemli dönemlerden geçtik. Sorun tamam bunlar yaşandı
oldu, bitti gitti meselesi midir? Bir kenara bırakmak meselesi midir? Hayır. Biz eğer eleştirici biçimde ama sistematik
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bir şekilde yaklaşırsak, aynı zamanda Türkiye’de bir eksiği de tamamlamış oluruz, o da eleştirici düşünce geleneği
eksikliği. Türkiye’de özellikle Kemalizmin etkileri altında,
yani hafıza yıkama politikaları sonucunda –uzun anlatmaya
gerek yok- Osmanlı hafızasından koptuk Cumhuriyet hafızası, aslında arkası boş bir hafıza. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak diye gözümüzü diktiğimiz Batı’nın tarzını
alıp getirmek ama gerisi boş. 600 yıllık Osmanlı toplumsal
ilişkilerinin ürünü olan örneğin “fıkıh”ı bir gecede atıyorsunuz, yerine Medeni Kanun’u getiriyorsunuz, İsviçre’den
tercüme ama hadi fizik kitabını tercüme edebilirsiniz, olabilir ama sosyal ilişkilerin bilgilerini içeren 600 yıllık bir
bilgi toplamını bir gecede atıyorsunuz. Peki, orada sosyal
bilim kalır mı? Düşünme kavramlarını atıyorsunuz. Oysa
sosyal bilim kavramla, terminoloji ile yapılabilir bir iş. Dolayısıyla sizin eleştirici düşünmeniz için, yani toplumun
eleştirici düşünebilmesi için ana damarlardan bir tanesi
olan bilim, akademik bilim veya sıradan bilim yok. Eleştiri
daha çok aydınların, entelektüellerin işi ama o aydınlar da
bu dediğim tek tip eğitimden çıkıyorlar. Yakın zamanlara
bu aynen devam ediyor, şimdi biraz biraz kırıldı. Resmi tarih eleştiriliyor, pek çok sosyolog kendi özgüllüklerimizin
üzerine giderek yeni tezler getiriyorlar ama örneğin bizim
kuşağımızın döneminden farklı konuşan bir tek İdris Küçükömer aklıma geliyor, bir de sol hareket içerisinde Doktor
Hikmet Kıvılcımlı.. Başta Türkiye’nin özgün koşulları üzerine kafa yoran kimse herhalde yoktur. Böyle bir ortamda
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eleştirici düşünce nasıl gelişecekti, biz nasıl yanlışlarımızı
görecektik? Buna rağmen Cumhuriyet’ten bu yana sosyalist, komünist hareketin, düzen karşıtı hareketin, başkaldırı
hareketinin bıraktığı bana göre çok ciddi bir eleştiri geleneği vardır ama küllenmiş, üstüne gidilmemiş, arkeolojik
bir kalıntı gibi kalmıştır. Mesela Hitler ortalığı kasıp kavururken bir avuç insanın yaptığı eleştiriler –1940’ları söylüyorum- orada kalmış durumda. Bugün de eleştiri geleneği
hâlâ önemli ama bunun yolu red değildir, yeni sayfalar,
temiz sayfalar açmak değildir, çünkü adı üstünde gelenekten bahsediyoruz, eğer eleştiri geleneğinden söz ediyorsak,
gelenekten söz ediyorsak, geçmiş düşünceleri eleştireceğiz
ama reddetmeyeceğiz, zaten “red”ler üzerine gelmişiz, o
kuşak kopuklukları içinde gelmişiz.

Geçmiş Pratiğini Nasıl Bir Metodoloji ile
Yeniden Değerlendirebiliriz
Bunun için bana göre, belli yaştaki bu pratik içinden gelenler olarak bize düşen, geçmiş pratiğini nasıl bir metodoloji
ile yeniden değerlendirebiliriz, eleştirebiliriz ve teorileştirebiliriz sorusu üzerine düşünmektir. Ancak çok genel, satır
başlarını söyledim ama bunları önümüzdeki zamanda, geçmiş pratiklerimizi, özellikle eleştirel pratiğimizi yeniden ele
alarak parça parça yazacağım. Satır başı olarak verdiklerimi
de orada geniş ölçüde açmaya gayret edeceğim.
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Bu konuşmada şunların altını çizmeye gayret ettim: “Dünyanın yeni bir ruha ihtiyacı var, yeni bir ethos’a ihtiyacı
var, bu ruh artık eskidi, yani Batıcı modernist ruh eskidi
ve yeni bir uyanış var. Bu bir bakıma Doğu’nun uyanışı,
merkezindeki beğenelim veya beğenmeyelim İslami dünyanın uyanışıdır,” çatışma oradan gidiyor. Bu ruh ama aynı
zamanda dünyayı yenilemek isteyenlerin ruhu olabilir, yani
sadece çatışmadan kalkarak olacak şey değil. Bunun için
de bizim yaşanmış tarihi ortaya çıkarmamız lazım. Bu da
ancak dün verilen mücadeleleri anlamlandırmakla mümkün, yani “bitti gitti” diyerek olamaz. Bunları yapabilirsek
eğer, Türkiye’de üçüncü dinamiği, Kürt ve İslam dinamiğinin yanı sıra üçüncü dinamiğin canlanmasına katkıda bulunabiliriz diye düşünüyorum.
Sanıyorum sorularınız bağlamında bu fikrimi biraz daha
açabilirim ve tahmin de ediyorum ki herhalde süremi tamamladım.

Soru - Cevap

Hüseyin Çakır: Soru sormak ve katkıda bulunmak isteyenler isimlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum.
Demir Küçükaydın: Öncelikle Sayın Nabi Yağcı’ya teşekkür ederim. Günlük konuşmaların, günlük politikanın
yüzeyselliğinden, geçiciliğinden daha derin, daha temel
konulara bizi yönelttiği için. Ben bu derinleşmenin ya da
genel sorunlara yönelmenin yeterince yapılamadığı noktasından bir eleştiri yapıp, daha ziyade metodolojik düzeyde
bir eleştiri getirmeye çalışacağım ki bu eleştiriyi daha derinleştirebilelim.
“Her şey tecrübelerden çıkar ve tecrübelerden hiçbir şey
çıkmaz.” Dediği gibi çok yaşadık ve muhtemelen, yine
başta dediği gibi hepimizin kafası ya kel olmuş ya beyaz,
bizlerden yeni bir fikir çıkmama olasılığı yok, çünkü dünya tarihinde ister doğa bilimleri, ister toplum bilimleri, vs.
olsun, önemli bütün yeni buluşların, keşiflerin genç kuşaklarca yapıldığı görülüyor. İkincisi, Marks Blanc’ın da dikkati
çektiği gibi “Yeni bir teori insanları ikna ederek gelmez”
diyor. Fizikte bile böyleymiş, hatta kendisi bunun örneğidir
31
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“Eski kuşaklar yok olur, yeni kuşaklar zaten onu kabul etmiştir” diyor; biraz böyle oluyor. Bu bakımdan belki biraz
havanda su dövüyoruz ama dövmeye devam edelim, belki
hayatımıza anlam verir.
Şimdi gelelim esas noktaya. Evet, genel sorunlara yönelmek, ama şöyle bir genel metodolojik yanlış yapılıyor: Biz
dünyaya ve tarihe kendi hayatımızın ekseninden bakarak
bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Kendi örneklerimden birikisini vereyim: “Frankfurt Okulu’nu biliyordum ama çok
sonra fark ettim” ya da şöyle diyor “Türkiye’de dini anlamadık, halkın geleneklerini anlamadık”, başka bir noktada
diyor ki; “Kıvılcımlı bu konuda yazmıştı.” Şimdi bunlar bize
şunu gösteriyor. Toplumda her dönemde birçok görüş vardır ama insanların büyük çoğunluğu ya da bizler bunlardan
bir tanesine ilgi duyarız. Biz sorunu şöyle koyduğumuzda
bir çıkmazın içerisinde kalırız: Biz, Frankfurt Okulu’nu anlamadık, “A”yı görmemiştik, “B”yi görmemiştik, ama onu
görenler vardı ve biz o görenleri de biliyorduk; niçin onlara ilgi göstermedik? Soru budur. Tarih boyunca niçin “A” ya
da “B” görüşünden –aslında bu görüşler hep vardır- “A” görüşü ağırlık kazanır, gündeme gelir, insanlar ona ilgi gösterir de, niçin “B” görüşüne başka bir dönemde ilgi gösterir.
Tahminimce sorun burada. Burada sorunu böyle ele aldığımız takdirde, daha net ve tarihsel bakımdan daha verimli bakış açısına eğilim gösterebiliriz. Aksi takdirde her
şeyi kendi hayatımızın ekseninden değerlendirmiş oluruz.
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İkinci noktayı şöyle formüle etmeye çalışayım: “Ballı demekle, bal yemenin farkı” gibi, böyle bir yanlış yapılıyor.
Türkiye’de hangi solcuyla konuşursanız “Ya artık Marksizmi eleştirmemiz lazım, Türkiye’yi eleştirmemiz lazım, İslamı
anlamamız lazım şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız
lazım.” Bu yönde bir sürü konuşma ama hep “ballı yiyelim,
bal yiyelim” demek. Hiç kimse çıkıp da “Ben Marksizmi
eleştiriyorum, şudur, İslami anladım kitabım budur, tezim
budur” demiyor, kimse bir bal yapmıyor, “bal, bal, bal”
diyor. Bal yemekle, “bal” demenin farkı gibi. Evet, din teorimiz yok, şu yok, bu yok ama bunların yokluğunu ha bire
söylerken bu teoriler ortada, bir tane ya varsa, birisi çıkmışsa, “ben bunu koydum” demişse, bunun varlığına rağmen
biz hâlâ “bu yok, bunu yapalım”, birisi bir kavanoz balı
koymuş oraya duruyor. “Arkadaşlar bu bal, bunu bir tadın”
diyor, “Acı mı, bal mı, şuna bir bakın”, ama biz ha bire onu
görmezden gelip de “arkadaşlar bal yememiz lazım” diyorsak, nesnel olarak bunu yapmış oluyoruz. Nesnel olarak
insanların dikkatini gerçek bir baldan –ya da bal olup olmadığını bilmiyoruz- uzaklaştırmış ha bire “bal” demiş oluyoruz. Bunu somut olarak söyleyeyim, kendimden örnek
vereyim. Sayın Nabi Yağcı’nın dediği konuların hepsini içeren Frankfurt Okulu’nun Marksizme katkısı, Kıvılcımlı’nın
katkısı, Troçkistlerin katkısı, yeni sosyal hareketlerin katkısı, Marksist ulus teorisi, din teorisi, üstyapılar teorisi,
sistematik olarak dünyada var olan Marksizmi eleştirmiş
ve geliştirmiş yine Marksist kavramlarla kitap yazdım. Üç,
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dört yıl önce yayınlandı. Yazılarımda, Türkiye’nin entelektüellerine solculuğu iletebilmek için her şeyi yaparım. Bir
tek solcunun, bir tek sosyalistin, bir tek kişinin “ya burada
şöyle bir şey var, şu tezi ileri sürüyor, bunu eleştiriyorum”
dediğini görmedim.
O zaman nesnel olarak ne oluyor? Bizler, tarihi inceleyelim
gibi güzel bir şey söylerken fiili, var olanın karşısında bir
suskunlukla onu engellemiş oluyoruz. Tahminimce temel
sorun burada. Ha bire bal yemekten bahsetmeyelim, var
olan somut tezleri tartışalım; sorun burada.
Teşekkür ederim.
Selim Mahmutoğlu: Benim Nabi Yağcı’ya sorum; “tarihe
bugünden bakmamız gerekiyor,” buna katılıyorum. Bugünkü aklımızla bakmak zorundayız. Şöyle bir şey var: Biz
aslında geçmişi eleştirdiğimizi zannediyoruz ama gerçekten eleştiriyor muyuz? Yazılarımızda, konuşmalarımızda,
“şurada şunu yaptık yanlıştı, burada bunu yaptık yanlıştı,
kendi partimiz ya da hareketimize, damgamızı vurmak istedik ama bu yanlıştı, işbirliği yapmamız lazımdı.” Diğerinin
aleyhine, kendi lehimize bir sürü şeyler yaptık, sonra bunları “Yanlış yaptık” diye ifade etmeye başladık.
Gençlik dönemiyle de ilişkisi olduğu için sormak istiyorum: Burada bir eksik yok mu? Biz bu yanlışı hangi saiklerle yaptık? Yani “mevcut durumu analizden kalkarak mı
bu analizleri yaptık, önümüzde devrimci durum mu vardı,

Nabi Yağcı

35

ondan dolayı mı bu yanlışları yaptık?” Bunları açıklamamız
gerekmiyor mu? Biz bu yanlışları yaparken “Yanlış yaptık”
deyip geçemeyiz, geçtiğimiz zaman da, geçmişten bu güne
bir şey aktarmış olmuyoruz. Doğrusu biz o günkü hatamızı
bugün açık yüreklilikle söylemek zorundayız, eğer bunu
yapmazsak, bugüne bir şey taşımış olmayız. Yanlış dediğimiz şeylerde mesela şu var mıydı? Dünya kapitalizmden
sosyalizme gidiyor, bunun bir etkisi var mıydı? Ülkede devrimci durum mu vardı? Oysa bizler tırmanan terörü “sınıf
mücadelesinin keskinleşmesi” diye ifade ettik, bu iyi miydi,
kötü müydü? Sınıf mücadelesi keskinleşiyor tesbitine yol
açan, her gün olaylar oluyor, protestolar, grevler, direnişler
oluyordu, bu iyi mi, kötü müydü? Bunu nasıl yorumladık
da bütün bu yanlışları bu süreçte yaptık.
Bunları açıklamadığımız sürece, hangi saiklerle bu yanlışları yaptığımızı açıklamadığımız sürece ben bu güne anlaşılabilir bir şey bırakabileceğimizi zannetmiyorum. Nabi’nin
anlattığı gibi geçmişi okumak bana göre de çok genel olacağını düşünüyorum.
Hüseyin Çakır: Bu iki soruya yanıt verilsin. Soru sormak
isteyen arkadaşlar işaret etsinler. Gelen sorular ve açıklamalara bağlı olarak birkaç soru birarada veya tek tek yanıtlayarak devam edelim diye öneriyorum.
Nabi Yağcı: Aslında hem Demir’in hem de Selim’in yaklaşımlarını paylaşıyorum ama zaten benim anlatmak istediğim
de geçmişin eleştirisini, geçmişte zaten yaptıktı. Şimdi de
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gene yaparız, yapmalıyız da. Ben de kendimin tekrar dönüp
yaptığını da söylüyorum ama zaten burada, mesele Demir’in
söylediği “bal yiyelim” demiyorum, hatta bir adım daha ileri
gidiyorum, neden bal yemek gerektiğini söylüyorum. Mesele görme bozukluğumuzu görelim, eğer gözümüzde görme
bozukluğumuz varsa, zaten Demir’in kitabını da görmeyiz.
Sorun burada. Bu sorun da metot meselesi, yani Avrupalı
başka bir şey görür, ben başka bir şey görürüm.
Hemen aklıma mesela Takiyettin Mengüşoğlu geliyor.
Eğer yanılmıyorsam, dünyada felsefeye Türkiye’den katkı
yapmış insan felsefesi konusunda tek isim ve bir bakıma
Batı’nın içinden çıkamadığı dualizmi açıklamış birisi. Bütün görüşlerine katıldığımı söylemiyorum. Atatürk’le ilgili katılmadığım görüşleri var ama o önemli değil. Önemli
olan Takiyettin Mengüşoğlu’nun felsefeye, antropolojiye,
insan felsefesine katkısı. Hem Demir’in hem de Selim’in
içine girmedikleri nokta bana göre burası. Yani yanlış nereden kaynaklanıyor, neden doğruyu görmüyoruz meselesi
temel mesele ama bunun nedeni esas itibariyle –geriye dönüp baktığım zaman-, örneğin mesele insansa, Batı’nın bütün çabalarına rağmen Marks da dahil Batı dualizmi, yani
klasik Batı mantığını aşamadıklarını görüyorsunuz. Hatta
Frankfurt Okulu’nda Max Horkheimer’ın kendisi de zaten
söylüyor “çözemedik bunu” diyor.
