
Muhtemelen tar�h�n öncek� dönemler�ndek� �nsanlar da dönemler�n� abartmışlardı, büyük değ�ş�mler yaşadıklarını düşünüyorlardı. Fakat
b�lhassa İk�nc� Dünya Savaşı'ndan sonra, baş döndürücü hızda b�r değ�ş�m ve gel�ş�m sürec�ndey�z. Bu da tar�h�n öncek� dönemler�nden farklı
g�b�: b�lg� teknoloj�ler�n�n akıl almaz hâk�m�yet�, geç kap�tal�zm�n kültürel mantığının yansıması olan postmodern durum, sosyal�st bloğun

yıkılışı ve muazzam boyutlardak� medya etk�s�... Dey�n k�, bütününü görmekte zorlandığımız b�r karmaşa, b�r kaos. Hem bunak, hem de çocuk
g�b�y�z. Herhang� b�r olay patlak verd�ğ�nde ya da yadsınamaz derecede yen� b�r durumla karşılaştığımızda b�rşeyler söylüyor, saptamalarda

bulunuyoruz elbette; fakat bu söyled�kler�m�z berrak mı, yanımızdak�ne değ�yor mu, ondan b�ze ger� aksed�yor mu, em�n olamıyoruz.

Ben�m adlandırmamla başlayalım öyleyse. Sözünü ett�ğ�n�z toplumsal
gel�şmen�n olağanüstü b�r hız kazanması açık k� b�r kuruntu değ�l. H�ç
değ�lse on dokuzuncu yüzyıldan, belk� de on yed�nc� yüzyıldan
başlayarak toplumsal değ�şmen�n seyr�n�n -nesnel bakımdan
değerlend�r�leb�l�r bütün ölçeklere göre- hız kazandığı göster�l�p ortaya
konab�l�r b�r durum. Üstel�k bu tek yönlü b�r hızlanış, ters�nmez b�r
şek�lde devam ed�yor ve daha da hızlanacak. B�r kuşak nars�s�zm� değ�l
bu. Değ�ş�m�n b�r şek�lde yavaşlayacağı g�b� b�r zannımız varsa bunu
hemen unutalım. B�lhassa b�yo-teknoloj�n�n önümüze nasıl ufuklar
sereceğ�n�, on beş - y�rm� yıl �ç�nde görmem�z çok mümkün olan
sonuçlarını bugünden tasavvur dah� edem�yoruz. Ömür sürem�z
dah�l�nde gerçekleşmes� kuvvetle muhtemel bu değ�ş�mlerden
bahsett�ğ�m�zde artık -bugünün tab�r�yle- b�l�m kurgu yapıyoruz
demekt�r. Ecel denen kavramın ortadan kalkması b�le söz konusu. Bu
yönde c�dd� çalışmalar hayata geç�r�l�yor.

Ömer Madra'nın her ves�leyle vurguladığı küresel ısınma tehd�d�
gerçekten çok c�dd�. Tab�� k� hal�m�z� M.S. Iooo'l� yıllardak� kıyamet
beklent�ler�yle kıyaslamıyorum. Gerç� tar�hsel dersler� bakımından bu
tür kıyaslamaların da değer� yüksekt�r, ama ben�m burada öne
çıkarmak �sted�ğ�m, b�r geleceğ�n olmaması �ht�mal�. Fazlasıyla c�dd�ye
alınması gereken hal bu.

Belk� de dünün �nsanının b�l�mkurgusu, bugünün gerçeğ�.

Fakat ortada b�r kuşak farklılığı söz konusuydu o zamanlar �ç�n. Jules
Verne'�n b�l�m kurgusu bugün �ç�n gerçek oluyor ama onunla aramızda
kaç kuşak var. Oysa bugün b�l�m kurgu d�ye tınlayan olgu, kend� ömrü
hayatımızda gerçekleşecek b�r şey.

"Ecel�n ortadan kalkması" dey�ş� ve �ht�mal� hemen aklımıza "kıyamet"�
get�rmez m�?

Ben de oraya geleceğ�m. Bugünkü durumu nasıl adlandıracağız? Bence
postmodern durum sona erd�. En azından alışkanlıklarımızı gel�şt�rd�k.
8o'ler�n dünyasında yaşamıyoruz. Tartışmalar o dönemk� ş�rret, hırçın
dozunu kaybett�. Bel�rs�zl�kten medet ummak da moda olmaktan çıktı.
Hak�kats�z b�r dünyada yaşadığımızı söylemek �lg�nç gelm�yor.
Dolayısıyla, bu dönem� -b�razcık da medyat�k b�r d�lle- nasıl
adlandırmak gerek�r, d�ye kafa yorduğumda, b�r �fade buldum
kend�mce, arkasında çok da duracağım b�r adlandırma bu: Pre-
akopal�pt�k, kıyamet önces�...

Bu adlandırmanın �fade ett�ğ� ne?

Esk�den kıyametten söz etmek b�r entelektüel kaçış �fades� değ�l m�yd�?

Evet; bugünse kıyametten söz etmemek b�r entelektüel kaçış �fades�
olur. Ustel�k, kap�tal�zm�n 2oI5-2o2o dönem�n de ortaya çıkması
kaçınılmaz görünen çok c�dd� b�r kr�z�yle çakışan, çok kötü
zamanlamayla karşımıza d�k�len b�r tehd�t bu.
Jameson'ın b�r cümles�nden hareketle, günümüz �nsanı �nsanlığın sonunu
tasavvur ed�yor, ama kap�tal�zm�n sonunu tasavvur edem�yor...

Bugünün �nsanı haklı. Çünkü kap�tal�zm�n yok oluşuna ve onun yer�n�
alab�lecek b�r toplumsal oluşumun nasıl b�r şeye benzeyeb�leceğ�ne
da�r çok az bel�rt� var. Oysa kıyamet�n nasıl geleceğ�ne da�r fazla
kest�r�mde bulunmamız mümkün. Kap�tal�zm sonrasını tasavvur
etmek �ç�n olağanüstü b�r �mgelem gerek�yor. Kıyamet�n gel�ş�n�
tasavvur etmek �ç�nse olağanüstü b�r �mgelem gerekm�yor. Etrafımıza
b�raz d�kkatl� bakmamız, b�raz k�tap okumamız yet�yor.
"Kıyamet önces� durum" saptaması b�r özgüven kazandırmanın yanı sıra �nsanı
çares�z de bırakmaz, s�n�zme sürüklemez m�?

