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Paşa’nın yanından ayrılırlar. İçlerinden biri temiz bir 
Türkçe ile sorar:

- Bizimle konuşan General kimdir?...
- Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’dır.

Bu cevap düşman Generalini çok şaşırtır. Ve sorar:
- Ne zaman geldi cepheye?
- Cepheden hiç ayrılmadı ki... Savaşı kendisi idare etti...

Tutsak General üzgün ama açık yürekle şöyle der:
- Zafer elbette sizin hakkınız!.. Başkomutanınız ateş 
hattında muharebe idare ediyor. Bizim Başkomutanımız 
Hacianesti İzmir Koyu’nda bir kotrada safa sürerek 
savaşı yönetebileceğini sanıyor... Siz yenmeyeceksiniz 
de kim yenecek!.. 

(Salih Bozok’un anlatımı)

Not: Meydan savaşından sonra, çevreyi gezen Mustafa 
Kemal Paşa, düşmanın ağır yenilgisini, savaş alanında 
bıraktığı silah, cephane ve savaş malzemesini, ölülerini, 
sürü sürü esirin kafilelerle geriye götürülmesini 
gördükten sonra çok duygulanmış ve yanındakilere, 
“Bu manzara insanlık için utanç vericidir. Ama biz 
burada vatanımızı savunuyoruz. Sorumluluk bize ait 
değildir,” demiştir.

Büyük Taarruz

30 Ağustos zaferine çok az kalmıştır. Düşmanın 4 
yandan kuşatıldığı haberini alır almaz Mustafa Kemal 
Afyon’dan Dumlupınar’a Birinci Ordu Komutanlığı’na 
gelir ve eşyaları Afyon’da kalmasına rağmen bir 
geceliğine bile geri dönmez. Geceyi harap bir kulübede 
geçirir. Kulübede ne bir yatak ne de bir örtü vardır. 
Yanında iki yaveri vardır: Salih Bozok ve Muzaffer 
Kılıç. Kaputlarını Paşa’nın altına ve üstüne sererler ki 
yatıp da biraz dinlenebilsin diye...

Ertesi sabah eşyalar gelir ama Başkomutan’a uygun bir 
ev olmadığı için bir evin toprak damı üstüne bir çadır 
kurulur. Başkomutanlık Karargâhı bu çadırdadır artık. 
Mustafa Kemal Paşa muharebeyi bizzat yönetir.
Düşman iyice çözülür, saat başı telefon ve telgraf 
hatlarından ordunun zafer haberleri gelmektedir. Derken 
tutsaklar akını başlar. İlk önemli tutsaklar düşman 
ordusunun “Dört Fırka Komutanı”dır. Kazım Orbay 
söz konusu dört Yunan Generalini Mustafa Kemal 
Paşa’ya getirir. Paşa, generalleri ayakta ve güler yüzle 
karşılar, hal hatır sorar. Bir ihtiyaçları olursa kendisine 
bildirmelerini de hatırlattıktan sonra tutsak generaller 
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Melik ve Mâlik
İzzet Erş

“Elif Allah, Lam Kâinat, Mim Muhammed” [1]

Arabî lisandaki melik ve mâlik kavramları, 
günlük kullanımları itibariyle aynı mânâya 
işaret etseler de bu kavramların ihtiva ettiği 
esas mânâlar Kuran’daki kullanımlarında 
farklılıklar göstermektedir. Asıl itibariyle 
irade sahibi anlamında kullanılırlar. Zira 
hem mâlik hem de melik mülk sahibi 
demektir. Mülk, melekût ile ilişkili 
olduğundan sadece maddi sahipliğin değil, 
her türlü sahipliğin genel adıdır. Mülkün 
sahibi olmak, o mülk üzerinde kuvvet ve 
kudreti olmakla ilgilidir. Bu kuvvete İslamî 
terminolojide meleke denilmektedir. Zahirde 
kuvvetler olarak beliren bu melekeler, 
bâtında (düşüncede, semavî olanda, 
kavramada vs.) melekler denilen kudretlerle 
yönetilirler. Bu nedenle “m-l-k” kökünden 
türetilen bu kavramlar irade melâkı (temeli) 
üzerinde durmaktadır.

