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Daracık alanlarda, boğucu bir atmosferle sarılmışken
taze havanın içeri dolmasına izin veren ve hareket alanını yaratan

dağınıklığı ve hataları hep birlikte kucaklayan
güçlü bir sevgiyle ve belirsizlikle birlikte yol almayı öğrenen

bizlere yeni şeyler yapabilme gücü veren herkese...
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Giriş

Yeni fikir diye bir şey yoktur. Sadece, fikirleri hissedilebilir kılan ye-

ni yollar vardır.

– Audre lorde
1

Sevginin nasıl altüst edici bir gücü olduğunu ve kısıtlamaların red-

detmenin nasıl bir olumlu tarafı olduğunu anlamadan ve gündelik 

hayattan kopuk bir şekilde devrim ve sınıf mücadelesinden bahseden 

insanlar, aslında ağızlarında bir korse ile dolaşıyorlar.

– rAoul VAneiGem
2

Militan olmak için kederli olmanın şart olduğunu düşünme, iğrenç bir 

amaç uğruna savaşıldığında bile şart değildir.

– micHel FoucAult
3

1 Audre Lorde, Sister Outsider: Essays and Speeches (Berkeley: Crossing Press, 
1984), 4.

2 Raoul Vaneigem, The Revolution of Everyday Life, trans. Donald Nicholson-
Smith (Seattle: Rebel Press, 2001), 26.

3 Michel Foucault, “Preface”, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, Gilles 
Deleuze ve Félix Guattari (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983), 
xi-xiv.
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I

Bu kitap, direnmek ve gelişmek arasındaki bağlantılar, radi-
kal hareketlerde birbirimizle ilişkilenme biçimlerimiz ve ko-
lektif dönüşümün önündeki kimi engeller üzerine uzun za-
mandır kendi aramızda yaptığımız sohbetleri genişletmek 
için bir girişim.

Radikal hareketlerin ve radikal mücadele alanlarının ço-
ğunda, dönüştürücü potansiyelleri tüketen bir şey hâkim. 
Bu alanlara aşina olanların hissettiği bir şey. (Biz de dahil) 
pek çoğumuz onun bir parçası oldu, yayılmasına katkıda 
bulundu ve ondan zarar gördü. Öyle bir şey ki, kendimizi en 
hayat dolu hissetmeyi umduğumuz bir yerde sekterliği, kuş-
kuyu ve endişeyi besliyor. Dikkatlerimizi acımasızca, hem 
kendimizdeki hem de başkalarındaki kusur ve tutarsızlıkla-
ra yöneltiyor. Deneyim ve merakı yerle bir ediyor. Farklılı-
ğa, karmaşıklığa ve detaya düşman. Ya da kendini en karma-
şık ve en detaylı şey olarak sunup, kendi dışındakileri basit 
ve aptal görüyor. Böylelikle radikalizm bir ideale dönüşüyor 
ve herkes bu ideal karşısında yetersiz kalıyor.

Endişeli halimiz, sürekli bir hata arayışı ve yetersizliklerin 
hatırlatılması, yeni bir fikri yerle bir etmeye yönelik düşman-
ca tavır, eleştirinin doğal bir tepkiye dönüşmesi, her şeyin acil 
ama anlamsız olduğu duygusu, sürekli kötü alışkanlıklar ve 
iyi davranışlar ayrımı yapan yeni bir kuralın dolaşıma girme-
si, birbirimizi utandırmakta bir beis görmemeye başlamamız, 
her gün yeni bir gereklilik ve görev icat edilmesi, korktuğu-
muz ya da yalnız hissettiğimizde gelen suçluluk duygusu, si-
yasi perspektifler arasında illa bir kazananı ve kaybedeni olma-
sı gereken çatışmalar, baskı karşıtı dilin bir başarı ölçütüne dö-
nüşmesi, bazılarımızın gözlerini zemine, bazılarımızın ise ka-
pıya diktiği siyaset ortamı. Bu durumları gayet yakından bili-
yoruz. Bunlara hem şahit olduk hem de bizzat deneyimledik.
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Bu sorun hakkında konuşmaya başladığımızda arkadaşla-
rımız hemen kafa sallıyor ya da heyecanla “Evet! Nihayet bi-
rileri bunu açıkça konuşacak,” diye karşılık veriyordu. Kim-
se sorunun tam olarak ne olduğunu ya da neden kaynaklan-
dığını bilmese de, çoğumuz ne hakkında konuştuğumuzun 
gayet farkındaydık. Tıpkı bizim gibi, onlar da bu sorunun 
varlığını hissetmiş ve yeniden üretiminin bir parçası olmuş-
tu. Güvendikleri insanlarla bu sorun üzerine sessiz ve dik-
katli bir tartışma yürütmüşlerdi. Fakat sorunu görünür kıl-
mak, bir dünya sebep nedeniyle kolay değildi. Bu konudaki 
rahatsızlığını dile getirmek ve eleştiri sunmak; saldırı, utanç 
ve dışlanma riskini göze almayı gerektiriyor. Konuşulması 
zor bir mesele çünkü bu, en radikal, en baskı karşıtı, en mili-
tan olarak konumlandırılan bir şeyi eleştirmek anlamına ge-
liyor. Sürekli şekil değiştiriyor ve farklı boyutlar kazanıyor: 
Bazen katı bir sınır, bazense bizi karşı karşıya getiren pozis-
yonların yaygınlaşması olarak ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor 
da açıkça radikal, baskı karşıtı, otorite karşıtı olarak bilinen 
–kendimizi en canlı ve güçlü hissetmemiz gereken– alanlar; 
bazen soğuk, boğucu ve sekter alanlar haline geliyor? Hiç 
kimsenin yeterince radikal olamadığı, sürekli ne kadar ra-
dikal olduğumuzu diğerlerine kanıtlamak zorunda kaldığı-
mız bir iklimin oluşmasına sebep olan şeyler ne? Güvensiz-
liği, şüpheyi, endişeyi ve utancı bu kadar yaygınlaştıran şey 
ne? Bütün bu sorunların kaynağı ne? Nedir bu karşı karşıya 
kaldığımız şey? Bir şeyden mi yoksa birkaç şeyden mi bah-
sediyoruz? Bunu başlatan ve ağırlaştıran şey ne ve onu na-
sıl uzak tutabiliriz?