S�n�zme savrulmamak ep�stem�k, b�lg�sel b�r terc�h değ�ld�r k�? Hatta
s�n�k olmaya karşı çıkmayı gerekt�ren b�r felsef� dayanak da yoktur.
S�n�k olmamak b�r karar meseles�d�r. Sağolsun Adorno, Negat�f
D�yalekt�k'�yle her şey� berhava etmey� başardı. Adorno'nun yaptığı g�b�,
düşüncey� saf ant�-kap�tal�zm alanına taşırsanız, yalnızca ant�-
kap�tal�zm� düşüneceğ�m dersen�z, o zaman s�n�zme varırsınız. Bugün
s�n�zm, yalnız ahlâk� sonuçları bakımından değerlend�r�leb�l�r. S�n�zm�
entelektüel temelde alt edecek b�r hak�kat dayanağımız yok.



Daha oradayız, demed�m. Kıyamet önces�ne kadar b�r yol uzanıyor
önümüzde.

Son derece gündel�k s�yaset� kasted�yorum. Artık yerleşm�ş b�r
slogandır bu, global düşünüp yerel davranmak. Somut ve tek�l,
münfer�t olaylardan hareketle temel değerler�m�z�, ahlâk� duruşumuzu
gözden geç�rmeye �ht�yacımız var. Sol geeneğ�n �nsan� düzeyde oldukça
c�dd� b�r aşınmaya uğradığını kabul etmek lazım. Tamamen �nsan�
düzeyden bahsedersem, esk� sol kadrolarla nereye kadar düşünce
üret�leb�leceğ�, düşüncen�n gerçekl�kle buluşturulab�leceğ� konusunda
epeyce üm�ts�z�m. Sol tesl�m etmese de kend�s� dışında da b�r sürü
�nsan benzer meselelere kafa yoruyor ve o kümelerde üm�t ışığı yok
değ�l. Hal�hazırdak� sol örgütlerde bulunup da esk� k�ml�kler�ne
tutunmaya çalışan �nsanlara da�r somut b�r beklent�m, formüle ed�lm�ş
b�r görüşüm yok.

"Kıyamet önces�"n�n b�r adım sonrası... Bunu gündel�k s�yasete tahv�l edersek ney� kasted�yorsunuz?

Teor�n�n kend�s� muhal�f devr�mc� gücünü, �çer�ğ�n� kaybett� m�?
Öyle görünüyor...

Buna teor�n�n klas�k anlamında b�r cevap ver�leb�leceğ�n� sanmıyorum.
Bence, v�cdan� b�r cevap ver�leb�l�r: b�r v�cdanı d�le tutmak. Aydınlar ne
yaparlar? Toplumun v�cdanı olmaya devam ederler, bu noktadan ger�
düşülmemes�n� sağlamaya çalışırlar. Tems�l� b�r örnek olsun d�ye
söylüyorum, geçenlerde Cumhur�yet'te çalışan b�r tanıdığımla
konuşurken, Volta�re'�n "s�z�n görüşler�n�zden nefret ed�yorum, ama
görüşler�n�z� savunma hakkınızın sonuna kadar arkasında duracağım"
düsturunu artık ben�msemed�ğ�n�, "vay efend�m, n�ye karşımdak�n�n
sözünü söyleme hakkını ben savunacakmışım" deme noktasına
geld�ğ�ne şah�t oldum. Işte bu, epeyce ger� düşülmüş b�r nokta. 
S�z�n ortaya koyduğunuz çerçeve de b�r teor�k cevap veremesem de,
yaptığınız �ş� daha �y� yapmaya devam etmek g�b�, daha ahlâk� düzeye
gönderme yapan b�r cevap vereb�l�r�m sanıyorum.

Pek�. Çıkalım. Her da�m bar�katlar mı bekl�yor b�z� sokaklarda? Eylem
yapalım tab��, anlamlı b�r eylem olduğu zaman ger� kalmayalım. Oysa
bunun �ç�n fazla teor�ye �ht�yaç yok. Daha somut şeyler en konuşalım:
Örneğ�n, Hrant D�nk'�n cenazes�nde toplanan muazzam k�tle üzer�ne
b�r s�yaset �nşa etmen�n çıkmaza saplanacağı noktayı söyleyey�m s�ze. O
�nsanlara türban �ç�n ne düşündükler�n� sorun, derhal b�r bölünmeyle
karşılaşırsınız. Burada esk� anladığımız anlamıyla teor�k b�r ölçütün
zem�n� yok. Türban konusunda neye başvuracağız: teor�ye m�, hayır,
v�cdanımızın ses�ne. Tab�� k� 1oo b�nl�k k�tlen�n önems�z olduğunu
söyleyecek değ�l�m, ama b�z�m anladığımız anlamda b�r s�yasal
hareket�n tabanı olmadığı da ortada. Kadının başındak� türbanı çekme
kardeş�m, dokunma. İnsan� düzeyde b�r tepk� bu. Fakat buradak�
sıkışma üzer�ne düşündüğümüzde, teor� üretme sürec�ne g�r�yor
olmayacağız. Sancılı ve tek�l olaylar üzer�nden teor� üretmek
düşüncen�n kolaycılığıdır. Her prat�k duruma karşılık düşecek b�r teor�
mak�nes� olamaz.

Bu g�d�şatın gen�ş k�tlelerce, �lg�l� kes�mlerce farkına varılması bu vahamet�
engelleyecek b�r �rade ortaya çıkarır, müdahale ed�c� b�r güç yaratır mı?
Hayır. Burada gen�ş k�tlelere b�r söz kalacağını sanmıyorum. Tab�� k�
vahamet�n gel�ş�n� durduracak, gec�kt�recek adımlar atmak, çabalar
harcamak mümkün ve bunlar ne kadar fazla yer�ne get�r�l�rse o kadar
hayırlı olur. Ancak yaklaşmakta olan kap�tal�zm�n kr�z�ne ve ekoloj�k
kr�ze -k� bu �k� kr�z zamansal olarak örtüşerek gel�yorlar- sürüklen�ş�
yönetecek b�r akıl ortaya çıkacak mı, bunu b�lm�yoruz. Şu anda
"v�cdan"ın darlığında hareket etmek durumundayız ancak.
O aklın ortaya çıkışına katkıda bulunacak b�r süreç gel�şt�reb�l�r m�y�z,
burası b�r mücadele alanı.