Melik ve mâlik kelimeleri telaffuzları 
itibariyle birbirlerine benzeseler de aslında 
anlam içeriği bakımından birbirlerine 
karşıttırlar. Zira melik; kralı, saltanat 
sahibini, belirli bir özerkliğin otoriter 
yönetimini gösterir. Melik kraldır, köyün 
ağasıdır, devletin başıdır, siyaseten 
kanun yapmaya kâdir olan muktedirdir. 
Hiyerarşinin tepesidir, komutandır, emirdir. 
İlâhtır mesela, rabdir, efendidir. Melikin 

[1]  Huruf-u Mukattaa (Kesik Harfler): Kur’ân-ı 
Kerîm’in bazı sûrelerinin başındaki hece harfleri.

daima tebaası vardır, önünde eğilenleri, 
kendisinden hususi medet umanları 
vardır. Köleleri vardır kapısını bekleyen; 
hükümlerini yaşayacak ve yaşatacak, sözünü 
yerde bırakmayacak emir erleri vardır. 
Zengindir her mânâda, kâdirdir, heybetlidir, 
yenilmez bir heykel gibidir. Bu nedenle 
ölümsüz gibi durur cemiyeti karşısında. 
Ama topraktan halk olunmuş her beşer gibi 
o da ölümlüdür. Zira meliklik bir mevkiden 
ibarettir. Ölür ve toprağa karışır halsiz 
bedeni, ölümün hükm-ü hakikati esasınca...

Bu hükm-ü hakikatin esasını takdir eden 
Allah’tır. Çünkü Allah mülkün mutlak 
sahibidir (Mâlik-el Mülk). Melikin kuvveti 
sahipliklerindendir, mâlikin kudreti ise 
acizliğinden. Hiçin kendi aczinden gayrı 
hiçbir şeyi olmadığından, mülk da ona imlak 
edilmiştir. Bu sebepten mâlikin bedeni 
yoktur, ancak vücûdu vardır; hüvel bâki. 
Neticede beden topraktan halk olunmuştur, 
vücûd nûrdan. Toprak da ölümsüzdür elbet, 
daima can verir tohuma. Ancak beden 
toprak dahi değildir, topraktandır sadece. 
Vakti geldiğinde kendisinden alındığına geri 
vermekle yükümlüdür emaneti. Velhâsıl 
nûranî olan vücûdun mahâli vicdandır. 
Vicdan doğmaz, ama uyanır. Vecd ile yaşar, 
vecede ile de büyür.

Melik, vermediğinden şişer, mâlik ise 
verdiğinden kebîrdir. Meliki, sahip olduğunu 
zannettikleri meluk (deli) eder, mâlik ise 
münezzeh kılar nefsini her nevi sahiplikten. 
Çünkü neye sahip olduğunu sanırsa insan, 
onun sahipliğine boyun eğer zamanla, 
kaybetmenin derin korkusu ve korkunun 
yarattığı hüzünle. Mâlik ise kendinden 

geçer. Kendinden vazgeçen, neden 
vazgeçmez?

Mâlik ruhların babası gibidir, melik onun 
haylaz oğlu. Oğul babaya dayanır, baba 
kimseye dayanmaz. İhtiyacı da yoktur, 
beklentisi de... Kendi ile kaimdir, kendinden 
gayrının hükmü onda yiter. Ona “Hüve 
Allah-u Ehad” denilmiştir [2]. Bu mevzu ile 
ilgili olarak Kuran’da şöyle buyurulmuştur: 
“Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte de ortağı 
olmayan... Allah’adır.” [3]

En nihayetinde melik ile mâlik arasındaki 
fark bir harften ibarettir. Melik, üç harften 
müteşekkilken, mâlik isminde, Lam Elif’e 
yol verir zâtın huzurunda. O Elif’in farkı 
neyse diğer harflere, mâlikin farkı odur 
melike...

* * *

Bu minval üzere melikler çoktur; lâkin 
meliklerin mülk edindikleri emlâkın mâliki 
tektir. Nitekim İslam’ın da çok melikleri 
(halifeleri, emirleri, kralları vs.) olmasına 
karşın, tek mâlikinin Hz. Peygamber 
(Makâm-ı Muhammedî) olması gibi, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin de meliki kim 
olursa olsun, mâliki ancak Mustafa Kemal 
Atatürk’tür. Büyük Taarruzun muzaffer 
ordusuna ve önderine selam ederim.

izzeters80@gmail.com

[2]  Kur’an-ı Kerîm, İhlas Sûresi 112/1
[3]  Kur’an-ı Kerîm, İsra Sûresi 17/111: (Ve kulil 
hamdu lillâhillezî lem lem yettehız veleden ve lem yekun 
lehu şerîkun fîl mülki ...)