Bu meseleye ilk kafa yoran biz değiliz. Soruna, her biri so-
runun farklı unsurlarına ve kaynaklarına dikkat çeken pek 
çok farklı isim verildi: Kederli militanlık, havalı-huysuz sa-
vaşçı, maskülenarşizm (manarchism), püritenlik. Bu kitapta 
biz sekter radikalizm ifadesini tercih ettik. Araştırmalarımız 
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ve deneyimlerimiz gösterdi ki, sorunun kökenleri de kendi-
si kadar çeşitli. Kimileri sekter radikalizmin; heteropatriyar-
kanın politikayı gündelik yaşamdan koparırken ilişkilerimi-
zi travma ve şiddetle zehirlemesinden kaynaklandığını düşü-
nüyor. Diğerleri beyaz üstünlüğüne dayanan ve suçluluk duy-
gusuyla beslenen narsistik bir bireyciliğin kökenlerine işaret 
ediyor. Ya da, yaratıcılık ve merakın yerine konforu ve kıyas-
lamayı koyan okullaşma politikasına, bizleri birbirimizle kü-
çük rekabetlere girdiğimiz çukurlara hapseden kapitalist bir 
yaşamın aşağılayıcılığına, acıdan ve hatadan kaçınmak için sı-
ğınılan sinizme dikkat çekiliyor. Neoliberalizme eklemlenmiş 
kimlik politikası ve kriz içindeki bir dünyanın yaydığı endi-
şe ve terör, toplumsal hareketlerin gücünü kaybetmesi ve mi-
litanlığın zayıflaması sebep olarak gösteriliyor. Ya da tam ter-
sine, bu tür radikal çevrelerin varlığı başlı başına sebep olarak 
görülüyor. Sosyal medyanın beslediği derin güvensizlik hissi 
ve bu hissin kamusal etkinliklere sirayet etmesi ya da ahlâk, 
ideoloji, Sol, Maoistler, nihilistler, ahlâkçılar ya da Lenin’in 
hayaletidir. Muhtemelen hepsinde bir doğruluk payı var, en 
azından karmakarışık bir ağdan söz ediyor olduğumuz kesin.

Başlarken bir şeyin altını çizmek istiyoruz: Biz sorunu ba-
sitçe bir öfke, çatışma ve farklılık sorunu olarak görmüyoruz. 
İnsanlar ne zaman baskının ve şiddetin adını koymak ve ona 
karşı çıkmak istese, onlara yaptıkları şeyin doğru olmadığı-
nı; kibar, iyi niyetli, makul, barışçıl veya sabırlı olmaları ge-
rektiğini söyleyen birileri her zaman çıkar. Ancak bizim di-
renişi düzene koymak gibi bir hedefimiz kesinlikle yok.

Bu nedenle, sekter radikalizme, nasıl davranılması gerektiği-
ne dair yeni bir kurallar seti icat ederek ya da radikalizmin ne 
olması gerektiğine dair yeni bir ideal ortaya koyarak karşı ko-
nulabileceğine inanmıyoruz. Bu konuda bir yönerge oluştur-
mak mümkün değil. Bu, kendimizi başkalarıyla kıyaslayacağı-
mız yeni bir ideal yaratmaktan başka bir işe yaramaz. Problemi 
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daha da kötürümleştirecek uzun bir yapılması gerekenler, ya-
pılacaklar ve yapılmayacaklar listesi eklemekten öteye gitmez. 
Tersine, düzen sağlama ve denetlemeye yönelik eğilimlerin –
meseleyi bu eğilimlere dokunmadan ele almak bir yana– orta-
dan kaldırılmasına katkı sunmayı umut ediyoruz.

