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Özet
Dünyada genel olarak solun şiddetle iliş-
kisinin güçlü teorik ve ideolojik kökenleri 
vardır. Çatışmayı toplumsal değişimin 
kaçınılmaz ve işlevsel bir faktör olarak 
görmek, şiddetle karşı teorik mesafeyi 
tamamen kapatırken, üstlendiği kendili-
ğinden Aydınlanma imtiyazı, kendisini 
kitlelere karşı zorla değiştirme yetkisine 
sahip kılmıştır. Kitleler sınıf bilincine sa-
hip oluncaya kadar, onları bilinçlendir-
mek, akabinde onları devrimin aktörü 
haline getirmek, ütopyaya ulaşmak veya 
ütopyayı ayakta tutmak, tamamı şiddet 
uygulamaları gerektiren süreçler. Doğası 
itibariyle şiddetle bu ontolojik ve episte-
molojik içiçelik Türkiye örneğinde çok 
daha tehlikeli bir hal alarak tezahür etmiş-
tir. Türkiye’nin kendi iç toplumsal gerilim-
lerinin sol teorik-epistemolojik kavgaları-
na eklemlenme şekli ortaya çok daha vul-
gar bir jakobenist-elitist kültür çıkarmıştır. 
Aydınlanmış kibir olarak ortaya çıkan hiç 
dinmeyen bir memnuniyetsizlik ve kinizm 
ile devam eden bir öfke hali çözümlemek 
için sosyolojik analizler kadar psikolojik 
analizler de gerektiriyor. Bu yazıda solun 
zindanı haline gelmiş bazı sorunlardan 
psikolojik okumaya bir yol deneniyor.
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Abstract
The relationship of the left with violence in 
the world in general has strong theoretical 
and ideological origins. While seeing conf-
lict as an inevitable and functional factor of 
social change completely closes the theo-
retical distance with violence, the sponta-
neous Enlightenment privilege it assumes 
has empowered itself to change by force 
against the masses. Until the masses acqu-
ire class consciousness, raising their cons-
ciousness, then making them actors of the 
revolution, reaching utopia or keeping the 
utopia alive are all processes that require 
violent practices. This ontological and epis-
temological involvement with violence, by 
its very nature, made the left even much 
more dangerous in the case of Turkey. The 
articulation of Turkey’s own internal so-
cial tensions with the left-theoretical and 
epistemological fighting shape and reveals 
much more vulgar jakobenist-elitist cul-
ture. A state of unabated dissatisfaction 
and cynicism that emerge as enlightened 
arrogance requires psychological analyzes 
as well as sociological ones. This article 
attempts a way to psychological reading 
some of the problems that have become the 
prison of the left.
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