Nedir bu dualizm? Mesela özne-nesne dualizmi, Batı’nın
madde-ruh dualizmi. Fakat belki size abartılı gelebilir ama
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ben Takiyettin Mengüşoğlu’nu okuduğum zaman kendime
güvenim geldi, yani meğerse ben abartılı düşünmüyormuşum diye. Bunun, ta geçmişte felsefe olarak bu topraklarda çözülmüş olduğunu görüyorsun. Neden? Çünkü doğu
felsefesi ve özellikle tasavvuf insanı “bir” görüyor, bütün
görüyor, yani özne-nesne parçalanması yapmadan görüyor.
Ben hareket ediyorsam, dışarıda benim davranışımı motive
eden şeylerin içerisinde rasyonel unsurlar da var, irrasyonel unsurlar da var, duygularım da var ve insanlar bir şeyi
değiştiriyorlarsa, o değişimin içerisinde her şeyiyle rasyonel unsurlar var, irrasyonel unsurlar var. Anlatmaya gayret
ettim ki, praksis öyle bir şey. Başlangıcında insanın içinde
o kadar çok istek, tutku var ki hangisi baskın? Aklı mı yoksa duygusu mu? Her durumda bunu ayırt edemezsiniz. O
zaman şuraya geliyoruz: “Amaçlı faaliyetler” insanın içinde
gelip nihayetinde istenç özgürlüğüne bağlanıyor, yani ben
bir şeyi değiştirmek istiyorum, bir faaliyete giriyorum ama
bunun karşısında engeller var, başka istekler var, çatışıyor,
karışıyor, başaramıyorum ama “başlangıç noktası” istenç, istemek. Bunun için de tekrar anısına da saygımı söyleyerek
Takiyettin Mengüşoğlu’na atıf yapıyorum. Çünkü o çözmüş
ama nasıl çözmüş? Zaten çözülmüşü almış, teorileştirmiş.
Batı da onu almış, felsefe olarak, katkı olarak kabul etmiş.
Ben uluslararası felsefeye başka da katkı yapan görmedim.
Peki, Takiyettin Mengüşoğlu nasıll katkı yapıyor? Kendi özgüllüğünü keşfederek yapıyor. Apaçık söylüyor. Çok uzatmamak için alıntılar yapmıyorum, onun görüşleri vs., vs.
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var ama bütün bunlar bu zaman içine sığacak şeyler değil
ama özet olarak söylediği: “İnsan doganın parçası olarak
ayrılmaz bir varlıktır, parçalanamaz”.
Şimdi, Demir’e dönersem, biz önce “bu toprağın insanları olarak acaba nasıl bakıyoruz”a cevap vermediğimiz durumda, döner döner Batı’nın şu yazarına, bu yazarına, şu
filozofuna atıf yapar dururuz. Zaten bunları yaparın, tersini söylemiyorum ama sorunu çözemeyiz, çünkü değiştirmek istediğimiz şey, öncelikle kendi bastığımız topraklar,
Türkiye. Geçmişteki o genel bakış yöntemi yanlıştı, bunu
görmemize engel oluyordu. Biz yerel olamadık, yerel olamadık asıl mesele burada. Mesela şimdi ben “Küyerel”in
isminin altındaki “küresel düşünüp yerel davranmak” ne
demek? Buna takılmış durumdayım. Tartışalım diyorum.
Ben nasıl küresel düşünebilirim ki? Nasıl düşüneceğim ki?
Küresel doğru bakayım. Bütün dünyadaki gelişmeleri görelim, doğru ama düşünce, sadece olgusal bir şey midir ki
baktığımı anlamlandırmakla yetineyim?
Oysa düşünce duygu içeriyor. Ben Afrikalıyı nasıl duyayım? Bilirim, üzülürüm, açtır bilmem nedir ama duyamam
ve nitekim Weber’in empati –empati Weber’in kavramı değil de- ama bu özne-nesne dualizmini çözmek için Weber, Weberyen düşünceler, Weber ve diğerleri “empati”yi
kullanırlar. Empati, biliyorsunuz, “kendini ötekinin yerine
koymak.” Şimdi bunu ben de hep kullanırdım ama artık
asla kullanmıyorum. Bu kadar saçma sapan bir şey olamaz,
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yani nasıl olur da ben kendimi ötekinin yerine koyabilirim
ki? Bu mümkün mü? Ama bunun bir çözümü var, gene
Takiyettin Mengüşoğlun’da var, tasavvufta da okuduğum
zaman çıkarıyorum. Tersi bir şey söylüyor, diyor ki “kendini ötekinde görmek” ötekini, kendinde değil, “kendini,
ötekinde görmek.” Şimdi aradaki fark muazzamdır. Bu ne
demek, biliyor musunuz? Siz, evinizde rahat koltuğunuzda
otururken Kürtlerle empati kurabilirsiniz. Rahat koltuğunuzda onu ne kadar görüyorsanız, görmüş olursunuz ama
kendini ötekinde görmek için bir Kürtle yüz yüze gelmeniz
lazım; onun yüzüne bakacaksınız, gözüne bakacaksınız,
kendinizi göreceksiniz, yani o size nasıl bakıyoru göreceksiniz. Arasında muazzam bir fark var, “Ortak bir yaşam”
dediğim zaman bunları kastediyorum, iç içe beraber; orada
anlamak, orada değiştirmek ama biz bu toprakları bilmeden, bu toprakların içinde olmadan, bu insanların içinde
olmadan zaten bunları yapamazdık. O yüzden bana niye
yapamadık meselesi çok bir şeymiş gibi gelmiyor. Çok basit: biz yerel düşünemiyor idik. Evet. Yerel düşünemedik,
yerel olanı görmedik.
Bahaeddin Işıktaş: Nabi ağabeyi dinlerken benim aklım
şaşırıyor. Soruyu şöyle sorayım: Türkiye’nin değişim dinamiklerinin hangi oranda yerli? Bunu sizi heyecanlandıran
Arap baharının bir örneği ile söyleyeyim: Fransızlar Afrika kıtasını uzun yıllar perişan ettiler, değiştirdiler, sonra
o değişim dünyadaki bu küresel çete ve emperyalizmin
işine yaramadı, bir daha değiştirmeye çalıştılar. Bir örnek-
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le II. Dünya Savaşı’nda kullanılan bombalar kadar “rahmetli” (Kaddafi) üstüne atarak onu değiştirdiler. Türkiye
özgülünde bu değişim dinamiklerini, nesi yerli, kaçı yerli,
ne kadar yerli? Üretim araçlarının geliştiği, üretici güçlerin,
sanayiyi geliştirdiği, sınıf hareketlerinin birbirleriyle çatışarak geliştirdiği bir değişim dinamiği mi bu? Yoksa bu küresel çetenin, küresel emperyalizmin yüzde 99 halk olan,
yüzde 1’den yana olan böyle bir değişim dinamiği mi? Bu
dinamiklerin nesi yerli, nesi yabancı ve de oransal olarak
bu dinamiklerin kaçı yerli, kaçı yabancı?
Libya özgülünde de öyledir. Fransızlar yüz yıl değiştirdiler,
sonra onun vahşi örgütü NATO güçleri ile bütün dinamikleri ile yerle bir ederek bir daha değiştirmeye çalıştılar. Ben
Libyalıyım, ben Türküm, Türkiyeliyim, Bireyim ve yerli bakıyorum.
Türkiye’nin siyasal iktidarını şekillendiren güçler, işte bir
araya geldiler, cemiyetleştirdiler, güçlerini birleştirdiler, dernek ve sendika kurdular, tarikat kurdular, cemiyet kurdular
ve iktidara geldiler. Ben bu tezin bu değişim dinamiğinin
ne kadarı yerli, ne kadarı yabancı diye soruyorum. Oransal
vermek eğer mümkün değilse, biz istediğimiz zaman bu
oranı değişebiliyor muyuz?
Güncel bir olayla tamamlayayım. Televizyonda bir altyazı, işte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) savcılarını ifadeye çağırıyor, başbakanın haberi yok, Cumhurbaşkanı’nın
haberi yok, Adalet Bakanlığı’nın haberi yok, Cumhuriyet
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Başsavcısı’nın haberi yok, Bülent Arınç’ın haberi yok;
37 yaşında bir özel yetkili savcı bütün bu değişimi yapıyor; bu değişimin unsurları ve dinamikleri yerli midir,
yabancı mıdır?
Teşekkür ediyorum.
Bahaeddin Işıktaş: Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Geleceğin ve değişimin solu neleri merkezine almalıdır ve sizce bu çağda nasıl bir sol olabilir? Bir de şunu
söylemek istiyorum, siz İran’da TUDEH’in içinde inananlar
da olduğun söylemiştiniz. Humeyni iktidara geldikten sonra TUDEH ile neden çatıştı? Bir de Türkiye’nin bugünkü
gündemi ile kendi düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister
misiniz? Teşekkür ederim.
Hüseyin Çakır: Arkada bir arkadaş daha var, onun sorusuna da alalım.
Mithat Olcay: Nabi Bey bu değişim-dönüşümden bahsederken, “insanı anlamadığımızdan, Anadolu kültürünü
anlamadığımızdan ve yerel olmadığımızdan kaynaklanan”
birtakım şeyler söyledi ama, dünyadaki özgürlük talebinden ve dünyadaki değişen üretim ve mülkiyet ilişkilerinden bahsetmedi. Bunlar da bir etken değil mi? Bu bizlerin
ve toplumun dönüşmesindeki esas nedenlerin başlıcası değil mi diye merak ediyorum.
Teşekkür ederim.
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Nabi Yağcı: Ben günlük bir gazetede yazıyorum. Dolayısıyla siyaset beni hemen sıcak, çeken bir mesele ama
bugünkü konuşmamda günlük siyasete/siyasete girmeyeceğimi ilk başta söyledim. Çünkü bugün burada konuşmak istediğim konudan dikkatin kaymasını istemiyorum.
Yoksa bugünkü gelişmeler üzerine de uzun uzun konuşabilirdim ama bu bir işe yaramazdı, çünkü bizde herkes
kendi bakış açısından parça parça resmi okuyor olurduk.
Onun için benim bu sunumum, Demir’in de işaret ettiği
gibi biraz “siyaset üstü” bir mesele, yani öyle bakma ihtiyacının getirdiği bir yaklaşım. Dolayısıyla, çok özür dileyerek güncel siyasetle ilgili, ayrıca zamanı da kullanmak
için giremeyeceğim, çünkü biliyorum ki hemen onun arkasından AKP üzerine değerlendirmeler gelecek, yine Kürt
meselesi konuşacağız, bakın dönüp dolaşıp Kürt meselesi ve AKP üzerine konuşuyoruz, ben bunun altını çiziyorum. AKP’yi beğenmeyebilirsiniz, PKK’yi beğenmeyebilirsiniz ama bu iki güç, sonuçta Türkiye’yi değiştiriyor mu,
değiştirmiyor mu?
Değişimden de şunu anlamak lazım: İyi-kötü değil, iyiye
götürüyor-kötüye götürüyor değil, değiştiriyor, yani statükoyu çözüyor. Statükonun içine eğer siz girebiliyorsanız,
iyi şeyler yaparsınız, eğer giremiyorsanız, yapamazsınız.
Hangi güçle gireceksiniz, ona bakmak lazım. Tabii ki daha
üst düzeyde, kapitalizmin küreselleşmesinin getirdiği gelişmelere girmiyorum, çünkü bunlar bilinen bilimsel teknolojik gelişmeler. Bütün bunlar elbette etkiliyor ama, bana
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göre pek dikkat etmediğimiz, en azından benim düşündüğüm meseleye dikkat çeklem ibtiyorum.
Burada yerli olan mesele kendimizle ilgili, kendimizin yerli
olması yoksa bugünkü küresel dünyada, kimin yerli, kimin yabancı olduğunu sermaye olarak da, hareket olarak
da, siyaset olarak da söyleyemezsiniz. Herkesin her şeyde
parmağı var. Büyük ölçeklerdeki o tarihin gidişine tarih
sezisiyle bakabilirsek, ideal gelebilir. Bana göre dünyadaki
o sermaye birikimini de sağlayan o ilk sömürgecilik döneminin, aslında çürütülen sömürgeciliğin şimdi doğurduğu
bir çatışma. Demin benim söylediğim Doğu-Batı çatışması
veya İslam dünyası ile görünürdeki çatışma ve temelinde
kültürel çatışma, kolonyalist kültürel bir çatışma. Çünkü
kolonyalizmin ekonomik sömürüsünden daha ağır olan,
bana göre kültürel sömürüsüydü. Çünkü kolonyalizm, Batı
düşüncesini, kendi bakış tarzını yerel, Batılı olmayan ülkelere içselleştirdi, Amerikalı gibi bakmaya başladık, Fransız gibi düşünmeye başlandı. Ondan sonra da elbette yerli
olamazdın ama, buna direnen –beğenmeyebiliriz, ben de
beğenmiyorum, silahlı mücadele yaptığı için de beğenmiyorum- İslami, kökleri derinde olan, illegal olan örgütler.
Bunlar kendilerini içeri kapatarak bu kolonyalist kültüre
karşı durabilirler. Şimdi baktığın zaman elbette ben onlar
gibi düşünemem, düşünmem de, basbayağı gerici düşünceler taşıyorlar ama tekrar tekrar anlatmaya çalışıyorum ki
değişimin mantığı böyle bir şey değildir. Bana göre mesele
doğru meselesi değildir. Onlar bugün değişiyorlar, Mısır’da
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ortaya çıktılar değişiyorlar. Beğenmeyebiliriz ama gerçklik
böyle.. Sadece onlar yapıyor demiyorum, yanlış anlamayın,
tabii ki Mısır dedim ama değişim isteyen herkes katıldı.
Geçmişte röportajlarda bana hep soruyorlardı, “değişim,
değişim diyorsun da bunun öznesi nedir, yani kimler değiştirecek?” O zaman muğlak bir cevap verebiliyordum “Değişimi isteyen kim ise”, yani değişimi kim istiyorsa, onlar
değiştirecek diyordum. Sonra bu muğlâk cevabın aslında
hiç de muğlâk olmadığını anladım, çünkü zaten söylediğim
gibi , “değişimi kim istiyorsa o değiştiriyor”. Bugün Mısır’da
kimler “değişsin” diyorsa, onlar çıktılar değiştirdiler ve işte
bu halktı. Geçmişte bizim sosyalist siyasi literatürümüzde
“halk” ancak ajitasyonda kullanılan bir kavramdı. Teorik
analizlerde halk kavramını kullanmayız, çünkü sınıf kavramı vardı. Oysa şimdi değişimin öznesi kimdir deyince,
“halk” diyeceğiz. İçinde elbette sermayedarı da var, emekçisi de var ama değiştiren özne halk. Her ülke kendi sorununu söylemek durumunda, oradan bakmak durumundayız. Biz Kemalist vesayetçi devlete karşı, ne diyoruz? Çünkü burada Osmanlı’dan beri gelen, Batı’daki gibi burjuva
kapitalist-işçi sınıfı, burjuva ya da emekçi sınıfı ayrımlarıyla
izah edemeyeceğimiz, farklı tarihsel, toplumsal gelişmenin
ürünü olan bir devlet vardı. Bunu bizim analiz etmemiz
lazım, bir Almanın, bilmem şu bun değil. Nasıl analiz edeceğiz? Tarihimizi bilerek yapacağız, başka türlü yapılamaz.
Bizde onlardan farklı bir “devlet sınıfı” var. Nasıl olduğuna
bakıyoruz; Osmanlı’nın merkezileşmesinden itibaren el-
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bette büyüyor, kendisine memur ihtiyacı var, esas itibariyle eğitimini devlete memur yetiştirmek üzere yapıyor.
O zaman da sana devletçi bir aydın tabaka çıkıyor. Artı,
ayanlarla oluşturduğu ilişkiler içerisinde bürokrat bir devlet
sınıfı çıkıyor. Oradan atlıyorsun geliyorsun Cumhuriyet’e,
onu devralmış bir siyasi yapı var. O zaman diyorsun ki
buna karşı kim mücadele ediyor? Kim onları dışladı, yani
bu sistem kimleri dışladı? Bakıyorsun Kürtleri dışlamış, Ermenileri dışlamış, yani silmeye çalışmış, İslamı bastırmış,
silememiş, zaten silemez. O zaman anlıyorsun ki buralarda
değişimin dinamiği var ve onları incelemeye çalışıyorsun.
Bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada iyi-kötü meselesi yok.