Son on yıllarda kültür teor�ler�n�n bunca öne çıkarılıp, s�yaset teor�ler�n�n
dışlanması �nsanları kavramsız, s�lahsız bırakmadı mı?

B�lg� demeyel�m de, şu anlık kanaat d�yel�m.
"Kıyamet önces� durum"a doğru g�tt�ğ�m�z b�lg�s�ne sah�p olunca...

Pek�, bu kanaat� ed�nmek nasıl b�r önermey� besler? Ya da, gen�şlet�rsek,
postmodernler�n vazett�ğ� üzere "b�r katastrof� varsa bundan key�f alalım,
key�fle çökel�m" m� d�yeceğ�z?

Adorno'dan söz ederken vurguladığım şek�lde, sol gelenek �ç�n uzunca
b�r süred�r düşünmek, ant�-kap�tal�zm eksen�nde düşünmekle
eşanlamlı hale geld�. Oysa bu b�z� kap�tal�zm�n �ç�ndek� b�r sürü şey
üzer�nde kafa yormaktan alıkoymamalı. Kaldı k�, tekrar "s�yas� özne"
hal�ne gelmem�z�n yolu budur. Gündel�k s�yasetle egzers�z yapmakta
fayda var.

Fakat en fütursuz kap�tal�zm savunucularının b�le "felakete g�d�ş"� açıkça
gördükler� b�r dev�rde aydınların bugünkü rolü ne olmalı?

Hemf�k�r�m bu noktada; ancak s�lahsız kaldığımız nokta teor�y�
gel�şt�rmemek m�, teor�ye fazla saplanıp kalmak mı, bundan em�n
değ�l�m. Unlü 11. tez� hatırlarsak, ben "dünyayı yorumlama" konusunda
son derece zaaflı olduğumuz kanısını taşıyorum. Mesela, �nternet�n
get�rd�ğ� �mkânlardan ne ölçüde haberdarız ve bu �mkânlardan ne
kadar yararlanıyoruz? Bu tür araçları kullanmayı b�l�yor muyuz? Yen�
gel�şmeler�n sınıfsal yapıya etk�ler� konusunu konuşalım tab��, k�
mutlaka konuşulması gerek�yor, fakat yeterl� m�? On beş yıl kadar önce
bazı arkadaşlarla, sol muhalefet eksenl� b�r �nternet haberleşme-
yazışma grubu kurmak üzer�ne konuştuğumda, "muhalefet sokaklarda
olur" yollu �t�razlarla karşılaşmıştım...

Ufuk Uras da yen�den ÖDP başkanı seç�lmes�nden sonra "klavye solculuğunu
bırakalım" ded�...

Ahlâktan ney� kasted�yoruz pek�? V�cdanı hang� anlamda kullanıyorsunuz?



Kıyamet önces�ne gelmen�n belk� de düşünme adına sağladığı
avantajlardan b�r�, esk�den teor�k çerçevede sormadığımız, cevabını
aramadığınız alanlara, ezel� sorunlara yöneltmes� b�z�. Yaşlanmanın ne
demek olduğu üzer�ne b�r teor�m�z var mı mesela? Şu hal�m�zle genç
kuşakla �l�şk�m�z nasıl olacak? Belk� de genç b�r kuşağın olmayab�leceğ�
koşullarda bu soru çok daha hayat� b�r zem�ne oturmuyor mu?

Pekâlâ, Defter'� soralım öyleyse s�ze. 12 Eylül'den sonra �k� öneml� derg� çıktı ve
öneml� b�r kes�m� etk�led�: 11. Tez ve Defter.
B�r�k�m'e haksızlık etm�yor musunuz?

Hak�katen kapandı. Ecel�yle öldü. B�r noktaya gelm�şt�k. Son beş-altı
sayı kötüydü demek �stem�yorum, ama b�r o kadar sayı daha
çıkaramazdık. Yapamıyorduk. O hayatın �çer�s�ndek� d�nam�zm oraya
kadar taşıdı b�z�. H�çb�r�m�z adına k�ş�sel anlamda söylemem söz
konusu değ�l; fakat Defter buluşması, k� çok �y� b�r buluşmaydı,
bulunmaz, benzer�ne b�r daha rastlamayı pek ummadığım, edeb�yat
tar�h� �ç�nde yer� olan ve emsal�n� pek b�lmed�ğ�m, sert tartışmaları
taşıyan b�r dostluktu. Ama oradak� �nsanların en �y� ürünler�nden b�r
kısmının Defter sonrasında ver�ld�ğ� de açık. Nurdan Gürb�lek'�n
k�tapları buna en �y� örnekt�r. Bülent Somay’ın k�taplarını g�derek daha
b�r heyecanla okuyorum. Dolayısıyla, şahs� tükenmeden söz
etmed�ğ�m� tekrarlamak �ster�m, ancak o grubun o şek�l de b�r arada
olarak yapab�lecekler�n�n sonuna gel�nm�şt�. Belk� de çok c�dd� b�r
dostluk üzer�ne �nşa ed�ld�ğ�nden dolayı da aktarılamayan, m�ras
olarak devred�lemeyen b�r deney�m oldu.

Çok poz�t�v�st aynı zamanda. B�z bütün bu eleşt�rel teor� �ç�nde poz�t�f
olan üzer�nde düşünmey� de unuttuk. Tam klas�k anlamda, yan�
eleşt�rel teor� önces� anlamında, bazı sürekl�l�k ve düzenl�l�klerden
bahsed�p bunları elbette b�r pusula, b�r yol har�tası olarak, b�r kılavuz
olarak düşünmek mümkün. Dün ders�m� çalışır ken...

Bu yüzden de onun �ç�nden başka derg�ler çıkmadı...

İkna ed�c�l�ğ�m�z� kaybetmek anlamında. Insanların somut
�ht�yaçlarının son kertede anlamsız olduğunu �dd�a eden b�r teor�ye
b�r�ler� mutlaka kulaklarını tıkayacaktır. M�ll�yetç�l�k ve etn�s�te �ç�n
dem�yorum ama d�n� yüksel�ş�, d�n�n burada kend�ne gen�ş b�r alan
bulduğunu anlamak bu çerçevede daha mümkün. N�ye? Çünkü onlar
bu kerte'y� �hmal etm�yorlar. Temel, �nsan� sorunları unutmuyorlar.
Bunun �deoloj�kleşt�r�lmes�n�n n�hayet�nde El-Ka�de'ye varması da ayrı
b�r sorun tab��.