İbn Arabi’de 
Ma’rifetin İfadesi 
Mustafa Çakmaklıoğlu

Yayınevi: İnsan Yayınları / İbn Arabî Dizisi
576 sayfa 

Sûfîler, yaşadıkları 
manevî tecrübeyi ya da 
bu tecrübenin bilgisel 
içeriğini doğrudan 
kelimelere dökmenin 
zorluğunu çeşitli vesilelerle 
vurgulamışlardır. Zîrâ dil, 
bütün beşerî tecrübeyi 
kuşatıp kendine özgü 
kalıplara dökmede 
yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla, tecrübenin 
sınırları dilin sınırlarını aşmaktadır. Sûfîler, 
zevken tecrübe edip hissettikleriyle ifade 
ettikleri arasında derin farklılığın olduğunu 
bilmekle, bir iletişim aracı olarak dili kullanma 
arasındaki gerilim ve çelişkiyi sürekli yaşarlar. 
Sûfî epistemolojisi söz konusu olduğunda 
idrâk etme - idrâk edememe şeklinde tezahür 

eden bu gerilim ve paradoksallık, ma’rifetin 
ifadesi noktasında da ifade etme - ifade 
edememe şeklinde tezahür etmektedir. 
(Tanıtım Yazısından)

Bir’le Bir 
Olmak 
Henry Corbin

Yayınevi: Pinhan Yayıncılık / Şark 
Dizisi 
320 sayfa

Hafız-ı Şirazî: XIV. yüzyılda İran’da 
yaşamıştır.

Bir’le Bir Olmak - İbn Arabî Tasavvufunda 
Yaratıcı Muhayyile adlı eserinde Henry 
Corbin, İbn Arabî’nin vahdet-i vücut 
tasavvurunu, aşk ve muhayyile kavramları 
üzerinden yeniden yorumlar. Bu yorumun 
başlıca unsurları; Allah’ın rahmet nefesinin 
ürünü olarak Rab - kul irtibatı, aşkın bu 
irtibattaki rolü ve bu irtibata bağlı vahdet 
ve yaratılış tanımları, kalbin ve himmetin 

yaratıcı gücü ve bir tecelli olarak namazdır. 
Yaratılanı var eden aşkla benliğine ulaşan arif, 
himmetinin gücüyle, muhayyilesinde yarattığı 

hayali, hayallerin dünyasından hislerin 
dünyasına indirerek gözle görünür 
hale getirebilir. Bu ise dünyevi bir 
tecellide Rabbinin müşahedesidir. 
Corbin’in yorumuyla İbn Arabî’nin 
düşüncesi, aynı yaratılış gibi kendini 
sürekli yenileyen bir aşk şarkısına 
dönüşür: Kulun şarkısına, yani Rabbin 
şarkısına... 
 
Çağdaş Batı Felsefesi yanında İslam 
Felsefesi, tasavvuf ve Şii inancı ile 
geleneklerine de vâkıf olan ünlü 

Fransız filozof Corbin bu çalışmayla, daha 
önce çeviri ve şerhlerini sunduğu Sühreverdi, 
Molla Sadra Şirâzi ve Rûzbehân gibi isimlere 
İbn Arabî’yi de ekler. İstanbul’dan Tahran’a, 
oradan bütün İran topraklarına uzanan çileli 
yolculukların ve araştırmaların meyvesi olan 
Bir’le Bir Olmak - İbn Arabî Tasavvufunda 
Yaratıcı Muhayyile, hayatı boyunca yaklaşık 
otuz çalışma kaleme alan Corbin’in ustalık 
eserleri arasında gösterilmektedir. (Tanıtım 
Bülteninden)

BİZİM SAHAF Hazırlayan: Berna Öztan
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Erk ve Ağ
Güney Aldoğan