Sanıyorum üretimle ilgili söyledim, tabii ki dünya değişiyor. Kendi analiz çerçevem içerisinde onlar üzerinde özel
olarak durmaya gerek görmedim. Burada esas itibariyle
ben, birlikte tartışarak farklı bir metodoloji ortaya çıkarabilir miyizi söylüyorum, o yüzden Demir çok haklı, yani
bakmamız gereken bir sürü yerler var ama ben de söylüyorum ki niye o ilgiyi duymadık? Ben duyuyorum, demin
arada bir arkadaşımla konuşurken, TKP’nin… aslında siz
kendiniz anlatın, ben çevirmeyeyim...
Hüseyin Çakır: Buyrun
Kuran Okay: TKP’nin Moskova’daki belgeleri Türkiye’ye
geldiği zaman Tarih Vakfı’nda Osmanlıca olan metinlerin
transkipsiyonu söz konusu olmuştu. Ben de gerek terminolojiye yakın olduğum için gerekse Osmanlıca bildiğim
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için o gruba beni almaya çalışmışlardı. O sırada ilk programın tashihli nüshasını gördüm. Tashihli nüshayı şöyle tarif
edeyim: Önce bir metin yazarsınız, birisi yazar, aslında o,
o grubun temsilcisi gibidir. Sonradan bu belgenin üzerinde
tashihler yapılır ve ondan sonra resmiyet kazanır. İlk halini tashihlerle beraber gördüğünüz zaman, aslında TKP’nin
kimliği hiç reddetmediğini ama tashihle beraber oldukça
enternasyonal bir ifade tarzına geldiğini ve kimlikle yerelliğin bir renginin kalmadığı bir noktaya gelindiğini görüyoruz. Bugün transkribe edilmiş metin Türkçeleştirildiği
zaman bile bu sorun ortadan kalkmayacak, çünkü hiç birimiz tashih öncesi yapıyı görmemiş olacağız. Burada müsaade ederseniz ben genel bir şey daha söyleyeyim, o da şu:
Gelecekle ilgili konuşuyoruz. Gelecekle ilgili konuşurken
hepimizin inançları var, doğru bulduğu şeyler var vs. Fakat bunların kalitesini sorgulamaktan imtina ediyoruz, pek
sorgulamak istemiyoruz, yani biz bu konuya inanıyoruz,
bu konuyu doğru olarak görüyoruz ama hakikaten bunlara
bizim verdiğimiz değer kadar doğru mudur ve geçerli midir? Geleceği kurarken, tabii geçmişten bir ivme de almak
lazım. Aslında bu size anlattığım çok basit, bu fizibilite çalışması denilen nesnenin özü; çünkü fizibilite kelimesinin
İngilizce anlamı bir inancın kalitesi demek, şiddeti değil.
Biz burada daha ziyade inançların şiddeti ile analizlere kalkışıyoruz, halbûki Nabi Bey çok ısrarlı bir şekilde aslında
kalitenin üzerinde durmamız gerektiğini, bunları yerli yerine oturttuğumuz zaman daha anlamlı bir şekilde gelecek
kuracağımızdan bahsediyor gibi geldi bana, bilmiyorum.
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Teşekkür ederim.
Haluk Sunat: Biraz bu meselelere psikanalizin penceresinden baktığımı söylemek isterim. Zaten Nabi ağabey ile
paylaşımımız daha ziyade o doğrultuda olmuştur. Tabii ki
farklı bir disiplinden Marksizme ve sosyalist pratiğe bakmak çok kolay değil ama aklıma geldiği kadarı ile toparlayabildiğim ölçülerde bazı şeyleri vurgulamak istiyorum.
Marksizmle, psikanalizin en temel örtüşmesi, hayata bakarken, birisinin hayatı değiştirmek üzere hareket etmesi, ötekinin de insana bakarken, bireye bakarken, bireyi değiştirmek üzere hareket etmesidir. Bir tarafta hayatın toplumsal
çatışması, öteki tarafta bireyin bireysel çatışması, her ikisi
de, Marksizm de, psikanaliz de çatışmadan hareketle değişime bakar. Zaten her ikisinde de çatışmanın kendisi, hem
toplumsal değişime yönelik ihtiyacı belirler hem de bireyde de bireysel çatışmanın kendine dönük hoşnutsuzluğunu
ve değişim talebini gündeme getirir.
O zaman çatışmaya nasıl bakıyoruz? Acaba Marksizm artı
sosyalist tarihsel pratiğin sorunları ne idi? Çatışmaya nasıl
bakıyordu? Acaba çatışmayı ele alışı, çatışmayı giderme süreçlerine bakışı ve değişimi üstlenen özneye bakışını irdeler isek, değişimin dinamiğini ve onun mantığını sosyalist
ve Marksist olarak biraz daha eleştirme ve irdeleme şansı
bulabilir miyiz? Çünkü şöyle söyleyeyim, çatışma ile o çatışmayı halletmek üzere değişme ihtiyacıyla ya da düzelme
ihtiyacıyla analize gelen kişiye, psikanalitik pratik hiç bir
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şey söylemez, yani “şöyle olursanız siz kendinizi düzeltirsiniz, şunu şunu yapın” falan, bütün bu dertler şundan
oluyordur gibi öngörülerde bulunmaz. Tabii ki kafasında
bir şeyler vardır ve o bir şeylerin ya da kendine mahsus
hayatı okumaya, tırnak içinde “doğruları”yla bakar, anlamaya çalışır ama karşısında kendi insani serüveniyle, kendi
biricikliği içinde bir öznenin olduğunu kabul eder. Ve ona
bir yolculukta eşlik eder ve onun bilinç ile bilinçdışı arasındaki çatışmasında, bilince çıkma ihtiyacında olan kendi
hikâyesinin, yani bastırılmış hikâyesinin, yani bir anlamda
onu daha özgür kılacak olan hikâyesinin imkânlarının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Psikanalizin tek vaat ettiği
imkân ya da gözettiği imkân, çatışmadan kalkarak yolculuğuna refakat ettiği bireyin özgür ifadesini temin etmektir.
Koşulsuz, ön yargısız, yüksüz, çekip çeviren bir doğruya
atıfta bulunmadan ya da ilişkiyi hiyerarşik manada kullanmadan, yani onun gelecekteki yaşamını örgütlemek üzere
rol üstlenmeden, öyle bir faaliyete düşmeden onun yolunu
özgürce yürümesini sağlamayı amaçlar.
Nabi ağabey “kim değiştirecek” dedi. Ayrıca bu güzel konuşması için çok teşekkür ederim. Kim değiştirecek? İhtiyaç
sahibi değiştirecek. O zaman bir de ihtiyacın samimi olup
olmadığına bakmamız lazım. O ihtiyacın özneler düzeyinde ortaya çıkmadığı noktalarda da, budur falan tarzında
kafaya takarak bir hareketlilik sağlayıcı olmayan bir dönüştürücü hareketlilik kotarma çabamız var idi. Şimdi dönüşümün, değişimin dinamiğini sorguluyoruz, Bu Marksist,
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duyarlılıktan kalkarak Marksizmin kendi pratiğine ya da
sosyalist pratiğe baktığımız zaman ya da buradaki konuşmalar içinde daha ziyade toplumsal bir hayatı dönüştürücü
dinamikler nedire bakıldı. Marksizm eleştirilirken “Marksizm çatışmaya nasıl bakıyordu” denildi. Evet, tarih sınıf
çatışmasından menkuldür, öyle kurulmuştur. Şimdi dolayısıyla bu çatışmayı gidermeniz lazım. Çatışmanın kendisi sınıflar arası, iki sınıf arasındaki, yani burjuvazi ile proletarya
arasındaki çatışmadır. Bu çatışmayı giderirsek sorun hallolur. Dolayısıyla meseleyi maddi belirleyenleri doğrultusunda üretim ilişkileri, üretim güçleri, onlar arasındaki çatışma,
gelişim farklılıkları vs. açısından ele alabiliriz. Eleştirdiğimiz
zaman ki burada daha çok onlar gündeme geldi, mesela
kimlikle ilgili sorunlar denildi. Mesela yalnızca toplumsal
çatışmalar, değişim ihtiyacı Marksizmin tarif ettiği gibi sanki
her şeyi halledecek kıvamda tarif ettiği sınıf çatışmasının
hallolmasıyla hallolmaz ya da toplumu dönüştürecek, toplumda sancı ifadesi bulan dönüşüm talepleri, kimlik gibi
başka yerlerden de beslenebilir.
Nihai olarak şuraya gelmek istiyorum. Evet, toplumu dönüştürecek olan dinamikleri Marksist kavrayışımız içinde
sınıfa sıkışmadan çok zenginleştirebiliriz. Bunlar güzel katkılar ama bence Marksizmin, kendi sosyalist pratiği içinde
özellikle dikkat etmesi ve bizim eleştirmemiz gereken nokta, özneye, yani değiştirici öznenin değiştirici faaliyetine
ve o faaliyet içinde nasıl bir öznelik hüviyeti kazandığına
dikkat etmemiz gerektiği noktası.
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Psikanaliz sürecinde işaret ettiğim değişme talebindeki bireyin kendi yolunu araması ya da arayışında özgür olması.
Dolayısıyla şimdi mesela Kürt hareketine baktığımız zaman, Nabi ağabey bilhassa ona işaret etti. 1917’den sonra
sosyalist pratiğin kendi tarihine de bakabiliriz. Sosyalizmin
tarihine baktığımız zaman bunların hepsi çok temel dönüştürücü. 1917’den 89’a çok büyük bir dönüşüm var. Evet,
tamam, bunlar, orada yaşananlar dönüştürücü dinamiklerdi. Kürt hareketine bakalım, Kürt hareketi, Kürt halkının,
Kürt ulusunun devletle ilişkisini ya da hâkim devletin dönüştürülme ihtiyaçlarının nereden beslendiğini bize işaret
ediyor ve onu siyasi pratiğine katıyor. Hakikaten devletin
algısı ile birlikte devletin var olma halini de, algısal pratiğini de dönüştürüyor. Tamam, bunlar önemli, kıymetli,
yani dönüştürüyor ama dönüştürürken nasıl dönüştürüyor
ya da dönüşümü hakikaten gerçekleştirenler; gerçekleştirdiklerini, değiştirici özneler olarak nasıl değiştiriyorlar?
Devletle ilişkinizi halledebilirsiniz, ki bu bir hegemonya
ilişkisidir, acaba bu değiştirici süreç Kürt halkının devletle
ilişkisini dönüştürürken, acaba kendi içindeki insanı varoluşsal hegemonik kültürü de değiştiriyor mu? Buradan
şuna bakabiliriz: Evet, sosyalizm tarihi büyük bir coğrafyada, büyük bir dönüşüm başlattı ama neden kalıcı olmadı?
Neden? Çünkü dönüşümün belki büyüsüne kapılmıştı ama
o büyünün içinde dönüştürenlerin, hakikaten kendilerini
nitel insani varoluşları içinde nasıl dönüştürdüklerini, dönüştürüp dönüştüremediklerini sorgulamadılar. Bunun ne-
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ticesinde hakikaten giderek sahiplenilemeyen bir durum
yaşandı. Çünkü 1989’da bir anda herkes sırtını dönüverdi?
Bu nasıl oldu? Demek ki dönüşüm yadsınılmaz bir gerçeklik fakat dönüştürenler, dönüşmemişler. O zaman orada
değişmeyen bir şey vardı: “Hegemonik ilişki” değişmemişti.
Bunun için değiştirici dinamikleri bir yelpaze içinde daha
da zenginleştirebilme şansımız olabileceğini vs. tabii ki gözetmeliyiz ama bütün bu güçlerin değiştirme pratiğindeki
mantığı bulmak, bence daha anlamlı.
Nabi Yağcı: Haluk haklı tabii ama ben kendi çerçevemin
altını tekrar çizmek istiyorum. Burada benim esas dikkat
çekmeye çalıştığım şey, değişimi anlamak, yani anlamadığımız şeyi değiştiremeyiz. Dolayısıyla Haluk’un söylediği
öznenin rolü, onun hangi değer yargılarıyla hareket edeceği, daha somut söylersek Kürt hareketi ileride devlet olursa
veya benzeri şey olursa ne yapacağı meselesi bana göre,
benim bakış açımdan ikinci bir mesele, önemsiz demiyorum ama burada benim üstünde durduğum mesele o değil.
Üzerinde durduğum mesele kendim, yani benim değişimi
görebilmem, görebilmemin önündeki engeller nedir? Ben
derken elbette daha geniş olarak “biz” demiş oluyorum.
Asıl altını çizmeye çalıştığım görebilme ve onun önündeki
engeller, bundan sonra öbürlerine geçebiliriz ama burada
asıl tehlike şu: Görmemizi engelleyen şey, kendi değer ölçülerimizle oraya bakmamız olabilir mi acaba? Yani Kürt
hareketi şiddet kullandı diye –şiddete karşıyız falan- Kürt
hareketine o değer ölçümüyle bakarsam, ondaki değişim
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dinamizmini acaba görmeme engel olur mu? Benim sorum bu. Bana göre, evet görmeme engel olur diyorum.
Çünkü biz onlara kendi değer ölçülerimizi atfediyoruz.
Sovyetler’de halk değiştirdi, valla ben olsaydım değiştirmezdim ama Sovyet halkı değiştirdi, çünkü o benim gibi
bakmıyordu. Biz kapitalist bir ülkeden geldik, orada anlatıp duruyorduk, hatta Kolhozlara falan giderdik, orada
anlatıyorduk, “Bizde köylüler şöyle alınır, şöyle satılır” şöyledir, böyledir. Neredeyse inanmıyorlardı. Belki biz biraz
da abartıyorduk da ama ben başka bir yerden geliyorum,
başka bakıyorum, Sovyet halkı başka bakıyordu. O Batı’daki yaşam tarzını istiyordu. Buradaki değer ölçüyü nasıl belirleyeceğim? Bana göre mi, onlara göre mi? Kim değiştiriyorsa ona göre bakacağım, çünkü anlamam lazım. Onlara
göre baktığım zaman onlardan bir şey öğreniyorum, işte
pratiğin ilgisi o. Yaşam tarzı kavramını oradan çıkarıyorum.
Bu benim işime yarar diyorum, çünkü baktığım zaman onu
öyle açıklayabiliyorum. Sovyet halkı o yaşamı istemedi ve
değiştirdi.
Özellikle hep söylüyorum, bizim mantığımızın geri planında hep bir mantıkçı pozitivizm var, yani olan şeye, olması
gerekendi diyoruz. Niye öyle olsun? Olan şey başka türlü
de olabilirdi. Yıkılan şeyin nedeni öyleyse baştaki nedendi.
Hayır, neden öyle olsun? Bir şey pek çok farklı nedenden
dolayı da yıkılmış olabilir. Çok farklı nedenlerden dolayı
da baştaki amaçtan sapmış olabilir, bir yere gelmiş olabilir. Böyle baktığım zaman benim analiz yelpazem genişler.
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Ama bazıları ne diyor? “Zaten Ekim Devrimi de yanlıştı,
Sovyetler zaten yanlıştı.” Peki, o zaman sen istersen sosyalizmin geleceği ile ilgili şöyle veya böyle düşün ama bir
toplumsal olayın laboratuarı bir tek yaşanmış olan pratiklerdir. Sen bu pratiği, hem de 70 yıllık bir pratiği nasıl bir
kenara atarsın? Daha henüz o sosyalist Sovyetler Birliği’nde
veya diğer sosyalist ülkelerde halkın o yaşamının derinliklerine henüz kimse inmedi, sadece ekonomik olarak bakıyor: Devletçi ekonomi yanlıştı –doğrudur, devletçi ekonomi yanlıştı-, tek parti yanlıştı –doğru, tek parti yanlıştı- ve
dolayısıyla Sovyet deneyi yanlıştı. Hayır, bu olmuş bir şey,
gerçekleşmiş bir şey. Bir daha da gerçekleşmeyecek, evet
bu da doğru ama peki buradan, sırf buradan kalkarak, mesela burada Zülfü’nün de söylediği için, “sosyalizm bitti”
diyebilir miyim? Bitti diyorsam başka nedenlerle diyebilirim
ama sırf Sovyet deneyinden kalkarak bitti diyebilirmiyim?
Zülfü Dicleli: Topu bana attın şimdi...
Nabi Yağcı: Zaten topu önce sen attın.