Evet. Meselen�n daha teor�k tarafına bakarsak, b�z derg�y� çıkarırken -
yapacağım anal�z� bütün arkadaşlar paylaşmasa da-, Defter kr�z
koşullarının ürünü olduğu, ses�n�n kr�z dönem�yle sınırlı kalacağı
konusunda c�dd� b�r öngörüde bulunmuştuk. Kap�tal�zm�n kr�z
dönem�n�n yarattığı d�nam�zmde b�r yankı bulma potans�yel�
taşımaktaydı. Ses�m�z�, sözümüzü ancak o ortamda duyurab�leceğ�m�z
ve o ortamın bulanıklığının b�ze b�rtakım yollar açab�leceğ�, yan� düzen
açısından bakıldığında bulanıklık g�b� görünen, �st�krarsızlık �zlen�m�
uyandıran ortamın aslında düşünce açısından ver�ml� b�r �mkân
olduğuna da�r b�r sezg�y� sanırım çoğumuz paylaşıyorduk. Henüz
derg�y� çıkarırken b�le, düzen kend�n� restore etme konusunda kend�ne
yen� yollar bulur, kanallar açarken b�z�m de Defter'�n dışında kend�m�ze
kanallar bulacağımız doğrultusunda b�r sezg�m�z vardı.

V�cdan ve ahlâkın yanına ne koyacağız?
...ve prat�k sorunlar. Praks�s.
Cevap vermek �ç�n âl�m olmayı gerekt�rmeyecek sorunlarla uğraşmayı mı
kasted�yorsunuz?
Esk�, körelm�ş alışkanlıklarla yapamadığımız, çözemed�ğ�m�z meseleler
üzer�ne kafa yormak. Herhang� b�r tek�l olayı, sorunu nasıl
aktaracağım? Eğ�t�m bunlardan b�r�, mesela. B�z kend�m�zden sonrak�
kuşağı kend�m�z eğ�t�ld�ğ� g�b� eğ�tem�yoruz. Ben aldığım eğ�t�m�
kend�mden sonrak� kuşağa aktaramıyorum. "Ikt�dar kötüdür' dışında
�kt�darın ne olduğu, �kt�dar b�ç�mler�n�n nasıl yansıdığına da�r yeterl�
b�lg�m�z olduğu kanaat�nde değ�l�m. S�yasal kerte d�yeb�leceğ�m�z
süreç de b�r epr�me hal�nde. Hükümet �kt�dar değ�l, der�n devlet kend�
�ç�nde çeteleşm�ş. Kurtlar Vad�s�'n�n yasaklanmasını anlayab�lmek �ç�n
herhalde "der�n devlet" demekten daha ötes�n�, arka planda neler olup
b�tt�ğ�n� b�lmeye �ht�yacımız var. Dolayısıyla, meseley� "b�z ve �kt�dar"
d�ye koyduğumuzda açık b�r yol bulamıyoruz. Bu düzeyden akıl yürüten
b�r esk� geleneğ�n günümüz dünyasında karşılığı yok.

Çek�c�l�ğ�n� kaybetmek anlamında mı?

Enformat�k yağmurun hız kesmed�ğ�  bu  �nternet çağında aydının ayrı b�r
kategor�k rolü olab�l�r m�?
İy� soru. B�lm�yorum. Olmasına ben çalışıyorum şahsen, ve
ulaşab�ld�ğ�m çevreler adına. Burada b�r faul yapalım. Aslında bu
söyleş�, ben�m eleşt�rd�ğ�m bütün eğ�l�mler� barındırıyor. N�ye b�z
burada genel teor�k cevaplar aramaya kalkıyoruz da, s�z�n yen� derg�
çıkarmanızı konuşmuyoruz? Ben�m s�yaseten b�r tecrübem olduğu
doğru, başarısız da oldu bu tecrübe. Fakat �şte, derg�c�l�ğ�n tecrübes�
üzer�nden değ�l de global düzlemde, teor�n�n �mkânlarından
konuşmak... Tam da böyle b�r şey ben�m kastett�ğ�m. O yüzden,
�nternet çağında aydının kategor�k rolü olur mu, tam da şu andak�
gündel�k �mkânları araştırmaya yönel�k olması anlamında daha
yer�nde b�r soru. Basılı materyaller �le elektron�k ortamların b�rb�r�nden
farklı ve karşılıklı �şlevsell�ğ�... Orhan Pamuk... Nobel alması üzer�ne
Orhan Pamuk'a göster�len tepk�ler... Üzer�ne laf etmey�
deneyeb�leceğ�m�z, belk� b�r yol alınab�lecek konular bence bunlar.
Global b�r teor�! Bunun �mkânsız olduğunu söyle men�n ötes�nde buna
ne deneb�l�r?
BİLAR'a döney�m, kend�m�z� çok yaratıcı ve mücadelec� buluyorduk o
zamanlar, fakat kap�tal�zm�n �ç�nde kalmadığımız söyleneb�l�r m�?
Gerç� yaratıcıydık, h�ç yüksünmem bunu söylemekten, fakat as�m�le
ed�lm�ş olduğumuz da besbell�. Dolayısıyla, total çözümlerden, dünya
devr�m�nden bahsetmen�n yer� burası değ�l. Dünya devr�m� hakkında
söyleyecek sözümüz yok.

Dev�r değ�şt�, kabul edel�m, edeb�yat da b�r eğlencel�ğe dönüştü...
K�m� düşünüyorsunuz mesela?
Umberto Eco, Foucault Sarkacı. Ya da Marquez, koca b�r yüzyılı neredeyse
dramat�k yükünden kurtarıp, v�cdana dokunmayan b�r masala çev�ren.
Marquez'�n yanı sıra Orhan Pamuk örneğ�n� vermek �ster�m ben. Sol
adına �k�s�nden de çıkaracağımız dersler var. N�ye popüler olduklarına
ışık tutab�lecek �puçları. Bunları konuşalım �şte. Dün ders çalıştım s�z�n
�ç�n, fakat bekled�ğ�m yerden soru gelm�yor b�r türlü.