Bir “cümbüş” içinde bulunduğumuz artık 
her düzeyde alenileşmiştir. Modern disiplin 
toplumlarının bireyleri sınırlama ve onlara 
tahakküm etme anlayışının yerine, post-
modern denetim toplumlarının bireyleri 
kendi kendilerine tahakküm edecekleri 
bir aşamaya getirip öylece salıverme 
edimi geçmiştir. Bu olgu ekonomik 
değerin yapısındaki değişim üzerinden de 
izlenebilir. Kullanım değeri, değişim değeri 
aşamasından geçerek bir sembolik değere 
dönüşmüştür. Bu değer dönüşümü, hizmet 
sektörünün ekonominin en önemli unsuru 
haline gelmesiyle yakından ilişkilidir. 
Hizmet sektörünün genişlemesi, teknolojik 
ilerleme, esnek çalışma koşulları vb. olgular 
denetim toplumlarının salıverme anlayışının 
doğma nedenleridir. Denetim toplumlarıyla 
birlikte, erki dönüştürebilecek direniş 
mahfelleri fabrikalar olmaktan çıkmıştır. 
Direniş artık sadece her yerde ve ancak bir 
çokluk olarak örülebilir. Hatta erkin geniş 
nüfûz alanı, herhangi bir direnişin dışarıdan 
örülemeyeceği, tasarlanamayacağı, ancak 
bir doğal felaket gibi başımıza gelebileceği 
anlamına gelir. Çünkü alışverişe tâbi 
tutulan nesneler artık ürünler değildir. 
Ürünler yerlerini önce metalara, metalar 
ise göstergelere bırakmıştır. İnsanlar arası 
etkileşim göstergeler ve kodlar üzerinden 
gerçekleşmektedir. Bu ise kimlikler 
üzerinden ortaya çıkan ve aynı zamanda 
kimlikleri de üretip istihkâm eden bir 
ilişki biçimidir. Direnişin –tıpkı denetim 
toplumunun egemenlik ağı gibi– görünürde 
bir merkezinin kalmayışının nedeni, 
kimlikleri çoklu hale getirilip müstahkem 
kılınmakta olan bireylerin ortak bir paydada 
bir araya gelmelerindeki güçlükte yatar. 

O vakit sormalıyız: Bireyleri kimliklerini de 
aşacak şekilde bir araya getirebilecek ve –
Hardt ve Negri’nin kavramsallaştırmasıyla– 
“çokluğu” ortaya çıkaracak olan ilke nedir? 
 
Erkin aldığı yeni biçimlerden söz ediyoruz. 
Kendini her düzlemde kodlarla ifade eden, 
yani kodların arkasına saklanan erk, her 
yeri sarmış ve tam da bu her yerdeliğiyle 
şeffaflaşıp görünür olmaktan çıkmıştır. 
Erki üreten ve erk tarafından belirlenen 
kodlar kültürel olarak dolayımlanmış olsa 
da, erk  ̶ aynı merâmı iletecek şekilde ̶  her 
kültür şebekesine uygun yeni kılıklar ve 
kodlar üretebilme maharetine sahiptir. 
Bu yeti, kültür farklılıklarına uygun 
biçimde modifiye edilmiş göstergesel 
kodların, birer ajan olarak içine girdikleri 
kültürel yapılara eklemlenerek onları 
dönüştürmesiyle karakterizedir. Erkin 
bütün kudreti de burada yatmaktadır: Erk 
sahipleri, erkin varoluşa çıkardığı bilgi 
tarafından aynı zamanda belirlendiğini de 

anladıkları ölçüde yok olmuşlardır. Yok 
oluşları bir merkez olmaktan çıkmaya 
başladıkları ve kendilerini her yeni duruma 
uygun biçimde yeniden yapılandırdıkları 
veya yapılandırılmaya izin verdikleri 
anlamındadır. Bu ise bir hakikatten ziyade 
bir iddiadır. Çünkü bir merkez olarak 
yönetimin ortadan kalkması, ağın kendi 
yöneticilerini de kendisine katan bir 
oluşum haline gelmesi, onun bir enstrüman 
olmaktan çıkıp kendini örgütleme ve 
düzenleme yeteneğine sahip, canlılık 
ve bilinçlilik özellikleri gösteren bir 
organizmaya dönüşmesi demektir. Bu ise 
Matrix’i andıran bir yapı değildir de nedir!
 