Nabi Yağcı: Yo yo, durup dururken atmadım. Acaba bu
mümkün mü? Sırf Sovyetler’de bitti diye biz sosyalizm bitti
diyebilir miyiz? Yani bitti-bitmedi beni o kadar ilgilendirmiyor, şu nedenle ilgilendirmiyor: Çünkü bana göre zaten
bitti mi-bitmedi mi sorusu yanlış ama bitti dediğimiz zaman kaynaklarını göstermemiz lazım. Sovyetler Birliği’nin
deneyinden çıkarak bana göre bu söylenemez. Sovyet deneyi tipi bir sosyalizm bitti, doğru, o bir daha tekrar ede-
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mez ama bana göre –tekrar dönüyorum- pozitivist mantık,
nedensellik ve zorunluluk esasına göre işleyen, yani başlangıçtaki neden sonucu belirler mantığıdır, bu ve doğru
bir mantık değildir. Yerine göre doğrudur ama değişimin
mantığı değildir. Değişimin mantığı olumsallık mantığıdır.
Olumsallık ise şudur: Bir şey zorunlu değildir ama muhtemeldir, muhtemeldir ama mutlaka olacak da değildir;
muhtemeldir. Burada pozitivist olasılık hesabı yoktur, eğer
muhtemelse, orada istenç önemlidir. İstiyorsan olabilir,
istemiyorsan olmayabilir. Yine olumsallık çerçevesinde,
olumsallık kavramı ile baktığım zaman, olumsal olan şey,
benim düşündüğümden farklı da olabilir, farklı da çıkabilir,
ille benim düşündüğüm gibi olmak zorunda da değildir.
Doğrusu ben sosyalizme öyle bakıyorum. Tersi düşünce,
yani demek ki eşitlikçi düşünce yanlıştı diye bakacağım,
daha dün, yani sosyalizme geldiğim zaman eşitlik düzeyinde yanlıştı demem lazım. Onun ötesinde olgulardan bakarak bunu söyleyemem.
Sosyalizm, Marksizmden önce de vardı. Bizim topraklarda
ilk komünistler olarak nitelenenler, üstelik de o nitelemeyi biz yapmıyoruz, yani komünistler yapmıyor, basbayağı
sağ tandanslı sosyologlar yapıyorlar ve bize gösteriyorlar
“Bunlar ilk komünistler” diyorlar, valla bizim hiç haberimiz
yoktu, herhalde dün de yoktu, bugün de yok! Taa oralara
giden eşitlikçi bir dünya tasarrufu var. Dolayısıyla Marksizmden önce de vardı, sonra da olabilir, bunlar ayrı mesele ama tabi bu şu anlama gelmiyor, zaten bugün o kanıda
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değilim: Bayraklarımıza ille sosyalizm yazalım. Hayır, ben
burada sadece bir gelecek düşüncesinin ve ütopyanın olması gerektiğini düşünüyorum, çünkü dünün yanlışını da
zaten o ütopyanın çökmesi olarak görüyorum, pozitivizm
nedeniyle çökmesi olarak görüyorum. Mesela bir sosyalist
parti, adı sosyalist olsun, hayır, öyle düşünmüyorum, çünkü bir parti olacaksa çok geniş bir çevreyi kapsamalı ve
hatta istiyorsa “sol” bile demeyebilir. Bunun için söylediklerim birbirine karışmamalı.
Hüseyin Çakır: Evet, başka soru sormak ve katkı yapmak
için söz almak isteyenler
Haluk Sunat: Özür dilerim, belki eksik anlaşılmıştır, şunu
vurgulamak istiyorum, mesela tarihe baktığımız zaman
artı değer gaspı üzerinden sınıfsal hegemonyasını kuran
burjuvaziye karşı proletaryanın dönüştürücü mücadelesini
yadsımak mümkün değil. Onun kendi tarihsel-toplumsal
haklılığı ya da eşitlik duygusundan bakarsak, bu çelişkinin
giderilmesinin tarihi ilerleteceği ya da toplumsal hayatı dönüştüreceğini teslim etmek de bir vaka. Tamam, ama benim
meselem şu: Bu doğru ya da bu ne olduğunu halden anlayıcı tavrın akabinde, sonrasında peki biz bu çelişkiyi nasıl
gidereceğiz? Benim sözünü etmek istediğim, dönüştürücü
sürecin ve dönüştüren öznelerin etik kuruluşu. O zaman
şöyle bir durum ortaya çıkıyor ve hakikaten bu da ayrıca
değerlendirmemiz gereken bir şey. Biz Marksistler olarak
ya da ben bir Marksist olarak hayata baktığım zaman neden
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ben pratiği eş zamanlı olarak eleştirmeyeyim ya da yoklamayayım? Mesela diyorsunuz ki “adamlar değiştiriyor” tamam, zaten ben de değiştirme kaygısına katılıyorum. Yani
bir ulusun kendi var olma, kaderini belirleme hakkı ve dolayısıyla o noktada yaşadığı çatışmadan kaynaklanan siyasi
taleplerini ve onun hayata geçmesi durumunda, hayatı bir
başka şekilde değiştireceğini kabul ediyorum. Peki, bunu
yaparken oradaki siyasi hareket, evet adını koyalım, PKK
merkezli siyasi hareket, peki biz bunu sorgulamayalım mı?
Bu dönüştürme sürecini nasıl üstleniyor?
Nabi Yağcı: Sorgulamaya alınmamalı demiyorum. Tabii
ki...
Haluk Sunat: Özür dilerim, Nabi ağabey sadece sana yönelik olarak söylemiyorum; meselelere bakarken bir şeyi
paylaşabiliriz, kendi sathının doğrultusunda ölçülerini tarif
ederken empati kurabiliriz, halden anlayabiliriz ve siyasi
pratik mücadelemizin içinde katkı veririz, tamam eyvallah
ama bizim eşzamanlı olarak tarihe bakmamızdan bizi alıkoymaz. Hep şöyle oluyor: Sosyalizm yaşanıyor, biz geliyoruz şunca yıl sonra sosyalizmi eleştiriyoruz. Peki, neden
demin söylediğim haklılığı içindeki katılımımız dâhilindeki
siyasi hareketi zamanında eleştirmemiş olalım. Bu eleştirisizlik şu anda eleştirilmesi gereken bir şey değil mi? Tarihe
hep sonradan mı, yani tarih akıp geçtikten sonra mı eleştireceğiz. Ya da zamanında bu eleştirileri engelleyen, karış
olduğumuz hegomonik kültürün ayna ikizini de o hareket-
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ler üretmiş ise, onları da irdelemek durumunda değil miyiz
ya da tarihin değiştirici dinamikleri nereden ilham alacak?
Nabi Yağcı: Burada hemen söyleyeceğim şeyin tekrar altını çizmek istiyorum: Eleştiri elbette ama dün sosyalizmin
yanlışlarını anlamak için eğer ideolojik bakışımız bizi frenlediyse, engellediyse ki o ideolojik bakışın arkasında değer
yargıları var, bugün de bu bakışın bizi engelleyebileceğini
söylüyorum. Söylediğim bundan ibaret yoksa eleştirilmemesi söz konusu değil. Ayrıca eleştiri ve kritik esasında,
tabii ki kritik edilmelidir, fakat bu kritiğin amacı onları etkilemek değil midir? Onlara ulaşarak etkilemek, ulaşamadığımız durumda nasıl etkileyebiliriz? Ulaşmak için anlamak
lazım. Mesela bugün daha somut konuşursak “Silahları bırakın” çok kolay söyleriz, evet ama bunun koşulları üstüne
bir sorumluluk almadan eğer bunu söylüyorsak, bu bir güzelleme olur o kadar ama bir pratik sonucu olmaz.
Haluk Sunat: Benim sözünü ettiğim dışarıdan bir şey buyurmak ya da akıl vermek değil, o hareketin kendi içindeki
normal eleştirel özgürlüğü nedir, ona bakmak icap eder...
Nabi Yağcı: O zaman ben şunu söyleyeyim. İllegal dönemden gelen, o pratiği bilen biri olarak sana söyleyeyim ki
elinde silahla hareket eden bir örgütten ben ne demokrasi
beklerim, ne de eleştiri beklerim. Ben kendi pratiğimizden
biliyorum, yani bizde de yoktu, biz silahla mücadele vermiyorduk ama illegal harekettik. O zaman şuraya varırız.
Ben anlıyorum ama çözümü ise bu hareketin legalleşme-
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sidir, legale çıkmasıdır. Değilse, illegal bir hareketi niye,
mesela –PKK’nin sivil kesimlere saldırısı ayrı konu, kesinlikle dışlatmak lazım- ama diğerinde şiddet kullanıyorsun,
zaten silahlı, elinde silah var, ona şiddet kullanıyorsun, şiddet eylemi yapıyorsun demek zaten yapıyor. Elinde silah
varsa, tabii silah kurşun atar. O zaman sorun onun şiddet
kullanıp kullanmaması değil, siyasete girip girmemesi ama
o zaman da önündeki engelleri bozacaksın. Dolayısıyla
benim burada esas, tekrar tekrar altını çizmeye çalıştığım
şey: Biz Marks’ın 11. Tez’ini bana kalırsa biraz kaba Marksist bir şekilde anladık, yani artık “dünyayı tasvir etmek,
anlamak değil, değiştirmek lazım.” Hayır, anlamak lazım,
zaten Marks tersini de söylemiyor, biz onu ters anlıyoruz
yoksa adam ciltlerle kitap yazmazdı. Kapitalizmi anlatmaya
çalışıyor ama bunu da söylüyor, yani tasvircilikle, yani o
mantıkçı pozitivizmle mücadele ediyor, idealizmle mücadele ediyor, yani düşünce mi önce gelir-madde mi önce
gelir tartışmasını eğer felsefe yapacaksak, felsefe tarihine
bakarak yapabiliriz ama geçti, bitti. Gayet tabii şimdi düşüncenin rolünü, dinamik rolünü görmemiz lazım.
Zülfü Dicleli: Şimdi baştan beri genel değişim sözü var.
Nabi “Ben buna iyi ya da kötü demiyorum” diyor “Değişim” diyorum diyor. Güzel de böyle bir değişim zaten hep
var, bunda orijinal bir şey yok. Bütün dünya her zaman
değişiyor, her şey değişiyor, herkes her şeyi değiştiriyor.
Hele bugünkü dünyada Suudi Arabistan Kralı’ndan başka
değişim istemeyen yok! Amerika’da burjuvazi değişim isti-
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yor, herkes değiştirebildiği kadar değiştiriyor. Bu değişimi
anlamak da çok zor bir şey değil.
Dedin ki “Sovyetler Birliği’nde halk istemediği için, beğenmediği için Batı’yı arzu ettiği için yıkıldı”. Doğru herkes
bu yorumu yapıyor. Amerikalılar, Almanlar, İngilizler de
bu yorumu yapıyor. Bu yorumu yapmak, oradaki değişimi
anlamak falan olmuyor. Günlük gazete yazılarını okuyunca aklı başında herkes bu yorumu yapabiliyor. Kürtler de,
Türkiye’yi değiştirdiğini söylüyor, bunda bir sır yok ki.
İyi veya kötüye, bizim açımızdan bakmadığın zaman değiştiğini söylemek bir teori falan olmuyor. Benim açımdan
ben baktığım zaman diyorum ki; hakikaten ülkede her şey
çok değişti. En başta değişen şey şu: Affedersiniz, arada
tuvalete gittim, bir arkadaşım ihtiyacını karşılarken aynı
zamanda cep telefonu ile konuşuyordu. 60-70 yıl evvel
evinize telefon almak için dört sene sıra bekliyordunuz,
torpil arıyordunuz. Ekonominin nasıl değiştiğine değinmeden değişimden söz etmek ne kadar anlamlı? Esas dinamik burada ekonomiden hiç söz etmiyoruz; zaten herkes
biliyor diye.
Kürtlerin değiştiğini de zaten herkes biliyor, o halde “değişim dinamiği” olarak Kürtleri göstermenin hiçbir orijinalliği yok. Ama şu açıdan değişti mi diye baktığım zaman ortaya başka şeyler çıkıyor. Demin psikanalist arkadaşımızın
söylediği gibi, “insanların özgür düşünmesi, eleştirel düşünmesi”; Türkiye’de İslamcı değişimin, Kürt değişiminin
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buna bir katkısı oldu mu, yoksa Kemalist rejimde olanla
aynı durum mu?
Bugün Türkiye’de ihtiyaç olan şey, eleştirel, özgür ve yaratıcı düşünmenin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. İslamcı hareket kendi dogmalarının eleştirilmesine, her türlü
şekilde karşılık vermeye hazır. Kürtler, kendi ırkçı politikalarını eleştiren herkese karşı terör uyguluyor. Kemalizmden
bu açıdan hiç farkları yok, yani bu açıdan bakıldığı zaman
Türkiye’de hiç değişim olmamış.
İkinci önemli değişim; bence insanlar global düşünmeye
açıklar mı ve dünya vatandaşı gibi düşünüyorlar mı, buna
bir katkısı var mı meselesi. Burada da fazla bir şey yok.
Üçüncüsü, silah ve silahlı mücadele vs meselesinde karışan
şey şu: Önemli olan silah kullanılıp kullanılmadığı değil,
çatışmadan yanı mı yoksa uzlaşmadan, diyalogdan yana
mı? Bugünkü dünyada, ister silahlı ister silahsız, çatışmacı, tahakkümcü olan anlayış zararlıdır. Her türlü durumda
ölümle sonuçlanmaktadır. Dünyanın ve insanlığın gelişmesini engelleyen torpilleyen şey, bu çatışmacı anlayış. Biz
baştan beri buna zihniyete karşı çıktık. PKK silahını gömse de, o çatışmacı kafa değişmediği sürece, Türkiye’ye bir
katkısı olmaz. Bu anlamda bir değişim filan olmuyor. “Bu
meselenin esas müsebbibi devlet” deniliyor peki bu da tamam. Demin arkadaş dedi ki “Üretim falan var.” Nabi   “E,
zaten hepimiz onu biliyoruz” dedi. Birisi de bu silah meselesini falan konuşunca, tartışma hep “Esas müsebbip dev-
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let” noktasına gidiyor. Ben de diyorum ki esas müsebbibin
devlet olduğunu zaten herkes biliyor. Her sefer devlet diye
söylemek zorunda değiliz. Onun için adını koymak lazım.
Öyle ciddi bir değişimi, Türkiye yaşamış değil, evet herkes değiştiriyor. Bu değiştirme meselesi doğrudan sosyalizm tartışmasıyla da bağlı. “ Sosyalizm bitti mi-bitmedi mi”
böyle bir tartışma yok. Saçma sapan bir laf bu. Tartışma şu:
Ben ya da sen ya da o, siyasi bir faaliyet yapacaksak ve
insanlara önereceksek, bunu sosyalizm olarak mı önermek
gerekiyor, yoksa başka bir şey olarak mı önerilmeli. Farklı bir sol anlayış mı önerilmeli? Sen diyorsun ki “Partinin
adı da sosyalist olmasın, hatta sol da olmasın, sosyalist de
olmayabilir ama sosyalizm bitmedi”: Böyle bir şey olmaz!
Çünkü parti adından söz ediyorsan sen bir siyasi faaliyeti
konuşuyorsun. Şimdiye kadar biz insanlara “Biz Marksistiz
ve sosyalistiz, komünistiz” dedik; biz bundan sonra insanlara siyaset olarak, felsefe olarak, teori olarak bunu mu
diyeceğiz, bunu mu önereceğiz yoksa daha etkileyici başka
bir sol mu geliştireceğiz?
Sosyalizm bitti mi-bitmedi mi diye bir şey tartışmanın bir
anlamı yok. Sonra, “Sosyalizm, işte eskiden de vardı, İsa da
sosyalistti filan, bizim de atalarımız komünistti” diye gitmez
bu iş, çünkü tartışılan şey “Marksist sosyalizm,” bu sosyalizmi Marksizmle beraber tartışıyoruz ondan ayırmıyoruz.
Ben de kaç yazı yazdıysam, “Önce Marksizmden kurtulmak lazım” dedim, “sosyalizmden kurtulmak lazım” dedim
ama kastettiğimiz şey hep bilinen, Marksist-Leninist sosya-
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lizm, yoksa ne Proudhon’u tartıştık ne sosyal demokratları
tartıştık ne de solu.