B�r�k�m hep vardı, 12 Eylül'den önce de. Sorumuz onunla �lg�l� değ�l. 12 Eylül
sonrası kıpırdanışın, entelektüel canlanmanın �k� somut örneğ�yd� 11. Tez ve
Defter. Ve �k�s� de kapandılar... Geçen sayımız da Ahmet Oktay'la
konuştuğumuz b�r noktaya gelel�m. Defter hak�katen kapandı mı,
kapanmamalı mıydı?

C�dd� b�r teor�k anal�ze yaslanarak anlattınız.

Bu söyleş� �ç�n m�?
Tab��. Eyvah, ded�m kend� kend�me, ş�md� Hrant D�nk ve faş�zm üzer�ne
mutlaka b�r soru gel�r bana. Türk�ye'de faş�zm tehl�kes� n�ye yoktur,
cevabını çalışmam lazım, ded�m. Had�, düşün bakalım...
N�ye yoktur?
Önce Arjant�n'� düşündüm. Arjant�n'�n gel�şm�şl�k düzey�, Türk�ye'n�n
görel� yoksulluğuna göre daha �y�yd�; onu geç. Türk�ye h�çb�r zaman
Almanya g�b� he gemon�k b�r güç olamaz, dünya hegemonyasına
oynayan Almanya'da Krupp'lar H�tler'e ve Naz� Part�s�'ne neden
tahammül ett�ler? Gerçekç� �kt�dar hırslarıyla Amer�ka'ya kafa tutma
arzularını yer�ne get�recek b�r s�yasal rej�m� yerleşt�rme gerekl�l�ğ�nden.
Oysa Türk�ye, bırakın böyle b�r dünyasal ufku, bölgesel b�r güç olarak da
hegemonyayı düşünemez, öyleyse onu da geç. Ha, İtalya! Zaten ben
öteden ber� İtalya'nın Türk�ye'y� anlamak bakımından �y� b�r model
olduğunu düşünmüşümdür. İtalyan faş�zm� zamanındak� Italyan
kap�tal�zm�n�n sınıfsal b�leş�m� ve gel�şk�nl�k düzey� Türk�ye'dek�ne
benz�yor; hah, olursa İtalyan türü faş�zme benzer b�r durum
bekleyeb�l�r�z.

Kahvereng� gömlekl�ler g�b� beyaz berel�ler?
Ha, İtalya'da 1oo b�n k�ş�l�k Hrant D�nk cenazes� g�b� b�r göster� oldu
mu? O göster� üzer�ne b�r s�yasal projen�n �nşa ed�leb�l�rl�ğ� anlamında
söylem�yorum bunu, ancak b�r şey�n gösterges� olduğu da kes�nd�r.



Ama İtalyan Komün�st Part�s� de armut toplamıyordu, �y� mücadele
verd�. Benzer eylemler oldu. Öyleyse İtalyan faş�zm� gene bekleneb�l�r.
Dolayısıyla, teor�den bahsetmek anlamında elbette teor�ye yer var.
Küresel ısınmadan bahsederken de b�r teor�k anal�z yapmıyor muyuz?
Mutlaka yapıyoruz. Fakat, b�z�m evvel ber� yükled�ğ�m�z anlamıyla
manev�, ulv� cevaplar kapsamında b�r büyük teor� yoktur, ben�m
söyled�ğ�m, vurguladığım nokta bu. Dünya s�stem� anal�z�n�
Amer�kalılar ve Pentagon b�zden daha �y� kullanıyorlar büyük �ht�malle.
Fakat b�r yandan teor�k düşünmen�n abeces�n�n unutulduğu da gözden
kaçırılamaz.

Kemal�zm b�z� bırakmış değ�l, yan�...
Çok dar b�r kısmımız har�ç, evet... Dev Genç'le sonuçlanan sol hareket
"Yavru Vatan B�z�md�r' d�ye başladı. 196o'ların başlarında, daha sonra
sol kadroyu da besleyecek olan �lk gençl�k hareketler�n�n çıktığı yer
Kıbrıs meseles�d�r. Kemal�zm, terk� çok kolay mümkün b�r m�ras değ�l.
Bunun b�r sebeb�, solcuların Kemal�zm�n başarısızlıklarını vurgulayıp
durmalarıdır. Etrafımızda bu konuda en c�dd� b�r şek�lde düşünmüş
k�ş�lerden Murat Belge b�le, Kemal�zm�n başarısı üzer�ne fazla kalem
oynatmamıştır.

Okuduklarımızı mı unuttuk? B�rşey m� okumadık?

Paralel ve man�dar b�r örnek verel�m. Son yıllarda fazlasıyla yaygınlaşan
�nternet yazışma grupları. Buralar da, en sol �dd�alı olanlarında b�le, "ulusal"
et�ket� taşıyan her olguya yönel�k sözler b�r �nc�nme yaratıyor. Son günler�n
modası da, gençl�ğ�nde c�lt c�lt Marx, Engels, Len�n hatmetm�ş olanların,
gençl�k forumlarını ve m�t�ngler�n örgütleyenler�n, ş�md� b�rb�rler�ne Can
Dündar yazısı forward etmeler�...

Oysa bu d�nam�k toplum �ç�nde var. İnsanlar b�rçok konuda b�r sürü
çaba harcıyorlar. B�z bell� b�r şey görmek �stemed�ğ�m�z �ç�n, ancak
Hrant D�nk'�n cenazes� kadar gözümüze batırıldığında başka şeyler�
göreb�l�yoruz. O cenazey� k�mse yapmadı. Oldu. Demek k� b�r şek�lde
b�r şeyler yapılıyor ve bazı kanallar �şl�yor.

B�lemed�m. Ertuğrul'a (Kürkçü) falan sormak lazım herhalde, "n�ye
böyle oldu'" daha çok onun üzer�nde düşündüğü konular...

Abece b�ze b�r k�ml�k...

B�r bakıma, kend�m�ze bakamama arazıyla mı maluluz?
Türk aydınının bu konuda oldukça öneml� b�r tar�hsel zaafının
bulunduğunu b�l�yoruz. Iç�nden çıktığı toplumu beğenmez. O yüzden
hâlâ Türk�ye'de c�dd� b�r Kurtuluş Savaşı romanı yoktur. Savaşın
doğrudan kend�s�n� anlatan b�r Çanakkale romanı yoktur. Amp�r�k olanı
görememe �llet� b�zde çok yaygındır. En �y� Kurtuluş Savaşı tasv�r�
Hal�de Ed�p'�nd�r, o da roman değ�ld�r.