Denetim toplumlarında erk sahiplerinin 
iddiası, “Konformist” (uymacı-dogmacı) 
angajmanlarından kurtulup kendilerini 
olan bitene uygun biçimde regüle etmeyi 
öğrenmiş olmaktır. Bu noktada “yönetim” 
yerine “eşgüdüm” kavramı öne çıkmaktadır. 
İdare edici yapıların kendilerini artık 
bir merkez olarak değil de regüle edici 
aparatlar, toplumdan gelen dalgalara binici 
yapılar olarak örgütlemeye çalıştıkları göze 
çarpmaktadır.

Tüm dispositiflerin birliği olan erk, 
nüfûzunu da yine bu dispositifler üzerinden 
kullanmaktadır. Dispositif, tüm iktidar 
kuvvetlerinin sevk ve idaresi, bu minvalde 
bilginin de örgütlenmesi olduğu cihetle, 
erkin etkinlik alanı toplumsal ilişkilerin 
bulunduğu her yere, yani tüm bir dünyaya 
genişlemektedir; çünkü günümüzde 
dispositiflerin içinde cari olmadığı bir 
mahfel kalmamıştır. Bir başka dile tercümesi 
hayli zor olan “dispositif” kavramını 
Foucault şöyle tanımlar:

“[Dispositif] kavramıyla karakterize 
etmek istediğim şey diskurlar, 
kurumlar, mimari yapılar, düzenleyici 
kararlar, yasalar, bilimsel önermeler; 
felsefi, ahlaki ve insancıl söylemleri 
barındıran heterojen bir bütünlüktür. 
… Dispositif, bu unsurlar 
arasındaki ilişkilerle düzenlenen bir 
networktür.”1

Toplumsal ilişkinin bu hengâmda aldığı 
yeni biçim, paylaşıma açık ve elverişli 
olmakla vasıflıdır. Torrent programları, veri 
paylaşım siteleri, akıllı telefonlar vd. bu 
türden bir toplumsallaşmanın işaretleridir. 
Ama bu toplumsallaşma olgusunu en çok 
da geçmişin –kilitlenebilen– mahrem 
günlüklerinin blogspot, instagram, facebook 
vb. ağlar üzerinden kamusallaştırıldığını 
fark ettiğimizde görebiliyoruz. Artık sadece 
bireyin bildiği şeyin bir değeri yoktur. Yazıp 
bir köşede bıraktığınız, düşünüp kendinize 
sakladığınız, resmedip sergilemediğiniz 
şeye kıymet ve paha da biçilemez. Ağa ve 
dolaşıma sokulmayan hiçbir bilginin kıymet 
taşımaması, ağ ve dolaşım aracılığıyla 
kimlik inşâsı, birer meta haline dönüşen 
kimliklerimizin kolaylıkla erişilebilir 

hale dönüşmesi vs. bir “cümbüş” içinde 
olduğumuzun kanıtıdır.  
 
Bu anlatılanların izinde Marx’ın ekonomi 
politik eleştirisindeki en sorunlu 
yerlerden birine işaret etmenin tam sırası. 
Sermayenin yeniden üretimini sağlayan 
artı-değer sömürüsünü, üretime fiilen ve 
somut biçimde katılan “üretken emeğin” 
ücretlendirilmesi aşamasına dayandıran 
Marx, metaların dolaşımı da dahil geriye 
kalan tüm emek süreçlerini “üretken 
olmayan emek” sınıfına sokmuş ve bu 
emek biçimini artı-değer yaratmamakla, 
yani sermayenin yeniden üretim sürecine 
doğrudan katkı sunmamakla tanımlamıştır. 
Marx, böylelikle kapitalist sömürü biçimine 
karşı direnişin örgütleneceği mekânlar 
olarak fabrikaları işaret etmiş ve “çarpık” 
toplumsal bilincin hâl edilmesi için bu 
mekânın aktörleri olan proleterlerin geçici 
bir süre erke el koymak zorunda olduğunu 
savlamıştır. Bu formülasyonun totaliter 
rejimlerle ve kapitalist muadillerine benzer 
biçimde disiplin toplumlarıyla sonuçlandığı 
bir vak’adır. Ancak Marx’ın öngöremediği 
–ve belki de öngörmesi mümkün olmayan– 
şey, erkin yapısında özel mülkiyet 
rejimi altında yaşanabilecek potansiyel 
değişimlerdi. 