Kimse sol bitti demedi, diyemez, çünkü sol insanın kalbinde olan vicdani bir şeydir ve insan durumdan da memnun
değilse, değiştirmek için mücadele eder. Zaten böyle bir şey
bitmez bu nedenle bu bitti-bitmez diye tartışılmaz. O zaten
var. Şimdi Oya Baydar da yazdı “Yok, Zülfü kapitalizm iyidir
demiş, sol bitti demiş!” Ben hiçbir zaman böyle bir şey demedim, ayıptır ama bu. Marksist sosyalizm bitti mi-bitmedi
mi meselesi. Burada iki yaklaşım var. Bir tanesi Troçkistler
ve Murat Belge gibi arkadaşlarımız, diyorlar ki “Zaten orası
kötü bir yerdi, sosyalist ülkelerde her şey yanlıştı, zaten
biz hiç bunlara karışmadık, bulaşmadık, onu hep eleştirdik,
onun için de beni ilgilendirmez, bende bir tane mis gibi bir
sosyalizm var. TKP de zaten o ülkelerle bağlıydı, onun için
o ülkelerin politikasını uyguladı, o yüzden TKP de tu kaka
idi, onun için biz şimdi güzel, hoş bir şey yapacağız.” Böyle
bir anlayış var, tabii çok komik bir şey.
Diğer anlayış şu: “Evet, yarısı iyiydi, yarısı kötüydü.” Yaşanmış 70 yılın yarısı iyi, yarısı kötü, yani kötü yanları çok,
iyi yanları da var. TKP de böyle, bazı politikaları yanlıştı,
Dersim şurası burası yanlıştı, bazı yerleri iyiydi, işçi hareketi vs. Böyle bir yaklaşım olmaz. Şu tartışılır: Reel sosyalizm denilen sosyalist ülkelerde uygulananlar şey Marksizme uygun muydu, değil miydi? TKP’nin politikası Marksizme, enternasyonalizme, Leninizme uygun muydu, değil
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miydi? Böyle bakarsanız, Lenin’in yaptığı her şey Komünist Manifesto’da yazar, TKP’nin yaptığı her şeyin de ben
Marks’a da, Lenin’ e de atıflarla doğru yaptığını gösterebilirim. Zaman zaman hatalar oldu, sağ ya da sol sapmalarımız
oldu, dengeleri tutturamadık. Bu bütün marksizmde, reel
sosyalizm dünyasında oldu. Ama genel olarak sosyalist ülkelerin bütün pratiğinin özünde Marksizm vardır, TKP’nin
bütün politikasının özünde de vardır, eğer bir değerlendirme yapılacaksa ya hepsine sahip çıkılır ki, bu anlamda biz
onu yaşadığımız için sahip çıkarız, çünkü kendi tarihimiz,
bir parçamız ama devam ettirme meselesinde öyle yarısını
alalım, öbür yarısını bırakalım diye bir şey olmaz. Çünkü
bu öyle parça parça porsiyonlara ayrılıp servis edilecek bir
şey değildir. Çok ideolojik, sert, çekirdekli, dört başı mamur bir teori ve uygulama tarihidir.
Bunun bir örneği de şimdi burada konuştuğumuz mesele, “Evet biz Türkiye’de yerel olamadık, kendi tarihimize,
dinimize, kültürümüze, Kürt coğrafyamıza, yaşam tarzlarımıza yabancı kaldık.” Doğru ve bu da bizim başarısızlık sebeplerimizden bir tanesi. Şimdi öğrenmeye çalışıyoruz, bu
topraklarla özdeşleşmeye çalışıyoruz, ama Fransızlar öyle
yapmadı, İtalyanlar da öyle değildi, Ruslar hiç değildi, yani
o komünistler kendi gelenekleriyle böyle etle-kemik gibi
iç içe partilerdi; İtalyanlar da, Fransızlar da, Ruslar da ve o
yüzden de başarılı oldular, hükümetlere geldiler, iktidara
geldiler. Ne oldu? Onların da hepsi yenildi. Demek ki bu iş
yerellikle, yerel olup olmamakla ilgili bir iş değil.
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Son söyleyeceğim, gene bütün bunların özeti: Nabi, biz bu
teoriyi fazla önemsiyoruz. Teori o kadar önemsenecek bir
şey değil. Teoriler her zaman yanlıştır, modeller her zaman
yanlıştır, hayatı açıklayabilen, anlamlandırabilen, yol gösterebilen teori diye bir şey tarihte yoktur. Olsaydı, borsa
analizcileri sürekli dünyanın en zengin adamları olurdu.
Yaptıkları bütün borsa modelleri, bütün borsa teorileri iflas etmiştir. Hiç kimse borsadan teori ile para kazanamamıştır; sezgi ile kazanmıştır, bilmem ne yapmıştır. İnsanın
olduğu yerde teori olmaz, insan karmaşıktır, çok yönlüdür.
Teoriden geçmişi açıklarken yararlanabiliriz ama bugünü
teoriyle anlamak falan böyle bir şey yok. Hayatın içinde,
o “praksis” dediğin şeyle anlaşılır. Teori sadece, olsa olsa
bir düşünme jimnastiği yapmak için bir araçtır, iyi düşünmemizi sağlar, hayatın içinde belki yolumuzu bulmayı kolaylaştırır. Teori bu kadar önemli bir şey olsaydı, herkese
öğretirdin, herkes doğru şeyi yapardı, yani bu iş bu kadar
basit olurdu ama böyle bir şey hayatta yok!
Hüseyin Çakır: Teşekkürler Zülfü Dicleli
Turan Olcay: Bende bir noktanın üzerinde durmak istiyorum. Biraz önce Zülfü bir eleştiride bulundu, “Teori o
kadar önemliyse ve bir teori varsa, doğruysa onu alırız ve
o zaman bütün mesele biter” dedi. Mesele bence bu kadar
basit değil. Aklımız hep doğal bilimlerin düşünce yöntemine gidiyor, eğer orada bir teori varsa, biz o teoriyi kullandığımız zaman hep aynı noktaya gider. Halbûki sosyal
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bilimler böyle bir şey değil. Sosyal bilimlerde çeşitli roller
var, mesela Marks’ın çatışma sosyolojisi. Fransızların getirdiği yapısalcılık, bunların ikisini belirli oranlarda kullanmadığımız müddetçe, gerçekliği anlayabilmemiz mümkün
değil. Şimdi buradan hareket ettiğimiz zaman şunu yapmamız gerekiyor: Tabii ki bizim bütün teorilerden istifade
etmemiz gerekiyor. Bunun içerisine kendimizi de katmamız gerekiyor. Aslında ben fizibilite dersi veriyorum. Orada
şunu kullanıyoruz –bunu teknik olarak anlatıyorum-: Siz
yarın bir fabrika kuracaksınız veya bakkal dükkânı açacaksınız. Bunun başarılı olacağıyla ilgili bir düşünceniz var.
Düşünceniz doğru mu, yanlış mı? Aynı şeyi buradaki yapının üzerine de eklememiz lazım. Ekonomik faaliyet açısından bakarsak bu işe objektif kriterleri yerleştirmek kolay,
ama başka bir örnek vereyim; genç bir delikanlı ile bir kız
çocuğu çıkıyorlar ve evlenmek istiyorlar, mutlu olacaklarını
düşünüyorlar, bunun fizibilitesi yapılabilir mi?
Bunun da fizibilitesi yapılabilir.
Burada bütün sorun meseleyi ne kadar dışımıza atıp, ona
ne kadar nesnel baktığımızla ilgili. Burada unutmamamız
gereken bir nokta var. Bizi biz yapan iki tane çevre var:
Bunlardan bir tanesi kendi yakın çevremiz ailedir, arkadaşlardır, şudur budur, öbürü de okullar; bunları hiç unutmamak lazım, burada benim gördüğüm şöyle bir eğilim var:
Çok fazla evrenselci yaklaşıyoruz, evrenselcilik, Batı’nın
kullandığı bir kavram. Evrenselcilik içerisinde gittiğimiz
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zaman doğruyu, yanlışı vs.’yi evrensel kavramı üzerinden
değerlendiriyoruz, halbûki bizim toplumumuz öyle değil,
bizim toplumumuz yerel. İktidar bile bu nedenden dolayı Türkiye’de merkezi olarak, kuvvetli olarak kurulamıyor.
Kuvvetli olmayan merkezi bir iktidar ancak zalim olabilir,
onlar da zalimlik yapıyorlar.
Kendi toplumumuzun dinamiklerinin neler olduğuna nasıl
bakacağımız meselesine Nabi Bey’in görüşlerine katılıyorum.
Eğer biz kendimizi bilmiyorsak, problemi çözecek hiç bir
önerimiz yok demektir. O zaman kenara çekiliriz. Zülfü’nün
de önerdiği kenara çekilmek, demek mi bilmiyorum.
Nabi Yağcı: Bütün bunları konuştuğumuz yerde, yani bizim eski pratiklerimizi konuştuğumuz yerde sosyalizm
üzerine bir söz etmemem zaten mümkün değil, o yüzden
niyetim Zülfü’ye top atmak değildi. Dolayısıyla bu konuyu
zaten konuşacağımız da açıktı. Burada önemli olan görüşlerin net ifadesidir. Zülfü de zaten görüşlerini net yazdı da,
söyledi.
Burada benim itirazım, bir şey insanların kendilerince bitmişse veya değişmişse veya açıklamıyorsa elbette mesele
bunu söylemesi değil. Dünkü gibi sosyalist olup olmamak,
bir iman meselesi de değildi bu, ben dün de öyle bakmıyordum ama benim söylediğim şu da değil: “Yarı yarıya”,
hayır, asla, bu saçma sapan bir şey olur. Böyle düşündüğüm yok. Ama ne doğru ne yanlış bunu ayıklamak, elbette
analitik düşünce bu değil mi?
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Peki, bunu yapmayalım, toptan mı atalım mı? Ben buna
karşı çıkıyorum. Eleştirel düşüncede süreklilik önemlidir diyorum ve biz dün Marksizmi eleştirmedik diyorum.
Eleştirdikse, söylensin, ben bilmiyorum. Her birimiz kendi
kendimize eleştirmiş olabiliriz ama bu zamanda şunu söylemek lazım, birbirimize yardımcı olmamız lazım. Hangi
süreçlerden geçerek bu günkü noktalara geldiğimizi çok
çok satır başı olarak yazdım ama burada çok daha ayrıntılı
anlattım. Bu düşünme noktasına gelinceye kadar nerelere başvurdum, hangi sancılardan geçtim falan. O zaman
birbirimizin zihinsel oluşumuna katkı yapmamız lazım.
Marksizm konusunda şöyle bir yol kat ettim veya etmedim
gibi. Ayrıca “Teorisiz bir pratik anlaşılır mı?” Bunun üzerine
ciltlerce kitap var. Sosyal bilimler bunu tartışıyor, felsefede tartışılıyor; bir tercihiniz olabilir ama benim tercihim o
değil, yani benim tercihim olgusal değil. Bir olgudan yüz
tane sonuç çıkarabilirsiniz, yüz tane fikir çıkarabilirsiniz.
Teori de asla her şeyi açıklayan bir şey değil, Zülfü doğru
söylüyor, zaten yanılırız ve o yüzden teori-pratik gerilimi
vardır, o yüzden teori-pratik sorunu vardır. Gayet tabii ki
ciddiye alırız ama zaten nerede yanıldığını düşünmek, bu
bizim yapacağımız iştir.
Teori, niçin teoridir? Çünkü hipotezleri vardır. Bir olguya
baktığınız zaman olgunun göremediğiniz yanları vardır
ama sezersiniz. O sezgileriniz üzerine bir hipotez kurarsınız. Bu böyledir diye ya da böyle olabilir diye ve sonra
elbette onu pratikle karşılaştırırsınız. Ben katılıyorum bir
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pratik, bir teoriyi çürütemez. Ne yapar? Yine pozitivist anlayışta iki almaşıktan söz eder: Bir tanesi yanlışlar veya doğrular, hayır bir de üçüncüsü vardır, bu da Weberyen şıktır,
o da belirsizlik. Pratik, sizin bir teorinizi belirsiz kılabilir,
yani geçerli mi, değil mi belli değildir.
Neden öyle düşünmeyelim?
Ben, şimdi özellikle o belirsizlik dönemini yaşadığımızı düşünüyorum.
İnsanlık, hadi o kadar iddialı söylemeyelim, bana göre
dünya ciddi bir belirsizlik dönemi yaşıyor, yani eski değer
yargıları elbette geçerli değil, eski teoriler elbette aynen
geçerli değil ama yenisi de henüz yok ve biz böyle bir
eşikteyiz.
Tarihe baktığım zaman buradaki eşiklerde iki eğilim beliriyor. Bir tanesi ya geriye dönüş oluyor ya nihilizm oluyor.
Bir de yaratıcı muhayyilenin geliştiği, eleştirici düşüncenin
geliştiği bir damar oluyor. Ben diyorum ki biz bunu yapalım, eleştirici düşünceyi geliştirelim. Elbette burada hiçbir
değer yargısını işin içine koymayalım demiyorum. Öyle olsaydı, ben kendime sosyalistim demezdim.
Ben sosyalistim diyorum.
Zülfü Dicleli: Nabi o zaman engelliyorsun.
Nabi Yağcı: Neyi engelliyorum?
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Zülfü Dicleli: Diyorsun ki “eşikteyiz, ya geriye döneceğiz
ya da yeni eleştirel şey yapacağız.” O zaman eski ile ilgili
her şeyi sıfırlaman lazım.
Nabi Yağcı: Olmaz.
Zülfü Dicleli: E tabii.
Nabi Yağcı: Bu senin mantığın, aynı mantıkta olmamız
gerekmiyor. Sen öyle düşünüyor olabilirsin. Sevgili Zülfü
sen öyle düşündüğün için zaten öyle yazıyorsun. Ben de
seninle o metodolojiyi tartışıyorum. Ben öyle düşünmüyorum diyorum. Bu konuda karşılıklı olarak birbirimizi ikna
etmemiz mümkün değil. Çünkü yeni her zaman eskinin
içinde ortaya çıkar. O zaman eskiyi bırakmayalım diyorum.
Zülfü Dicleli: Eskiyi aynen gene savunuyorsun.
Nabi Yağcı: Hayır efendim, eleştirelim diyorum, savunalım
demiyorum. Mesele inandığıma geldiği zaman yanıldıysak,
bir kere daha yanılırız. Üç beş daha yanılırız hiç bir şey
olmaz. Benim yanılmamla dünyanın sonu da gelmez. Ben
gençliğimde Marksizmi bilerek sosyalizme gelmedim, Sovyetleri de bilerek gelmedim, etrafımdaki adaletsizliğe kızarak geldim, eşitsizliğe kızarak geldim. Eşitlik, adalet, paylaşımcı düşüncelerle geldim. Ben sosyalizmi böyle anlıyorum. Elbette çok doğrudur, biz Marksist sosyalizmi yaşadık.
Onun için de ben diyorum ki; Marksizmle hesaplaşmamız
lazım. Ben hesaplaşılmadığını düşünüyorum, hâlâ ideolojik
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tercihler olduğunu düşünüyorum, oturalım hesaplaşalım
diyorum ve kendi hesaplaşma yol haritamı anlatıyorum.
Buraya nasıl geldiğimi anlatıyorum. Kendime güvenerek
gelmedim. Bu kitap okuma, yabancı dil bilmek meselesi
de değil. Söylüyorum; bir Batı kültürü içinden değilseniz,
Batı kültürü, ürünü Marksizmi, belki biraz anlayabiliriz, elbette ebleh değiliz ama feriştah gelse vukufla anlayamayız,
benim kanaatim budur. Bunun için de baktım kim, ne eleştirmiş? O eleştirilerle bir paralellik kurduğum içindir ki bu
noktadan devam edilebilir deyip devam ettim.
Bugün sosyalizm meselesin de ben böyle bakıyorum; burada çok bilinmedik bir şey yok. İkincisi, “Değişim” diyorsunuz, zaten ayırarak söyledim, yani bir basit değişimden
bahsettim, bir de benzeterek yeniden değişimden bahsettim. Elbette basit değişim her yerde oluyor ama diyorum
ki, şimdiye kadar tarihe baktığımızdan farklı bir biçimde
bakalım. Bir defa farklı bir şey söylüyorum, o fark son
derece sığ bir fark olsun, ama farkın altını çiziyorum. Bir
örnek vereyim, tarihte Balkan savaşları, 1908 Devrimi falan der, anlatır, anlatır geçeriz ama bana göre bizim tarih
içindeki kırılma noktalarından bir tanesidir Balkan savaşları
ve oradaki yaşananlar, nitekim yazılarımdan bir tanesinde
örnekledim. Bu tarihlerde pekâlâ şöyle bir şey olabilirdi:
Balkanlar’da Yahudisi, Rumu, Osmanlısı, Ermenisi hepsi
birlikte bir taraftan milliyetçi hareket, bir taraftan sosyalist hareket, şimdi bu tarih açısından ilginç değil mi? Bana
ilginç geliyor. Oraya eğildiğim zaman orada bir birbiriyle
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çatışan, çelişen güçler arasında müthiş bir değişim dinamizmi görüyorum. Bunun sınıf analiziyle açıklamak mümkün
değil diyorum ve dolayısıyla farklı bir yere işaret ediyorum.