Belki de şu anda, hakkında yazarken bile sekter radikaliz-
mi güçlendiriyoruz. Sekter radikalizmin köklerini ve işleyi-
şini araştırmak; sıkışıp kalmışız, her zaman bir şeyi eksik bı-
rakıyormuşuz, her zaman bir şeyi yanlış yapıyormuşuz ve 
hiçbir çıkış yokmuş gibi hissettiğimiz boğucu bir atmosferi 
yeniden üretebilir. Utanca, sekterliğe, suçluluk duygusuna, 
rekabete veya endişeye işaret etmek, bunların ortadan kalk-
ması için yeterli değil, hatta durumu kötüleştirebilir de. Bu, 
birbirimize bazen iyi davranmadığımız veya toplumsal ha-
reketlerin bazen kendi aleyhine dönebileceği gerçeğini göz-
ler önüne serme meselesi değil; bu zaten bildiğimiz bir şey. 
Bu eğilimler kamusal bir sır: Herkesçe bilinen fakat konu-
şulması kolay olmayan bir sır.4 Sorunun kökenlerinin izi-
ni sürmek şimdi ve burada ne yapmamız gerektiğine ilişkin 
pek bir şey söylemiyor. Mesele birkaç çürük elma ya da kötü 
davranış da değil. En azından bize göre sorun, oradaki birkaç 
kişiye indirgenemez, çünkü kendimizde de bu eğilimleri gö-
rüyoruz. Mücadele alanlarımızı bu eğilimlerden arındırabil-
menin bir yolu yok, çünkü bu tertemiz olma isteğinin ken-
disi problemin bir parçasını oluşturuyor.

Dolayısıyla bu çalışma, sekter radikalizme karşı olmak-
la ilgili değil. Sekter radikalizme sırf eleştiriyle karşı konu-
lamayacağına ikna olmuş durumdayız. Eleştiri ve sorgula-
malarımız aslında şu soruları sormanın bir yolu bizim için: 

4 “Kamusal sır” kavramı durumculuk akımı ile ortaya çıktı. Biz kavramı the Ins-
titute of Precarious Consciousness’ın endişenin çağdaş kapitalizmin kamusal 
sırrı olduğuna dair tespitinden aldık. (Bkz. Institute for Precarious Conscious-
ness, “Anxiety, Affective Struggle, and Precarity Consciousness-Raising”, In-
terface 6, no. 2 (2014), 271-300.
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Nasıl başka türlü olabiliriz? Farklı bir şeyi aktifleştirmeyi 
mümkün kılan nedir? Farklı bir şey inşa ettikten sonra, onu 
nasıl muhafaza edebiliriz? Halihazırda farklı bir örneğin de-
neyimlendiği, insanların daha hayat dolu ve etkin hissetti-
ği yerlere ve alanlara dair deneyimleri nasıl paylaşabiliriz?

Bu doğrultuda attığımız ilk adım, zaten başka türlü ol-
duğumuzu akılda tutmak oldu: Hepimizin alternatif varo-
luş biçimlerine eğilimli tarafları var. En azından, sekterliğin 
nezaketle, merakın dönüşüm arzusuyla iç içe geçmesi an-
lamında, herkes biraz olsun umut vaat eder. Her mücadele 
alanı farklı eğilimlerden oluşan çok katmanlı bir ekoloji ve 
sekter radikalizm, bütün bu eğilimlerden sadece bir tanesi. 
Alternatif yolların serpilip geliştiği sayısız alan ve mekân her 
zaman oldu ve olmaya devam ediyor. Bizler, sekter radika-
lizmi teşhis etmenin ve onunla mücadele etmenin ötesinde, 
bu alanların başka türlü olmasını mümkün kılacak yolların 
çeşitliliğini ortaya koymaya çalışıyoruz.

Sorular

Bu kısımda, bir süredir arkadaşlarımızla konuşmakta ol-
duğumuz birkaç noktaya değineceğiz: Radikal alanları ve 
hareketleri dogmatik, kuralcı veya boğucu olmak yerine, dö-
nüştürücü ve yaratıcı kılan nedir? Alternatif biçimde yaşa-
yabildiğimiz ve direnebildiğimiz mücadelelerin, alanların ve 
yaşam formlarının sürdürülebilir olmasını sağlayan nedir? 
Basitçe neyin “doğru” olduğunu söylemek ya da “yanlış”tan 
kaçınmak yerine, insanların birbirlerine itiraz edebilme ve 
köklemiş davranışlarından vazgeçebilme kapasiteleri na-
sıl desteklenebilir? İnsanlar gündelik hayata yayılan şidde-
te rağmen; güven, sevgi ve sorumluluğa dayanan bir ilişki-
yi nasıl oluşturabilir? Bu dünyaların sürdürülmesini, gelişip 
güçlenmesini sağlayan şey ne olabilir?