Özel mülkiyet rejimi altında erkin 
yaşadığı değişimlerin en önemlileri 
şöyle sıralanabilir: bireyler arası tüm 
etkileşimlerin birer göstergeye dönüşmesi 
yani metalaşması, artı-değer üretiminin 
temeli olan değişim değerinin kullanım 
değerini bastırarak sembolik bir değere 
yükseltgenmesi ve böylelikle her türden 
ilişkinin kendisine tercüme edilebileceği 
ortak dil yaratımı. 

Bu hassalar sayesindedir ki erkin kültürel 
yapıların tümüne müdahalesi mümkün 
hale gelmektedir. Erkin her şeyi kendisine 
tercüme ederek anlayabileceği ve her şeyle 
iletişim kurmasına olanak sağlayan bir kuş 
dili vardır artık. Bu bir meta-dildir. Erk, bu 
dil aracılığıyla teçhizatlanır, mevzilenme 
yeteneği kazanır ve yine bu dil aracılığıyla 
güçlerini sevk ve idare eder. Eğilim, bu 
zeminde hiçbir ilişki biçiminin ötekileştirilip 
bu ağın dışında bırakılmaması yönündedir. 
Bu anlamıyla modern disiplin toplumlarının 
kapatıp kuşatan; cezalar, korkutmalar ve 
sakat bırakmalar aracılığıyla dar bir ilişkiler 
bütünü hariç her şeyi tehdit sayıp dışlayan 
anlayışı ortadan kalkmaktadır. Post-modern 
denetim toplumlarında “ecnebi” olanın 
ağa eklemlenmesi ve etkinliklerinden 
istifade edilmesi düsturu başattır. 
Dışarıda bırakılanın enerjisinin sisteme 
dâhil olmadığı, bunun da etkinliği ve 
verimliliği düşürdüğü görülmüştür. Ayrıca 
dışarıdakinin bir gün sert bir hamleyle 
geri geleceği tecrübeyle öğrenilmiştir. 
Disiplin toplumlarında “ağyar” olanların, 
denetim toplumlarında “efrad“ kılınması 
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arzulanmaktadır. Ancak bu ötekileştirmenin 
ortadan kalktığı anlamına gelmez. 
Ötekileştirme artık inançsal, kültürel veya 
etnik bir söylem üzerinden değil, ağa 
entegre olmaya gösterilen direnç üzerinden 
yapılmaya başlamıştır. Burada da güdü 
öncelikle ekonomiktir. 

Bu toplumsal, kültürel ve siyasal 
kompozisyonun değişimine ekonomik 
veriler de destek olmaktadır. Bunun için 
sektörel bazda milli gelir analizleri örnek 
olarak alınabilir. Günümüzde gelişmiş 
ülkelerin milli gelirlerine sanayi sektörünün 
katkısı %20 civarına düşmüştür. Buna 
mukabil hizmet sektörünün %70’lere varan 
bir katkısı söz konusudur. Dünyadaki 
toplam milli gelir baz alındığında da 
hizmet sektörünün milli gelire toplam 
katkısı %60’ın üzerindedir. En çok da bu 
olgu sayesinde, disiplin toplumlarında 
kuşatma ve hapsetme mekânları olarak 
fabrikaların yerlerini, denetim toplumlarında 
genellikle resmi kıyafet ve üniforma 
zorunluluğu içermeyen özel bir mimariye 
sahip ofislerde veya açık havada esnek 
çalışma biçimlerine bıraktığı görülmektedir. 
Üstelik çalışanların sembolik de olsa 
çalıştıkları kurumlara ortak olma hakları 
da mevcuttur. Bu anlamıyla fabrikalar 
yerine korporasyonların hâkim olduğu 
yeni bir biçim altında yaşadığımızdan 
bahsedebiliriz artık. O halde direniş odakları 
da fabrikalar olmaktan çıkmıştır. Direnişin 
aktörleri de proleterler değildir. Geçmişin 
kapalı mekanlar üzerinden bireyi kuşatıp 
tahdit eden iktidarları, disiplin toplumları 
olarak kendilerini örgütleyip ölümü 
yönetmekle iktifa ederlerken; bugün açıp 
serbest bırakan, sınırları kaldırıcı, kuşatma 
derecesini düşürmüş ve yaşamı idare eden 
denetim toplumlarıyla karşı karşıyayız.2 
Foucault’nun büyük oranda fark edemediği 
ama işaret ettiği bu değişim, modern 
toplumdan bir post-modern “panoptikon”3 
toplumuna dönüştüğümüz gerçeğidir. Bunun 
ilanı Deleuze’e kısmet olmuştur.