Mesela aynı kırılmayı yakın tarihlerde 28 Şubat için de söyleyebilirim. Eğer orada sol sosyalistler İslamcı hareketlere
farklı baksalardı, Kemalizmle farkları ayırt edebilselerdi,
ters düşmeyeceklerdi, “Ne Refah Yol ne Hazır ol” demeyeceklerdi, eğer değişim dinamiğini yakalayabilselerdi bir
kenarda kalmayacaklardı. Doğru veya yanlış, ben bunları
anlatmaya çalışıyorum. Evet.
Ali Tarakçı: Ben Zülfü’ye bir konuda katılmadığımı söyleyeceğim. Yine kendi tarafından bakıyor. Bence İslamcılar
meselesinde, orada eleştirel düşüncenin olmadığını söylemek, orayı tanımamakla ilgili bir şey. Kürtler için de böyle,
yani birtakım eleştiriler getirirken ve yeniden algıladığımızı
söylerken aslında bulunduğumuz yerden bakarak öteki taraftan bakmıyoruz.
Mesela Nabi’nin söylediği empati meselesinde de ters bakıyorum. Aslında empati yapmak, yani onun yerine koyarak
oradan bakabilmek meselesi. Şimdi tam, iki tane örnek vereceğim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yeni anayasa ile
ilgili bir tartışma yapılıyordu. Bu tartışmada Abdurrahman
Dilipak ve Şanar Yurdatapan vardı. Toplantı bittikten sonra
son derece kapalı bir bayan Abdurrahman Dilipak’ın yanına geldi, türbanla ilgili, kapalılıkla ilgili, kız çocuğuyla ilgili
bir şey sordu ve ben de kenardan izliyorum, Abdurrahman
Bey’le konuşacağız. İlginç bir cümle konuştu, bakın bu
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cümleyi duyamazsınız, Türkiye’de değişimin ve dönüşümün hangi noktaya geldiğini, Türkiye’nin değişirken aslında herkesin nasıl değiştiğini görmek açısından önemliydi.
Bir cümle söyledi, dedi ki “Kapanmak meselesi Kuran-ı
Kerim’le ilgili bir şey değildir, günah boyutu yoktur. Kapatılma meselesi Kuran-ı Kerim’de ifade edilmemiştir.” Kendine göre başka şeyler de anlattı. Çok ilginç değil mi?
Bir şey daha söyleyeceğim. 1987’de Nabi, Nihat Sargın ile
Türkiye’ye döndüğünde ve biz toplumun önüne Komünist
olarak çıktığımız anda, toplumun içinde bir dönüşüm oldu
ve bugün geldiğimiz nokta da aslında o açığa çıkma süreci
ile beraber oldu. Toplumdan etkilendik ama biz toplumu
ne kadar etkiledik, onu bilmiyorum. Toplumdan çok etkilendik ve bulunduğumuz nokta da oradan kaynaklanıyor. Mesela Türkiye’nin değişim dinamiği mantığıyla belki
en önemlisi Taraf’ın yerine bakmak gerekiyor, yani Taraf,
Türkiye’nin en önemli dinamiklerinden bir tanesi ama şimdi soru şu: Toplumdaki yeri nedir? Sınıf boyutuyla, inanç
boyutuyla, farklı düşünceler boyutuyla, tarihsel geçmiş boyutuyla, hangi boyutla bakarsanız bakın, neyle bakarsanız
bakın arkasında çok önemli İslami bir destek var. Ben o
açıdan İslamcıların ve Kürtlerin kendi içlerinde eleştirel
düşünce olmadığını söylemenin, onların böyle çok homojen olduğuna yönelik değerlendirmenin hâlâ geçmiş bakış
tarzlarımız olduğunu düşünüyorum. Bir örnekle konuşmamı bitireceğim. Mesela bilgisayar çöker mi? Bilgisayar
çöktüğünde onu yeniden nasıl kurarız? Komple siler misi-
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niz? Hayır, içindeki verilerle yeniden kurarsınız, yani işte
sosyalizm bitti bilmem ne derken sanki bizi onun dışında
ayırmak, evet, bitmiş olabilir, karşılığı da olmayabiliriz ama
biz o parçanın içinden gelen insanlarız, dünyaya bakarken
hâlâ öyle bakıyoruz-. Redd-i mirasın da, dönüşüm meselesinden bakmanın doğru olduğunu görüyorum.
Söyleyeceklerim sadece bu kadardı.
Zülfü Dicleli: Yanlış anlama Ali’ciğim ben “İslamcıların
içinde eleştirel düşünen yoktur” falan demedim, “Kürtlerin içinde yoktur” falan demedim. Senin o Abdurrahman
Bey’le biz 20 senedir ahbabız. Böyle bir şey yok. Onların Türkiye’de güçlenmesi, Türkiye’de eleştirel düşünceye
katkı yaptı mı? İkincisi, kendi dogmalarının eleştirilmesini
kabul etmiyorlarmı mesele bu.
Ali Tarakçı: Kendi içlerinde tartışıyorlar...
Zülfü Dicleli: O zaman ben bilmiyorum.
Ali Tarakçı: Dünyadan çok kişi katılıyor, onu söyleyeyim.
Zülfü Dicleli: Yani Kuran’ı falan tartışıyorlar, öyle mi?
Ali Tarakçı: Girin internete müthiş tartışıyorlar.
Zülfü Dicleli: Ben bilmiyordum, öğrenmiş oldum.
Tuncer Duman: Selamlar. Nabi ağabey konuşmasında o
kadar üst düzeyde, o kadar önemli noktalara değindin ki
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insan her biri için birkaç saat konuşma ihtiyacı duyuyor.
Mesela bu toplantıdan tam bir konsensus içerisinde senin
söylediğin doğrulara ermiş tipler olarak çıksak, yani doğruyu kavrama metodolojini edinmiş, hakikatin gözüne öyle
bakan tipler olarak çıksak, Türkiye’nin sosyal hayatında ne
kadar değişim yaratacağız? Tersine dönerek söyleyeyim, 20
yıl önceki, belki daha önceki bir konuşmanızda, Marksizme
ilişkin kritik yaparken, daha doğrusu bir metin içinde bir
cümlen geçmişti, Marksizmi anlamak noktasında çok güzel
bir anahtar olarak gördüm. Aslında Marksizm sözcüğünü
bile şu an kendi içinde tırnak içinde kullanıyorum, çünkü
herkes ayrı algılıyor, bunun farkında olarak konuşuyorum.
Bazen inadına “Marksistim” diyorum, bazen inadına “Marksizme” uzak durarak, mesela Freud’u öne çıkartabiliyorum.
“Marksizmden edindiğimiz veya diğer bütün düşünürlerden, düşünce üretmiş insanlardan edindiğimiz kavramları kullanarak gerçekliği anlamaya çalışmak. Gerçekliği o
kavramların içine sokmamaya çalışmak” gibi bir cümlen
olmuştu ve benim için çok güzel bir anahtardı. Şimdi burada konuşmaları dinlediğimde senin söylediğin şeyleri de
bir yerden durup eleştirmeye başlasam, hakikaten bayağı
eleştirebilirim diye düşünüyorum. Örneğin, “Doğruyu söylemek”; en doğru cümleleri, diyelim ki sosyalistler olarak
50 yıldır söylesek, bence zaten söylüyorduk, biz yine toplumu değiştiremiyorduk, değiştiremedik, aslında bunun
doğruyu söylemekle ilgili olmadığının farkındayım, belki
hepimiz de farkındayız. Bu doğruyu aramayalım, o meto-
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dolojiyi kullanmayalım anlamında değil toplumun yaşadığı büyük bir gerçeklik var. Biz bunun içinde birer küçük
parça olarak, anlayamaya çalışıyoruz ve değiştirmeye çalışıyoruz. Nabi ağabey bunu soru formunda da almanı rica
ediyorum. Çünkü bu önemsediğim bir şey. Diyelim ki ilk
gençliğimizdeki gibi, 20,, 25 yaşındayken kendimizi politik
bir pozisyona koymasaydık, adeta hippilerin yaşam modeli
gibi küçük komünal yaşayışın içinde olmak ve bunu önermek durumunda olsaydık, yanı sıra diyelim enerjimizin büyük bölümünü partisel değil, iktidarı ele geçirmeye değil
de, devrim yapmaya değil de kendi dünyamızı bu anlamda
kapitalizm içinde cennet kavramını gündelik hayatımızda
var etmeye ayırsaydık ne oludu. Aziz Nesin ne kadar politikayla ilgilendi ama ne kadar da edebiyat formu ile dünyayı, ülkeyi ve kendisini değiştirmeye çalıştı. Buradan bakarak, Habitat kavramına da gönderme yapmış oluyorum.
Mesela Fethullah hareketinin büyümesinin dinamikleri için
de belki söylenebilir bu. Hep bir yaşam ilişkiler formuydu.
Mesela biz komünistiz, sosyalistiz dedik ama bunun politik
anlamı dışında gündelik hayatımızda bunun karşılığı nedir? Ben bunu hâlâ sormak istiyorum ve merak ediyorum.
Adeta öküz öldü, ortaklık bitti gibi bir durum yaşadık. Ben
gündelik hayatta toplumla ama önce kendimizi, 60 yaşındaki insanlar ve Nazım’ın şiirindeki “Zeytin ağacı yetiştirmek ve hiç ölmeyecekmiş gibi yetiştirmek isteyen” insanlar
olarak görüyorum ve belki biraz duygusal ama hepinizi
müthiş sevgi ile kucaklıyorum. Çünkü bu enerji var, demin

76

Türkiye’nin Değişim Dinamiğinin Mantığı

dendiği gibi “Sağ göğsün altında cevahir” var hepimizde.
Bunun ağırlığını diyelim ki politik hedeflere değil de, gündelik ilişkilerimize, eski tarikatlarvari gündelik hayatta yaşam formlarına çevirsek, nasıl olur?
Bir ikinci soru daha sormak istiyorum. Tabii çok soru var,
herkesin soruları var. Keşke o dediğim formlar olsa da biz
bunları daha fazla konuşabilsek ve daha önemlisi aslında
cennet beklemeden, cennet yaratmanın yolcuları olarak
yaşasak.
İkinci sorum da, değişim dinamiğinde mesela politik hareketlere vs. bakıyorum, liderlik kavramından hiç söz edilmiyor ama eminim çok önemli. Mesela Sovyetler Birliği’ndeki
dönüşümün kansız oluşu liderlikle hiç alakalı değil miydi?
Zaten neredeyse bütün şeyleri lider söylüyordu, öyle olmasaydı da mesela Gorbaçov, Libya’daki gibi davransaydı
nasıl olurdu? Bu bağlamda Türkiye’de liderlik, mesela solun bir ağabeysi niye hiç olamadı veya olmalı mıydı? Ama
bakıyorum...
Katılımcılar: Ağabeyden çok ne var!
Tuncer Duman: Zaten mesele bu, benim tam kastettiğim
bu. Solun tarihi hep ayrılık tarihi. Ben bunun farkında olarak söylüyorum. Ağabeylerimiz egosantrik bir durumda,
benim doğrum durumunda olmasaydı; birleştirici, yapıcı,
insanları kapsayıcı bir tutum ve anlayış içinde olsaydı, acaba tarih değişir miydi?
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Teşekkür ederim.
Nabi Yağcı: Bizlerin düşüncelerini yaşam tarzı haline getirmek meselesi zaten hep dikkat çekip durduğumuz mesele ama tabii orada çok ciddi bir mesele var, zaten aidiyet
derken ona işaret ediyordum. Nazım niye “Şeyh Bedreddin
Destanı”nı yazdı? Niye “Şeyh Bedreddin Destanı”nı keşfetti?
Kök arıyordu, aidiyet arıyordu, sadece işçi sınıfı diyerek
olmazdı, hele 1920’lerde nasıl bir işçi sınıfı vardı, yani nasıl
bir aidiyet olacaktı ki? Aidiyet olmadan yaşam tarzı olmaz.
Ama başlangıçtaki aidiyetlerimizden hareket etseydik, mesela bir Alevi kimliği veya bir Müslüman kimliğinin dili,
dilimizde olurdu ama biz kuru bir pozitivist dille konuşuyoruz. Aidiyet ve yaşam tarzını orada görmemiz lazım ve
baktığınız zaman bu Mu’tezile hareketi, şairler, vs. sanat
insanları hep eşitlikçi düşünceleri söylüyorlar ve mülkiyete
karşılar ama geçmişte bizim ağzımızda onların bir tane ifade tarzı yok idi. O zaman bağı nasıl kuracaktın ki? Mu’tezile
çıkıp diyor ki “Biz Allah’ı aramak için yola çıktık, insanı
bulduk” diyor. Bu laf kadar güzel bir lafı Batı’nın herhangi
bir yerinde görmedim ama biz bunu kullanmıyoruz, niye
kullanmıyoruz? Bilmiyoruz da ondan kullanamıyoruz. Oraya dalmak, o kültüre dalmak lazım. Bazıları Nazım’ı çok
küçümsüyor, hafife alıyor. Ben Nazım’ın “Şeyh Bedreddin”i
ikinci okuyuşumda, bir dip not gördüm, daha önce görmemiştim, diyor ki “Şeyh Bedreddin’in materyalizmi ile
Spinoza’nın materyalizmini karşılaştırmak istiyorum, vaktim olursa” diyor. Bakabilir misiniz, yani biz materyalizm
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ve tarihsel maddeciliği nasıl anlamışız, Nazım nasıl anlamış? Normalde “Şeyh Bedreddin” ile Spinoza’yı klasik ya
da ortodoks hiçbir Marksist karşılaştırmaz, çünkü bilmediği
için Spinoza’yı idealist görür, materyalist görmez ama Nazım biliyormuş. Dip not var, ben hayretler içinde kaldım.
Şimdi o zaman tabii kafamızda teori dediğimiz ki, ben “teori” derken öyle basit bir şeylerden söz etmiyorum. Evet,
bir yanıyla çok basit bir şey söylüyorum; kavramlaştırmak,
tanımlamak lazım ki bir şeyi tanımlarsan, onun üzerine konuşabilirsin, eleştirebilirsin veya doğrulayabilirsin ama resim çizer gibi tarif edersen, o teorileştirmek değildir yoksa
grand teorilerden, Marksist teorilerden, bunları yaratmaktan bahsetmiyorum. Türkiye’de toplumu değiştirmek için
–bakın sosyalist yapmaktan da bahsetmiyorum- toplumu
değiştirmek için değişimci, eleştirici bir teoriden bahsediyorum. Bu teori böyle ucu kapalı bir teori ya da Marks’ın
yaptığı gibi bir şey değil; hayır, hayır böyle anlamayın; İslamcılar, Kürtler, sosyalistler, sol neyse eleştirici düşüncelerini dinamik bir şekilde bu toplumda tartışır hale geldikleri
zaman işte teori o, toplumu eleştiren teoridir. Bunun teorinin içerisinde sadece Marksizm yok, Kürtlerin düşüncesi
neyse o var. İslamcıların düşüncesi neyse o var. Ama temelinde benim düşüncem olarak, diyorsun ki “geçmişte
şöyle şöyle olsaydı ama böyle oldu, ben varım ama benim
düşüncemle ben katılacaksam, elbette ben sosyalistsem,
bunu söyleyeceğim. Eşitlikçi bir dünya istiyorum, sınıflı bir
dünya istemiyorum, paylaşımcı bir dünya istiyorum; bunla-
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rı söyleyeceğim.” Buna engel yok ama denirse ki “bu sosyalist bir parti olur,” zaten Zülfü ile beraber taa o zaman,
1990’larda, “Olmaz böyle” dedik. “Sosyalist Birlik Partisi’nin
adı ‘Sosyalist’ olsun” dendiği zaman, buna karşı çıkanlardan biri de bendim, hâlâ da o çıkışı doğru buluyorum. Bu
dediğim ile onlar farklı şeyler, aynı şeyler değil.
Bir de şöyle bakmak gerekiyor, ben kaç zaman önce söyledim: Bana göre bugün dünya, düne göre ütopyalarına
daha yakın. Bugün mülkiyet meselesi internet ortamında
paçavraya çevrildi, fikri mülkiyet hakkı, telif hakkı kalmadı.