Türk�ye solunun kend�n� anal�z�nde s�yaset dışı kavramlara da bayağı b�r
�ht�yacımız olduğu çıkıyor bu söyled�kler�n�zden.
Nasıl?
B�r s�yasal kültürü �ler� taşıyamamamın ötes�nde, ufkumuzun çok da der�n
olmadığı, aklımızın çok da der�ne nüfuz etmed�ğ�, f��l� s�yaset�n b�z� de örttüğü,
dolayısıyla eylemc�l�ğ�n...
B�r adım daha �ler� g�d�p, burada Kemal�zm�n başarısından
bahsedeb�l�r�z. Yukarıdan aşağıya devr�m, yukarıdan aşağıya
modernleşme şekl�nde baktığımızda Kemal�zm kadar başarılı b�r
model� dünyada bulmak kolay değ�ld�r. Dolayısıyla hep�m�z, b�r şek�lde
�rad� yolla toplumu dönüştürme tasarısının yapılab�l�r,
gerçekleşt�r�leb�l�r olduğuna da�r b�r zanla büyüdük. En�nde sonunda
babalarımız, dedeler�m�z bunu yapmış �nsanlardır. B�r �mparatorluğun
bağrından b�r ulus-devlet çıkarmayı ve sabanlı köylüye traktör
götürmey�, onu modernleşt�rmey�, köy enst�tüler�nde adam etmey�
başarmış �nsanlardır. Gördüğünün değ�l, �deal�n�n tem�zl�ğ� b�ze
Kemal�zmden aktarılmış ve başarıyla sınanarak geç�r�lm�ş b�r olgudur.

...bahşetm�yor. K�ml�k tanımı problem� o kadar yakıcı b�r hal almış k� sol
kadrolar arasında. Solcu olarak kend� geçm�ş�yle tutarlı b�r k�ml�ğ�
muhafaza etmey� sürdürmek çok öneml� sayılıyor.
Hang� anlamda kasted�yorsunuz bunu?

Yaşlı kuşağın gölges� çok koyu. Fakat onların yer�n� alacak b�r d�nam�k ortaya
çıksa ve yaşlıları da �kna etse, onlar da "kurtulduk" d�ye rahat nefes alacaklar
g�b� b�r durum yok mu?

Yen�lg� dönem�n�n solculuğu �ç�n.

Cephede bulunduğu �ç�n m�?
Heps� bulundu cephede. Ahmet Haş�m Çanakkale'de savaştı, Fat�h Rıfkı
cephe de Hal�de Ed�p'�n yanındaydı. Dolayısıyla, Hal�de Ed�p'�n o
tasv�rdek� başarısı doğrudan kadın olmasıyla �lg�l�d�r. Z�hn� kavramsal
aygıt tarafından fazla �şgal ed�lmed�ğ�, bell� b�r mesafeden bakab�ld�ğ�
�ç�n.
Bu Türk aydınının başka toplumlara kıyasla daha bel�rg�n b�r özell�ğ� m�?
Devamla, bu olgunun 1960’lı, 1970'l� yıllarda çok şey� hayal ed�p de, devr�m�n
eş�ğ�nde durduğumuzu düşünmekle b�r �lg�s� olab�l�r m�? Bu, o süreçtek� f��l� ve
f��l� olmayan kazanımları küçümsemem�zsonucunu doğurmuştur, d�yeb�l�r
m�y�z?
Sovyet deney�m�n�n bıraktığı ve b�z�m kend� s�yasal tecrübem�zle en
fazla tekrar ladığımız hatalardan b�r�s�, devr�mc�l�k �le reform�zm
arasındak� sert çatışmanın sol gelenek �ç�nde fazlasıyla yer etm�ş
olmasıydı. Devr�me değmeyen h�çb�r şey� görmemeye koşullanmış b�r
hayat sürmekle doğrudan bağlantısı var. Gündel�k olanla �şt�gal etmek-
am�yane tab�rle- "satanlar"a özgü sayıldı, onların b�r kısmı da sattı
zaten. Ulv� olanı yüceltenler de gündel�k düzleme bakmadı.

...

Aklımız neden bu kadar az ermeye başladı?

Söyleyeb�leceğ�m, Türk modernleşmes� çok başarılı. Ihsan'ın (B�lg�n) b�r
müddet önce b�r yazısı yayınlanmıştı, "Bedels�z Modernleşme” d�ye.
Kemal�zm, modernleşmey� çok az bedel ödeyerek çok �y� başardı. Çok
başarılı b�r modernleşme projes�nden geçt� Türk�ye. Çok da
evrenselleşt�rerek söylemek �stem�yorum bunu ama, can acısının
düşünmeye �y� geld�ğ� gal�ba doğru. Türk�ye burjuvaz�s� pek can
acıtmadan ülkey� modernleşt�rd� ve bu ceberrut devlet ded�ğ�m�z şey
kend�s�ne karşı çıkanları - 198o’n�n büyük tahr�batına rağmen yen�den
as�m�le etmek, onlara yen�den alan açmak konusunda da epey başarılı
oldu. Koltuklarının altında Len�n c�ltler�yle tartışanların öneml� b�r
kısmı şu anda, dünyanın �k�nc� en hızlı büyüyen ülkes�n�n sayılı
mevk�ler�ndeler. Son beş yıl �ç�nde gel�rler� neredeyse �k�ye katlandı.
Yakınmayı fazlasıyla seven b�r toplum olduğumuz �ç�n görmezl�kten
gel�yoruz ama, göz kamaştırıcı b�r �kt�sad� başarının ortasında
yaşıyoruz. Ne zaman böyle laflar etsem, bana hemen bunun sabun
köpüğü olduğu hatırlatılır. Fakat em�n�m otuz yıl sonra da aynı sabun
köpüğünden söz ed�lecekt�r. Tab�� k� h�çb�r ekonom� bu hızla fazla
g�demez, ama son dönemde �nanılmaz b�r hızla g�tt�ğ� de yadsınamaz.
Oyle ya da böyle, şu anda her şeye rağmen arızasız �lerleyen b�r
toplumsal hayat var.