O halde direnişin belli bir odağı kalmamıştır. 
Kültürel ve etnik direnç odaklarının hepsini 
bir girdi olarak kendine katıp kendini bu 
yeni bireşime uygun biçimde örgütleyebilen, 
kısacası bilgi mekiği gibi iş gören ve dönüp 
kendine geri bildirimde bulunabilen bir 
sibernetik döngü ile karşı karşıyayız. 

Modern disiplin toplumlarından post-
modern denetim toplumlarına ilerleyiş değer 
yasası özelinde de takip edilebilir. Modern 
disiplin toplumlarına zemin teşkil eden 
değişim değeri, kendini sembolik değere 
çevirip refah ve prestij üzerine bina edilmiş 
yeni bir ağ kurmaya doğru ilerlemektedir. 
Denetim toplumlarının erki, bütün diğer 
değerleri bu sembolik değer parametrelerine 
tahvil ederek kendini ebedileştirme yönünde 
önemli bir atılım içindedir. Görünüşte 
dolaşımın tıkanmasına neden olabilecek 

hiçbir unsur yoktur. Ağın arzu etmediği terör 
hareketleri bile belli bir kritik düzeye dek 
silah ve güvenlik ekonomisinin tetikleyicisi 
olarak erke hizmet etmektedir. 

Erki çileden çıkaracak olan yegâne şey, 
konfor ve prestij gibi değerler yerine başka 
değerleri vaz etmektir. Çünkü konfor ve 
prestij dışında merkeze geçebilecek başka 
bir değerler sistemi, ağın ve erkin etkinlik 
alanını, onun dispositiflerini tehlikeye 
sokmaktadır.

Hepsi de aynı anlama gelmek üzere 
erk, siyaset veya irade, görünmezliğini 
“dispositifler” yoluyla bireylerde sindirilmiş 
olmak suretiyle sağlamaktadır. Biyoiktidar 
olarak tarif edilebilecek bu olgu aslında 
tarihin her döneminde, erkin her biçiminde 
mevcuttur; ancak onun erişim ve etkinlik 
alanının bu denli yayıldığı başka hiçbir 
dönem olmamıştır. 17. yüzyılda bile çeşitli 
şirketler, dünyanın ücra yerlerinde acenteler 
açmaktaydı, ancak işlem yapamamaktaydı. 
Günümüzün bilişim ve iletişim ağlarındaki 
gelişim düzeyi, dünyanın iki ucu arasındaki 
işlem hızını daha önceyle kıyaslanamayacak 
bir düzeye çıkarmıştır. O halde bütünlük 
algısının ve entegrasyonun tesisinde “hız” 
olgusunun oynadığı rol ortadadır.  
 
Hız, ağdır. Her türden ilişkiler ağının 
surat, yüz veya vechi (kimliği) ancak hız 
üzerinden aşikâr olur. Hız sayesinde dikkat, 
ağı oluşturan tikel karşılıklı etkileşimlerden 
ağın bütününe kaydırılır. Ağın bütünselliği, 
ağ içindeki tüm etkileşimlerin bir suratı, 
bir kimliği olur. Hız aracılığıyla bütünlenip 
kimlik kazanan ağ, hem bu etkileşimler 
sistemine dâhildir hem de onun dışındadır. 
Onun hareketliliğinin hem nedeni hem de 
sonucu olan bu belirsizlik ve kararsızlık, 
erk sahiplerine, konformizmin (uymacılık-
dogmacılık) tuzağına düşmeden kendilerini 
yeniden yapılandırabilecekleri önemli bir 
zemin sunar. 

Ağ içindeki etkileşimlerin hızındaki artış, 
ağ şebekeleri içindeki öğelerin cisimsel 
ve maddi niteliklerinden soyunmalarıyla 
doğrusal olarak ilişkilidir. Tarih boyu 
ürünlerin metaya, metaların simgesel 
kodlara ve göstergelere dönüşmesi (giderek 
cisimsizleşme) erkin görülmemiş enginlikte 
bir yüzeye yayılmasını sağlamıştır. Hız, 
öbeklerin ilişkisinin, ağ ise hızın bir 
fonksiyonudur. Ağın ideal birimleri olan 
simgesel kodlar ve göstergeler ise ağın 
fonksiyonlarıdır. Süreç böylelikle kendi 
üzerine kapanmış ve bir döngü halini 
almıştır.