Önüne gelen indiriyor. Bu güzel, işte komünizme gidiyoruz, daha ne istiyorsunuz! Onun altyapısı oluşuyor, bana
göre komünizm, bizden o kadar da uzak değil. Hatta bana
göre artık bu ülkede sosyalizmi kurmak falan bitti, böyle
bir şey yok, ama sosyalist düşünce, o eşitlikçi, paylaşımcı ki şöyle diyeyim: Bunun mücadelesini vermeyelim mi?
Verelim, çünkü bugünkü dünya buna dünden daha fazla
muhtaç ama ben ilerlemeci düşünceyi eleştiriyorum. “Bir
hesap edin, Çin bir anda Amerika’nın refah düzeyine çıksa
ne olur?” Dünyanın sonu gelir. O kadar elektrik harcayacak, o kadar kömür tüketecek. Zaten buraya gelmek istiyordum, Sovyetler Birliği niye yıkıldı diye konuşsaydık,
eğer gündemimiz sadece o olsaydı oraya girerdik. Biz insanın bu dünyada dünya nimetlerini eşit paylaşması gerektiği
gibi bir noktaya geldik. Dünyanın gidişatı, dünyadaki hayatın korunması, yeşil ve mavinin korunması noktasına geldi.
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Demek ki yeni bir dünya tasavvuruna ihtiyacımız var ve
dünya nimetlerini eşit paylaşmak tasavvuruna ihtiyacımız var. Buradan başlayan bir düşünce, pekâlâ toplumsal alanda da sizi eşit paylaşımcılığa götürebilir; götürebilir diyorum, götürür demiyorum ama bunun karşılığında
aklı tanrılaştıran, modernizmden gelen insanın doğa üzerinde hegemonyası, ondan sonra insanın üzerinde, kadın
üzerinde, toplum üzerinde hegemonyanın tersi bir dünya
tasavvuru kurabiliriz diyorum. Öyle bir dünya tasavvuru
kurabilmek için bir paradigmaya ihtiyacım var, yani elime
kalem alıp çizemem. O paradigmayı da tartışaak, eleştirel
bir mantık içerisinde eskiyi eleştirerek buluyoruz. Üretim
tarzı demiyorum ama eğer o üretim tarzı kapitalizmse, o
paradigmayı zaten atamam, çünkü kapitalizmin aşılmasını istiyorum. Nasıl? Bilemiyorum. Belki biz öldükten sonra
başkaları nasıl olacağını bulacak ama ben bunu istiyorum,
bu da açık, olsun istiyorum. Demin o yüzden olumsallık
kavramını getirdim. Olsun istemek zorunlu değil ama muhtemeldir de yoksa olasılık hesabı değildir; olur mu, olmaz
mı bilmiyorum ama muhtemel görüyorum. Niye? Muhtemel
görmem de Marksist formasyonum yüzünden, muhtemel
oluşunu kapitalizmin analizinden çıkarıyorum ama dün zorunlu görüyorduk; tarihin tekerleği falan falan, artık öyle
görmüyorum.
Zülfü Dicleli: Peki Nabi, bir şey sorabilir miyim?
Nabi Yağcı: Buyur.
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Zülfü Dicleli: Bunları istemek, eşitlik istemek, paylaşmak
istemek; bunlar zaten hep var; dinlerde de var, her tarafta
var, o ayrı da bunu istemek, bizi nasıl başkalarından farklı
kılıyor?
Nabi Yağcı: Kılmasın.
Zülfü Dicleli: Nasıl kendini anlatıyorsun o zaman sosyalist
diye? Yani başkasından farkın ne? Bunu söylediklerini herkes istiyor, istemeyen de yok.
Nabi Yağcı: Nasıl herkes istiyor?
Zülfü Dicleli: Eskiden beri istiyor tabii...
Nabi Yağcı: Şuna karşıyım Zülfü: Kapitalizmin rasyonalitesine karşıyım, rasyonel o mantığa karşıyım.
Zülfü Dicleli: Peki, at kenara kapitalistleri, gel...
Nabi Yağcı: Efendim?
Zülfü Dicleli: Kapitalistleri bırak, at kenara...
Nabi Yağcı: Güzel işte, bak...
Zülfü Dicleli: Eskiden farkımız, kapitalizmin nasıl olabileceğini söyleyebiliyorduk. Şimdi diyorsun ki “Ben bilemiyorum nasıl olacak”...
Nabi Yağcı: Zaten bu soru...
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Zülfü Dicleli: O zaman farkı nerede?...
Nabi Yağcı: Bak Zülfü, zaten konuşuldu. Bu soru yanlış
bir soru.
Zülfü Dicleli: Yanlış soru? Yine yanlış olsun canım, soruyorum “Bu şekilde nasıl götüreceksin bizi sosyalizme” diye
soruyorum.
Nabi Yağcı: Sabrederseniz söyleyeceğim... Şimdi o soruyu
sordunuz. Bunlar tartışıldı herkesin önünde, sor. Bu üslubunun da aslında çok hoşuma gitmediğini söylemek isterim.
Zülfü Dicleli: Hangi üslup, benim üslubum mu?
Nabi Yağcı: “Hâlâ mı” tarzında sorular, yani olabilir. İkincisi şu da anlamlı değil: Bir programımız var mı? Şimdi bu
eski tür bir mantığın ürünüdür. Yeni gibi gözüküyor ama
içi yeni değil, neden? Bir programa göre mi sosyalizm olacak? Dün, eskiden öyleydi, biz bir toplum mühendisliği
yapıyorduk; diyorduk ki şöyle bir program olacak ama biz
bunu bıraktık. Niye ben gelecek toplumun, o insanların
önüne program koyayım ki, neden? Zaten ben bilemem.
Ural Ateşer: O zaman misyonunu da reddediyorsunuz galiba.
Nabi Yağcı: Tabii reddediyorum, öyle bir şey olmaz. Böyle
bir program falan söylenmez.
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Ural Ateşler: Manifesto bir programdır ama biz hâlâ Marksistiz ve...
Nabi Yağcı: Efendim?
Ural Ateşler: Manifesto bir programdır, eğer bir program
koymayacaksak, biz nasıl Marksistiz diyebileceğiz!
Nabi Yağcı: Söylediğin gibi “Manifesto”, “Manifesto”dur,
ama program değildir.
Ural Ateşler: Manifesto bir programdır; dört dörtlük bir
programdır...
Nabi Yağcı: Bakın bu yorumlanabilir ama biz programdan
ne anlıyorduk? Parti programları, yani işçilerle şunu, gençlerle bunu yapacağız; ne açıdan yapacağız? Ama Marksist
program ise “Manifesto”, elbette o geçerli, ben ona hayır
demiyorum ki, onu tartışmıyorum ki, ama o programın geçerliliğini ya da geçersizliğini tartışarak mı varacağız? Tamam, o zaman tartışalım, oraya varalım ama tartışalım.
Eğer Manifesto’ya“program” denseydi, yabancı dillerde Almancada da, İngilizcede de “program” diye bir sürü sözcük
vardı. “Manifesto” dendi, yani “bildiri”; program değil. Zaten adı da “Manifesto” ve o yüzden diyorum ki bizim şimdiki partilerin programı olmamalıdır. Öyle bir parti kurmak
gibi bir niyetim yok ama olacaksa program değil, manifesto
olmalıdır. Bugün neye karşı çıkıyorsun ve yarın için ne
istiyorsun? Bundan ibaret bir şey olmalıdır. İşte şeyler var
elbette ama “manifesto”, program değil.
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Hüseyin Çakır: Arkadaşlar son söz almak isteyen bir ya
da iki kişi olursa; hiç söz almayanlardan söz ediyorum.
Saadettin Yumuşak: Çok uzun zamandır butür ortamlar
uzaktayım. Sorum biraz apolitik gibi gözükebilir, kusura
bakmayın. Son tartışmalarla ilgili olarak ben özellikle şöyle
bir şey söylemek istiyorum: Zülfü Dicleli’yi biraz destekleyici gibi olacak ama bence “bütün teoriler çöker; mutlak
teoriler, mutlak bir şekilde çöker.” Geçmişte bunu yaşadık.
Bu anlamda teori konusunda farklı bir şeyler de söylenmedi. Bu teorik tartışmaların ötesinde benim somut olarak
sormak istediğim bir konu var. Son tartışmaları biraz takip
ettim; Türkiye’deki Kürt hareketinin değişime katkısı, değişim dinamikleri ve bizim gibi insanların bu konudaki tavırları ve düşünceleri konusunu biraz takip ettim. “Bizim gibi
insanlar” deyince, herhangi ortada belli bir hareket var mı,
bir siyasi akımdan mı bahsediyoruz, bir örgüt de yok, dolayısıyla tabii o muğlâk bir şey ama yine de konuşuyoruz,
birbirimize arada sırada kulak veriyoruz.
Şiddet konusunda zor bir durum var gibi görünüyor bana.
Bir taraftan geniş anlamıyla Kürt hareketini tercih ediyoruz, öbür taraftan şiddeti asla ve hiç tasvip etmediğimizi
söylüyoruz ama Kürt hareketi de burada bir değişim rolü
oynuyor, desteklenmesi ve yanında durulması gereken bir
şey. Biz, “biz” olmaktan çıkmadan nasıl bir duruş göstereceğiz? Bunu ben tam anlayamadım, yani hem biz şiddetten yana olmadığımızı söylemekten geri durmamalıyız,
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-yani öyle isek, öyle düşünüyorsak- bunu söylemekten geri
durmamalıyız. Oysa geçmişte bunu çok yaptık, tasvip etmediğimiz birçok şeylere sessiz kaldık. Çünkü “O öyleydi, dünyadaki değişimin merkezindeydi, emek gücüydü.”
Mesela Bulgaristan’da Türklerin yaşadığı şeyler Türkiye’de
Kürtlerin yaşadıklarına çok benzerdi ama bunu yapamadık,
çünkü “dünyadaki değişimin merkezinde o değişimin dinamiği vardı!”. Şimdi Kürt hareketi için de benzer bir duruma düşmüş gibi olmaktan nasıl kurtulunabilir? Şahsen ben
baştan beri şiddet konusunda çok duyarlı bir insandım ama
1970’li yıllarda yeterince karşı koyamadım. Zaten o zaman
daha büyük rollerim falan yoktu, durduracak bir durumum
da yoktu, mümkün olduğu kadar uzağında kaldım ama yeterince müdahale edemedim. 1990’lı yılların başlarına geldiğimde Amerikan şairi Walt Whitman’ın
“Şu ana kadar öğrendiğimiz her şeyi gözden geçir
Ruhuna ters olan her şeyi at bir kenara” ,
dediği şekilde şiddetle bağlantılı her şeyi hayatımdan ve
ilişkilerimden uzak tutmaya çalıştım. Dolayısıyla benim için
şiddetle iç içe olan bir hareketle çok yakın bir sempati ilişkisi olamaz. Sizin tam tavrınızı anlayamadım, bunu açıklığa
kavuşturursanız sevinirim.
Nabi Yağcı: Örneğin ben bir siyasi parti yöneticisi olsaydım ya da üyesi olsaydım, bizim parti nasıl tavır almalıdır
diye sorsaydım, “destekleyelim mi, desteklemeyelim mi”
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gibi soru pratik anlamı olan bir soru olurdu. Ben başından
beri hep şunu anlatmaya çalıştım ve o yüzden de güncel
siyasete girmek istemedim.
Bana göre bizim geçmişte bakışımızda yanlış vardı. Biz
olayların gelişimini araya mesafe koymadan, yani kendimizi uzağa çekerek nesnel bakmıyorduk, çünkü hâlâ hep
özne konumunda bakıyorduk. “Bana göre doğru, bana
göre yanlış, ben yapayım, bana göre bununla yürüyeyim”
vs. Hep dikkat çekmeye çalışıyorum, bu eleştiri mantığı
değildir. Eleştiri için öznenin kendini nesneleştirebilmesi
lazımdır. Kendi değer yargılarına rağmen ortada olanı görmesi lazımdır. Ben bunu anlatmaya gayret ediyorum. Yoksa PKK’nin yanlışlarını ben yazdığım yazılarda eleştirdim.
Ama ben şöyle bir hatayı da görüyorum ve onun üzerine
gittim: Sırf şiddet olduğu için iki şiddetin eşitlenmesine karşı çıktım ve Taraf’ta da karşı çıktım, o yüzden zaten sonradan kavga çıktı, yani devletin de şiddeti şiddettir, Kürtlerin
şiddeti de şiddettir, öyleyse ben eşit mesafede olurum. Şimdi bir defa bu yanlıştır.
Saadettin Yumuşak: Onu anlayamadım, şiddetler farklı
mıdır? Renkleri falan...
Nabi Yağcı: Tabii tabii farklıdır, elbette. Tarihsel baktığın
zaman nasıl devlet şiddeti ile öbürünü aynı görürsün ki? Bu
şuna benzer...
Saadettin Yumuşak: İkisi de işkence yapıyorsa...
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Nabi Yağcı: Bak işte burada mesele seçmek durumu değil.
Bu ahlaki meseleden bahsetmiyoruz. Bir hareketin rolünden bahsediyoruz. Şöyle düşünelim, mesela sorayım sana,
Spartaküs...Köle Spartaküs hareketi isyan etmemeli miydi?
Sana soruyorum? İsyan etmesi yanlış mıydı?
Saadettin Yumuşak: Şahsen ben biraz daha Gandi sempatizanıyım.
Nabi Yağcı: Onu geç... Sorum o değil, tarihçi olarak...
Zülfü Dicleli : Tarih değişmiş durumda, olur mu öyle şey...
Nabi Yağcı: Allah aşkına bir mantık anlatıyorum, tabii ki
değiştiğini biliyorum. Tabii ki değişti...
Sadettin Yumuşak: Martin Luther King gibi...
Nabi Yağcı: O zaman olsaydı öyle olurdu.
Sadettin Yumuşak: Malcom X’ci değilim, mesela Martin
Luther’ciyim...
Nabi Yağcı: O başka bir şey. Bak, ben bir bakışı anlatıyorum arkadaşlar. Ben de herhalde kalkıp da isyan edelim
falan demiyorum ama köle isyanı; biz şimdi oturduğumuz
yerden baktığımız zaman köle isyanlarını söyleriz, tarihi
değiştirdi diye anlatırız, değil mi? Ama o isyanlar ne kadar
insan kesti, biliyor musunuz? Çiftliklerde çoluk çocuk kesildi. Şimdi sen o zaman yaşasaydın, “İsyan etmeyin” diye-
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cektin! Ben, farklı bir mantığı anlatmaya gayret ediyorum.
Ben de olsam, elbette ben de “Yapmayın” derim ama o
hareket sonuç itibariyle tarihin rotasını değiştirdi. O zaman
bakıp, değişimi anlamak için kendi değer yargılarımızı katarak bakmamalı.
Değiştirmek için gücün varsa, eğer PKK’ye lafın geçiyorsa,
lafını söylersin yok geçmiyorsa, sen bir kenarda durursun,
o kadar. Ama eğer devletle PKK’yi eşitlersen ve bunu yaptığın zaman araya duvarları çekersen, zaten seni dinlemez,
yani eleştiri oraya ulaşmaz. Oraya gidemez. Devlet zaten
bizi dinlemez ama biz derdimizi kime anlatmak istiyoruz?
Kürt hareketi değişimcidir, dinamiktir; onlara anlatacağız.
İslami hareket değişimci dinamiktir, onlara anlatacağız.
Onlarla kavga edeceğiz. Çoğul kullanıyorum ama tabii ben
kendi adıma söylüyorum. Bunu yapmayacaksak, o zaman
ne yapacağız? Benim doğrum var, bu Kürtlerle çakışmıyor,
o zaman dışarıda kalsın. İslamla çakışmıyor, o zaman dışarıda kalsın. Bu mümkün değil.
Saadettin Yumuşak: Tırnak içinde “1920’lerin Kemalistleri
ile şu andaki PKK’lileri çok benzer görüyorsam” ne yapıyım?
Nabi Yağcı: Öyle göreceksin, yapacak bir şey yok.
Saadettin Yumuşak: PKK’lilere oy vermeyelim...
Nabi Yağcı: Öyle tabii vermeyeceksin, tamam ama bakın
gelip gelip siyasi pratik tavır üzerinde duruyorsunuz. Ben
de meseleyi hep bu alandan çekiyorum.
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Saadettin Yumuşak: Ama değişimin dinamiği dediğinizde, ben de bir dinamiğim...