Başa dönel�m: V�cdan, ahlâk ve prat�k sorunlara eğ�lme...

Şöyle de sorab�l�r�z, b�raz terap�lerde de önüme çıkan b�r mesele: N�ye
yaratıcılık yok? Ş�kayet kastıyla kes�nl�kle söylem�yorum bunu. Resme,
müz�ğe, hatta edeb�yata baktığınızda ortaya çok matah, çok ver�ml� b�r
tablo çıkmıyor. S�nemada belk� yen� yen� çıkmaya başladı. Hayatın
�ç�nden çıkıp hayata ger� �ade ed�len b�r döngü. Tems�l�yet �l�şk�s�n�
dışlayan b�r döngü. Yaratıcılık yok derken negat�f b�r vurgu
yapmadığımı söylemem�n sebeb� de bu. “Üzer�ne’ kurmak, 'üzer�ne'
düşünmekten z�yade hayat "�ç�nde" kalmak. Türk�ye Cumhur�yet�'n�
aşıp çok ger�lere, belk� B�zans'a dek uzatılab�lecek b�r eğ�l�m bu: Ne var
k� bu coğrafyada hayatla tems�l�yet �l�şk�s� kurmaktansa, hep yol
bulmak, gününü kurtarmak, süslemec�l�ğe yönelmek, kend� ev�n� �y�
kurmak (Türk�ye'dek� gecekondu muc�zes�n� düşünün, sonuç olarak
başka b�r yerde benzer�ne rastlanmayan b�r gecekondumuz var b�z�m;
h�çb�r zaman varoş olmayan -varoş ter�m�n� kullanıyoruz ama, h�çb�r
zaman "teneke mahalleler�m�z" olmadı b�z�m-, hep teknoloj�y� �çeren,
hatta yer yer son teknoloj� kullanan b�r gecekonduculuğumuz var
b�z�m)... Neye �şaret ed�yor bu: Eldek� araçları hayat "üzer�ne" b�r söz
söylemektense, hayat �ç�nde kend�ne b�r yer açmaya hasretmek... İster
köylü kurnazlığı, �sterse küçük üret�c� becer�kl�l�ğ� dey�n buna, neye
yaslanacağımızın cevabını �şte bu olgulardak� poz�t�f �çer�kte aramaya
çalışıyorum. Bu ülkede �y�mser olmanın, �y� gelecek ufkunun araçları
nelerd�r?

Az önce Türk modernleşmes�n�n başarısından söz ett�m, ş�md� de
başarısızlığından söz edey�m. Hayat karşısında, b�r tarafıyla d�ne karşı
çıkmış, total b�r �deoloj� olma �dd�asıyla yola koyulan b�r �deoloj�d�r
Kemal�zm, neres�nden bakarsanız bakın. Bunun yanında, b�r koca
kuşağı hayat karşısında bu denl� b�çare bırakmıştır. Belk� de başka
alanlardak� başarısı, bu alanlara başarısızlık olarak yansımakta. Ne
demek �sted�ğ�m� şöyle...

12 Eylül romanının pek yazılamamış olmasının, solun �nandırıcılığını
kaybetmes�yle b�r �lg�s� olab�l�r m�?

...b�r ulus yaratmış, ama adam yaratamamış...

Ben�m Adım Kırmızı'da tez de �dd�a da var g�b�.

S�yasal bakımdan?

Cüretkâr konuşursam, ben s�yasal düzlemde de m�n�mal�zm�
öner�yorum. Yalnız estet�k düzeyde değ�l.  O bakımdan Umberto Eco'ya
h�ç benzem�yor, mesela. Lat�fe Tek�n'�n k�tabını okuyorum ş�md�.
Müth�ş b�r �dd�a var; yan�, b�n yıllık kadın b�lgel�ğ�n� tems�l etme
�dd�asıyla çıkıyor yola, k� ben bu k�tabından çok üm�tl�yd�m. Orhan Pa
muk'un yazdıklarında öneml� olan kısım gal�ba burası. İdd�alı olmaya
çalıştığı, tezl� g�b� görünen romanı Yen� Hayat'ta belk� de bu yüzden
tutturamadı. Edeb�yatta adını anmak �sted�ğ�m b�r �s�me d�kkat
çekey�m y�ne de: Sezg�n Kaymaz.

Onu okumadım henüz. Fakat başka alanlardak� durum da farklı değ�l.
Bu aralar müz�k çalışıyorum, mesela. Türk�ye'de rock adına yapılan her
şey çok sığ. Bunun tek �st�snası Sezen Aksu g�b� görünüyor; hem popüler
hem sığ değ�l. Gene de bu alandan, b�r süs olarak kullanılmayan
yerl�l�kten b�r şey çıkab�leceğ�n� tahm�n ed�yorum, en azından
d�nlemek daha öneml�. Ben zaten her alanda "d�nleme"n�n çok öneml�
olduğuna �nanıyorum ve bunu epeyce uzun b�r süreden ber�
savunuyorum. Öncülüğün tam ters�ne, ayağımıza dolanan öncülük
alışkanlıkları yer�ne, tevazu üzer�nden g�tmen�n önem�ne d�kkat
çekmek �st�yorum.

Pamuk'un b�r şey� �y� yaptığı bell�, fakat onun Nobel'� almasına karşı tepk�ler...
Orhan Pamuk'un Nobel almasından sonrak� �lk tepk�ler ben� de çok
ürküttü. Neye uğradığımı şaşırdım. İlk havayı yansıtan, "özür d�les�n,
Nobel'� ger� vers�n" g�b� sözler� söyleyenler �mza sah�b�, had� o sıfatı
kullanayım, en ş�rret köşe yazarlarıydı. Ortamın yumuşamaya
başlaması adını pek b�lmed�ğ�m�z yazarlarla, kadın yazarlar, magaz�n
yazarları, b�r şek�lde seçk�n olmayan gazetec�lerle oldu. Patoloj�n�n
kaynağına bakarsak, b�r şek�lde toplum mühend�sl�ğ�ne soyunan
kes�mler sanırım Orhan Pamuk'un gücünü de abarttılar, ona fazla,
muhtemelen Pamuk'un dah� kend�s�nde olduğunu h�ç düşünmed�ğ�
ölçüde b�r güç vehmett�ler. Dolayısıyla, em�n değ�l�m ama, bu
seçk�nler�n daha altına �nd�ğ�m�zde b�r ölçüde kaybolan, yumuşayan b�r
tepk� bu. Y�ne em�n olmadan söyleyey�m, bu tür tepk�lere karşı karnı
tok b�r orta sınıf olduğundan söz edeb�l�r�z belk�. Fakat daha aşağıda
yer yer faş�zan tepk�lere dönüştüğünü görmemezl�k de edemey�z.
Toparlarsam, ben y�ne de Pamuk'un okurları arasında, onun
yazdıklarını bu gürültü patırtıdan uzak b�r ruh hal�yle okumaya eğ�l�ml�
b�r k�tle olduğu kanısındayım.