Nabi Yağcı: Efendim, sen dinamik değilsin, senin kendi
tavrın var, tutumun var. Herkesin bir tumumu var.
Saadettin Yumuşak: Benim gibi adı konmamış bir sürü
insan bir dinamik olarak hareket ediyor.
Nabi Yağcı: Nerede ediyor? Varsa görelim. Bakın kaldı ki
Kemalist benzetmesi de zaten yanlış. Tırnağı mırnağı yok,
kaldır tırnağı, çünkü işte o tırnaklar başımıza iş çıkarıyor.
Karşı tarafın anlamasını güçleştiriyor.
Zülfü Dicleli: Jakobenliği görmüyor musun?
Nabi Yağcı: Efendim, bakın.
Nabi Yağcı: Jakobenliği bırak, ondan önce Kürt hareketi
milliyetçi bir hareket mi? Tamam yeter. Jakobenliği niye karıştırıyorsun? Milliyetçi hareket gayet tabii bunları yapacak
ama peki devlet milliyetçiliği ile Kürt milliyetçiliği aynı mı?
Sadettin Yumuşak: Hayır; “bir tanesi ezen ulusun milliyetçiliği, bir tanesi ezilen ulusun milliyetçiliği!”...
Nabi Yağcı: “Hayır”sa, o zaman Kemalizme benzetemezsin, aynı değildir, çünkü milliyetçilik, ancak bir karşı milliyetçilik içinde tanımlanabilir bir şeydir. Ne zaman ki Kürt
milli hareketinin ortaya çıkması ile birlikte ona milliyetçi
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diyemeyiz. Türklere de falan karşı tamam ama bunu bugün
için söylemek mümkün değil ama bu şiddetle giderse oraya da varır ama o zaman bunu yapan kim olur? Kim olur,
siz cevabını verin.
Sadettin Yumuşak: Kemalistler “Biz ezilen ulus milliyetçisiyiz” diyorlar ve Lenin de aynı şekilde Kemalistlere pozitif
ayrımcılık yapmıştı.
Nabi Yağcı: Şimdi bunun ne alakası var?
Sadettin Yumuşak: Ezilen ulus milliyetçiliğine eğer öyle
iltimaslı bakacaksak...
Nabi Yağcı: Hayır efendim, ben kendim eleştiriyorum, ezilen ulus milliyetçiliği falan; bir defa ortada bir haksızlık var,
Kürtlere yapılan haksızlık, değil mi? Bu haksızlık PKK’nin
tavrı ile mi bağlı? Hayır, Kürt halkına yapılan bir haksızlık.
Sadettin Yumuşak: Ayrı.
Nabi Yağcı: Ayrı değil. Peki, bu halk PKK’yi tutuyorsa ne
yapacaksın? Nasıl ayırt ediyorsun ki?
Sadettin Yumuşak: Acaba tutuyor mu?
Nabi Yağcı: Acaba tutuyor mu?
Sadettin Yumuşak: e kadar tutuyor?
Nabi Yağcı: Bir dakika, yani bire bir oransal bir şey söy-
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lemek mümkün değil elbette, fakat bugün devlet bile bu
beraberliği dinamitlemeye çalışıyor, bozmaya çalışıyor.
Sadettin Yumuşak: Halk desteği var, o kesin.
Nabi Yağcı: Tamam, bu kadar zaten söylediğim, daha farklı değil.
Zülfü Dicleli: Peki Nabi, bu kapitalistlere niye öyle yaklaşmıyorsun? Türkiye’de en büyük dinamik kapitalistler. Onlara niye kendi değer yargılarıyla yaklaşmıyorsun da, onları
da anlamaya çalışmıyorsun?
Nabi Yağcı: Ben onu söyledim zaten.
Zülfü Dicleli: “Kapitalist rasyonalizasyon” diyorsun, çıkıyorsun işin içinden. Ben söyleyince kapitalist rasyonalizasyon diyorsun...
Nabi Yağcı: Gayet tabii derim, çünkü...
Zülfü Dicleli: Orada öyle, burada böyle olmaz...
Nabi Yağcı: Hayır, hayır Zülfü; birbirimizi anlayalım. Ben
ilerlemeci mantığın eleştirisini getiriyorum, o yüzden de kapitalist rasyonaliteye karşıyım. Bununla o aynı şey değil ki!...
Zülfü Dicleli: Nasıl değil kardeşim...
Nabi Yağcı: Zaten hep aynı nesnellikle bakıyorum, diyorum ki bunlar da değiştiriyorlar...
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Zülfü Dicleli: Kapitalistlere niye öyle hayırhah bakmıyorsun diyorum...
Nabi Yağcı: Hayırhah bakıyorum ve zaten analiz de yapıyorum. AKP’nin dayandığı sınıfsal temel yeni burjuvazidir
ve bunlar da Türkiye’yi değiştiriyor diyorum. Daha nasıl
hayırhah bakayım ki!
Zülfü Dicleli: Sistem olarak Kapitalizm ayrı bir şey, AKP
destekleyen sınıf ayrı bir şey
Nabi Yağcı: Kapitalizm eşitlikçiliği getirecek demek mi istiyorsun?
Zülfü Dicleli: Hayır.
Nabi Yağcı: Tamam o zaman, tavrını görüyorum zaten.
Zülfü Dicleli: Kürtler sosyalizmi mi getirecek?
Nabi Yağcı: Aaa...Bütün bunlar üstünde saatlerce konuşulacak konular.
Hüseyin Çakır: Sevgili arkadaşlar, tartışma karşılıklı soru
cevap olarak devam ediyordu, araya girmek istemedim.
Lütfen soru sormak veya katkıda bulunmak isteyenler varsa son bir iki kişi daha alabiliriz. Sırayla ve mikrofonu alarak konuşursanız memnun olurum
Haluk Sunat: Doğrusu insani duyarlılıklarımızla baktığımız
zaman tabii ki şiddetlerin meşruiyetiyle ilgili göreli teslim
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edebiliriz. Ama biz insanların ve hayatın sağlıklı, istikrarlı,
sahici dönüşümlerinden yana kaygı duyuyor isek, o zaman
şiddete dair tercihlerimizi, yani bu göreli tercihi bu mütalaanın dışında bırakmak lazım.
Bir kere şunu unutmayalım, yani bir başkasına, farklı şiddet kullanım zeminlerinden kalkan bir şiddet öznesi, faili
karşısında bir şiddet insani manada meşruiyet kazanabilir, anlaşılabilir ama biz bulunduğumuz noktadan baktığımızda şunu da ayırt etmek zorundayız, sorgulamak durumundayız. O meşruiyeti içindeki şiddet pratiği acaba hangi
gayri meşru şiddet kültürleri üretebilir. Bir tanesi devlete
karşı olduğu zaman insani bir gerçeklikle onu öyle algılamak durumundayız. Yani kendini tasarruf etmek, yani o
dönüştürücü vasıf, başka bir dönüşüme, dönüştürme, etkileşmesi içinde de yer alacak, yani devletle muhatabiyeti
içinde, devletin içindekine maruz kaldığı zaman tepkisel
olarak uygulanan şiddet, şiddetin bütünlüklü kültürünün
dışında kalmıyor, yaşanan bir var oluş kültürü ve pratiğine
dönüşüyor.
Biz şimdi dönüşmelerin sağlıklılığından söz edecek isek;
peki ama sosyalizmi şu noktada eleştiriyoruz, işte nihayetinde politpüronun sosyalizmi olmuştur ya da şöyle evet,
tamam, artı değer gaspına dayalı sınıf hegemonyasını tasfiye etmek istiyoruz. Burada Marksizmin bir sorunu yok
ama giderek Marksizm kendi içinde kuramsal olarak deyim
neredeyse bu dönüşümün üst doğrusunu tarif eden, evet
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siz bu sınıfsal hegemonyanın işlerlik kazandırıcı aletine,
yani devlete sahip olursanız, iktidar olursanız, mülkiyet sorunlarını tasfiye eden, onun üzerinden kurulan egemenliği
ortadan kaldırırsınız oradan başka bir egemenlik çıkıyor.
Mesela bu süreçte bu çok haklı bir mücadele, diyelim ki
devrimci şiddet denilen şeyi sonradan görüyoruz. Ne kadar
bu mütalaa çerçevesinde egemenlik, eşitlik, kardeşlik, özgürlükler doğrultusunda umut verici bir çıkış gibi görünse
de, dönüştürme yordamı ve ona dair kültür, beraberinde
giderek haklı gördüğümüz şiddetin, devrimci şiddetin aslında müstakbel, müteakip bir başka şiddetin tayin ettiği
hegemonik bir ilişkinin yapılanmasına yol açıyor.
Bir de şunu vurgulamak istiyorum: Bence herkesin neden Marksist ya da neden sosyalist olduğunu, hakikaten
kendisine ve kendini öyle takdim ettiği insanlara açıklama borcu var diye düşünüyorum. Ben doğrusu Marksist
olmanın böyle zaman aşımına uğramış bir şey olduğunu
kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Bir kere kendisini tanımlayan ölçülerde radikal bir yanlışlama mı var? İki,
kendisini dönüştürme şansına mı kapalı? Eğer bunlar söz
konusu ise tabii Marksist olmuyor ama Marksizmin yerine
bir başka ikâme edeceğiniz daha cazip bir felsefi duruşu
ben bilmiyorum.
Dinamiklerle şu bakımdan alakalı, bakın şimdi dinamikler
dediğimiz şeyle, öznenin pratik faaliyetinden söz ediyoruz,
siyasi faaliyetinden söz ediyoruz. Şimdi Marksizmin, ide-
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alizmden, maddeci felsefe doğrultusundaki epistomolojik
kopuşu önemlidir, aynı zamanda Hegel’in idealistik diyalektizminden kopuşu da çok önemlidir. Bu pratik faaliyetin, bu diyalektik sürece müdahil olabileceği maddeci bir
diyalektik anlayışıdır ve olumsuzlamanın olumsuzlanmasına dayalı, karşıtların bir aradalığına dayalı ve hiçbir zaman
bu dönüşümü bir sona bağlamayan, getirmeyen bir anlayış. Şimdi bu temel kopuşun...
Eğer biz demokrasiden söz ediyor isek, demokrasi toplumdaki egemenlik ilişkisini, yani eğer alabildiğine hegemonik
ilişkiyi tasfiye etme süreci ise, mesela devletin tasfiye olmadığı bir noktada radikal bir demokrasiden söz edemeyiz.
Peki, Marksizm, bu hegemonik var oluşun bir sonucunun,
ötekinin yarattığı değere el koyması, gaspı üzerinden kendisini var etmişse ve devlet de bu gaspı meşrulaştıran ve
ticari kılan bir yapı ise, bu sınıf tahlili ve siyasette sınıf çatışmasına ilişkin tespiti,- radikal demokrasi ise muradımızvazgeçilebilir bir kerteriz noktası mıdır?
Herkes eşitlikten, özgürlükten, kardeşlikten söz edebilir
ama bu sınıf çatışması noktasındaki radikal hassasiyettir.
Belirleyici olan, ayırt edici olan ama bu giderek 1844 Felsefe Elyazmaları’ndan Kapital’e giden ve giderek bir devrimci müdahale ile hayatın değiştirilebileceğine ve bu çatışmaların ortadan kalkabileceğine dair ise, o zaman sosyalizm
sorunu başlıyor, yani bu Marksizmin sorunu değil.
Hüseyin Çakır: Uzunca bir açıklama oldu.
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Başka söz almak isteyen varmı?
Peki, çok teşekkür ederiz.
Sevgili arkadaşlar, her zamanki gibi toplantının tam bitiş
noktasında derin konular yeniden gündeme geldi.
Hepinize çok teşekkürler.
25 Şubat’ta çok değişik bir konu ve konukla birlikte olacağız. Müzisyen Cem Mansur “Demokrasi ve Senfoni” ilişkisini anlatacak. Çok ilginç bir konfenans olacak diye düşünüyorum 25 Şubat’ta görüşmek üzere.

Nabi Yağcı

Nabi Yağcı 11 Ekim 1944 tarihinde Tokat’ta doğdu. Tokat’ta
başladığı ilkokul eğitimini Adapazarı’na bağlı Osmaneli’de
devam etti Tokat’ta bitirdi. Ortaokulu Erzincan’da, liseyi ise
İsparta’da bitirdi. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıfına kadar sürdürdü.
Nabi Yağcı üniversiteye devam ettiği 6O’lı yıllarda antiemperyalist öğrenci hareketlerine ve örgütlenmelerine aktif
olarak katıldı. Sosyalist düşüncelerle tanışması da bu yıllara
rastlar. Aynı dönemde birçok direniş ve grevlerde işçilerin
arasında yer aldı. ilk kez Cibali Tütün Fabrikası işçilerine
bildiri dağıtırken polisçe gözaltına alındı. Yine aynı dönemde TÎP’e üye oldu. TİP Eminönü ilçe yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu vs TİP Genel Kurul delegesi oldu.
Daha sonra bir grup arkadaşı ile birlikte Marksist görüşleri
yaymak amacıyla Partizan dergisini çıkardılar. Derginin sorumlu müdürlüğünü yaptı.
12 Mart 1971’de başlayan sıkıyönetim dönemine kadar
çeşitli sendikalarda çalıştı. Bu tarihten sonra illegaliteye
geçmek zorunda kaldı. 1974 yılından itibaren aktif olarak
97
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TKP’nin örgütlenme çalışmalarına katıldı. Birçok fabrika ve
bölge komitelerinin örgütlenmesinde çalıştı, bu örgütlerde
komite sekreterliği yaptı. Parti adı Haydar Kutlu olan Nabi
Yağcı, daha sonra TKP İstanbul İl Komitesi sekreteri oldu
ve TKP MK üyeliğine seçildi. 1978’de Politik Büro üyesi
oldu. Bir yıl sonra MK Sekreterliğine, 1980 yılında da TKP
MK Örgüt Bürosu Sekreterliğine getirildi.
12 Eylül 1980’den sonra tekrar illegal yaşamak ve çalışmak zorunda kaldı. Polis tarafından aranmaya başlandığı
için 1981 yılında yurtdışına çıktı. 1981 yılında yapılan TKP
MK Plenumu’nda Yardımcı Genel Sekreterliğe seçildi, 1983
TKP MK Plenumu’nda da TKP MK Genel Sekreterliğine getirildi, TKP 5. Kongresi’nde ise TKP MK Genel Sekreteri
seçildi. TKP’ye 65 yıldır yasal çalışmasına izin verilmemişti.
Türkiye İşçi Partisi ile Türkiye Komünist Partisi, 8 Ekim
1978 ‘de Behice Boran ve Haydar Kutlu Brüksel ‘de bir basın toplansı düzenleyerek TİP ve TKP’nin birleşme kararını
açıklandılar.Bu açıklamadan iki gün sonra 10 Ekim günü
Behice Boran yaşamını yitirdi.
TKP Genel Sekreteri Nabi Yağcı, -Haydar Kutlu- TKP’nin
TİP ile birleşmesinden oluşacak olan TBKP’nin yasal kurulması ve çalışması için TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın ile birlikte 1987 ‘de politik göçmen olarak yaşadıkları
Avrupa’dan Türkiye’ye dönüş yaptılar. Esenboğa Havalanın
da göz altına alındılar. Ve Cezaevine gönderildiler. Nihat
Sargın’la birlikte 900 gün cezaevinde kaldılar. Tarihe Kut-
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lu-Sargın davası olarak geçen ve TCK’nın 141-142 ve 163
maddelerinin kaldırılması kampanyasına dönüşen davaya
Türkiye’de demokratikleşme ve özgürlüklerden yana olan
geniş kesimlerden ve dünyanın bir çok ülkesinin özgürlükçüleri yoğun destek verdi.
4 Haziran 1990’da TBKP kuruluş başvurusu yapıldı 12-1314 Ocak 1991 de TBKP 1. Büyük Kongresi toplandı. 1.
Kongrede daha geniş Marksistlerin birliği kararı alındı. Ve
aynı kongre, TİP-TKP ve TBKP belgelerini bir araya getirmek için vakıf kurulması kararı alarak TBKP’yı görevlendirdi. TBKP Kongre kararı doğrultusunda 1992 yılanda
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı kuruldu. Nabi Yağcı
(TÜSTAV)nın uzun süre başkanlığını yaptı. TBKP sonrası
aktif olarak, örgütlü ve politik bir partide yer almadı. Referans gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Taraf gazetesinde köşe yazıları yazmaya devam ediyor.
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