Pek�, yazılı b�ld�r� hazırlayıp bunu kamuoyuna sunan yazar-şa�r et�ketl�
�s�mler?

Çok güzel söyled�n�z. Dokunaklı b�r örnek verey�m. Ş�md�, b�z�m
anneler�m�z babalarımız ölüyorlar. Tam ölme yaşındalar, b�r kısmı
öldü. İçler�nde çok gen�ş b�r kes�m� bazı soruları altmışlı yaşların dan
sonra �lk defa sormaya başlıyorlar: ölüm, hayat, yaşlılık... Şöyle k�, b�r
gençl�ğ�n ve erken yet�şk�nl�ğ�n kurucu �rades� olmak, �nsanlık sank�
onunla sınırlıymış g�b� düşünmek ve davranmak. Çocukluk, yaşlılık
üzer�ne düşünmeden, z�hnen öyle b�r res�m ç�zmeden sürdürülen b�r
hayat, ve ölümün eş�ğ�ne gel�nce b�rden çares�z kalıvermek.
Gençl�ğ�nde, orta yaşlılığında d�ne yakın olanlarla alay edenler ş�md�
b�rden re�k� üstadı oluverd�ler... Bunun kaynağı bell�: gençl�k nobranlığı
dışında b�r varoluş tarzı b�lmemek.

Özell�kle romandan bahsed�yorsak, romanın esaslı olması �ç�n b�r kere
hayat tasavvuru olması gerek�r. 12 Eylül deney�m� üzer�ne b�r hayat
tasavvuru �nşa ed�leb�l�r m�? İşte, Werther'�n acıları üzer�ne, terk
ed�lm�ş aşığın ıstırapları üzer�ne sadece b�r roman yazılab�l�yor. Ondan
sonrak� benzer� temalı her roman �lk�n�n tekrarıdır. Bu doğrultuda,
muhtemelen 12 Eylül deney�m� fazla travmat�k olduğu �ç�n ondan b�r
yaşantı romanı çıkartılamadı. 12 Mart o kadar travmat�k değ�ld�,
önünde ve sonrasında devam edeg�den b�r hayat vardı. 12 Eylül, hak�kat
bu deney�m�n �ç�nde saklıdır, o deney�m�n dışında b�r hak�kat yoktur,
noktasını dayatmış olab�l�r.

12 Mart'ta el� kalem tutan koca koca �nsanlar bu alana g�rd�, Füruzan g�b�,
Sevg� Soysal g�b� zaten edeb�yatçı olanlar bu alanda kalem oynattılar.
198o'e gel�nd�ğ�nde Sol meşru�yet�n� kaybetm�şt�, bu noktayı
atlamamak gerek�r. 1977 1 Mayıs'ından sonra bu süreç çok hızlı b�r
�lerleme kaydett�. Toplum nezd�nde Sol b�r �mkân olmaktan çoktan
çıkmıştı, küll�yen. Egemenler adına çok �y� planlanmış çok �y� b�r tezgâh
olan 1 Mayıs katl�amının tar�hsel önem�, Sol'un en güçlü olduğu
zamanda en �y� kadrolarını koruyamadığını göster�r. Belk� de solcuysan,
edeb�yatçı olmayı çok da �stem�yor olman gerek�r. Maksadın -en
azından kâğıt üzer�nde- rej�m değ�şt�rmekse, dünya düzen�n�
değ�şt�rmekse, o zaman bu düzen altında yaşayan �nsanların dertler�
sen� nüanslarına kadar �lg�lend�rm�yor olab�l�r. En�nde sonunda, sen�n
okurun k�m, hakkında yazdığın �nsan k�m?

Babadan oğula komün�zan geleneğ�n taşınması g�b�, s� yasal kültür aktarımı
konusunda ne söylemek �sters�n�z? Yoksa aktarılamaz b�rşey m�d�r?

Bunun b�r genel sebeb� var. En başta konuştuğumuz üzere, toplumsal
değ�şmen�n hızı arttıkça herhang� b�r deney�m�n aktarılab�l�rl�ğ� de
büyük oranda düşüyor, daha doğrusu, yen� kuşağın �ç�nde bulunduğu
ve yaşadığı koşulların ana parametreler�, kullandığı d�l, davranış
kalıpları o kadar büyük açılarla değ�şm�ş oluyor k� zaten aktaracağın
kültür, vs. her ne �se o yen� dünyada h�çb�r nesnel karşılık bulamaz hale
gel�yor. Ik�nc�s�, solculuğun devr�m c�l�kle özdeşleşt�r�lmes� de benzer
b�r süreçle hayatın başka yönler�ne kör kalınması sonucunu doğuruyor
ve o zaman da aktarılab�lecek b�r şey olmuyor el�m�zde. Öte yandan,
bazı yönler�m�z�n kurumsallaşmasından, as�m�le ed�lmes�nden de fazla
korkmamak gerek�yor. B�r yere kadar, kap�tal�zm� �nsan�leşt�rmek
mümkündür. On dokuzuncu yüzyılın en büyük �şç� mücadeleler�nden
b�r�, sek�z saatl�k �ş günüdür. Sek�z saatl�k �ş gününün olduğu b�r
kap�tal�zm�n, olmadığı b�r kap�tal�zmden daha kötü olduğu söyleneb�l�r
m�?  Hardt ve Negr�'n�n İmparatorluk'ta �şaret ett�kler� �mkânlar
doğrultusunda, s�stem�n b�zzat tay�n etmem�ş tesadüf� buluşma
�mkânları ve bu zem�nler�n b�rer eyleml�l�k �ç�n sıçrama tahtası olarak
kullanma potans�yel� de artıyor.
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