Ağın kimliğinin belirmesi, ağ içindeki tüm 
öbeklerin bu bütünsel kimliğe referansla 
aidiyetler oluşturup kimlik kazanması 
sonucunu doğurur. Bu açıdan tüm öğeler 
ağın kimliğini de üzerlerine giymek ve ağı 
dizge içinde temsil etmek uğraşı içindedir. 

Her bir öğe kendi başına ağın bütününü 
temsiliyet iddiasında bulunan bir numunedir. 
Bu mümessillik ilişkisi, bir enmuzec veya 
numune4 niteliği ortaya çıkarır. Enmuzec 
veya numune ise faaliyetine referansla tikel, 
kimliğine referansla tümeldir. O halde tikel 
olan ve tümeli içinde barındıran her bireyin 
kendi içinde muktedir hale gelmesi ve 
erkin temel değerleri (dispositifler) olarak 
bireylere giydirilen prestij ve konfor için 
çalışması, denetim toplumunun iyi bir ferdi 
olmak için yeterlidir. Erk açısından buraya 
kadar işler yolunda görünmektedir. Ancak 
tam da burada, kendi üzerinde muktedir 
olan bireylerin “azâmet kompleksi”ne 
saplanıp birbirleriyle çatışmasalar bile 
birbirlerini birer haz ve prestij nesnesine 
dönüştürmesi sonucu karşılaşacakları 
yıkımdan söz etmek gerekir. Bu gizli 
bir dirençtir. Gizli bir dogmadır. Yine 
bu gizlilikle bağlantılı olarak gizli bir 
konformizm (uymacılık-dogmatizm) üretir. 
Bu bağlamda bu gizli direnç, denetim 
toplumlarının erki söz konusu olduğunda 
bulanıklaşan ötekileştirme mekanizmasının, 
tüm acarlığıyla mikro-iktidar düzleminde 
yaşamakta olduğunun göstergesidir. Yani hız 
aracılığıyla ve “prestij” üzerinden özgürlük 
vaat eden erk, tüm olumsallığını üzerine 
kurduğu dirençsizlik zeminini bizzat kendisi 
ortadan kaldırmaktadır. Kendisini toplum 
üzerine sâri kılarak ortadan kaldırdığını 
iddia ettiği anda, tek tek bireyler özelinde 
dirençler tesis etmekte olduğu gerçeği bir 
“ayıp” gibi ortaya çıkmaktadır. Hakikatte 
bu dirençler, bir dizgeden söz edebilmemiz 
için şarttır, ancak burada söz konusu olan 
ağın verimliliğini kesintiye uğratan ve ağın 
öngöremediği bir dirençtir. Ağı donduracak, 
dogmalaştıracak ve onun başlangıçtaki 
şeffaflaşarak yok olma amacına aykırı 
düşecek olan budur. Denetim toplumlarında 
ağın her şeyi kapsadığı yanılsaması bu 
noktada teşhir olur. Bu olgu, dispositiflerin 
bireyler tarafından sindirilmesi özelinde 
ortaya çıkar. Kendisini yöneten ilke 
bağlamında kendi hakikatlerinin mutlak 
olduğuna inanmadan ve bu ilkenin yaşam 
bulması için çalışmadan hiçbir bireyin 
egemenlik oluşturması beklenemez. Bu 
paradigma altında bireyler arası rekabet 
teşvik edilmektedir. Bu rekabetin güdüsü ise 
maksimum ekonomik fayda ve prestijdir, 
hatta bireyin giderek tüm ağa egemen 
olmayı istemesidir. Yani ağın bütünü 
olarak kimlik, belirsizliğiyle hareketin 
kaynağı olması öngörülmüşken, mikro-
iktidarlar özelinde, yani bireylerde, donuk 
bir konformizme (uymacılık-dogmacılık) 
dönüşmüştür. Bireylerdeki konformizm, 
ağın hareketini kısıtlayıp belirlenimsizliğini 
ortadan kaldıracak olan şeydir. Tam o anda 
erkin kaçındığı statüko hortlamış olur. Erk, 
teşhis edilememekten aldığı gücünü oracıkta 
bırakıverir. Demek ki ağı devindirici 
dinamikleri olan prestij ve konfor, ağın 
devinimini akamete uğratıcı içsel bir 
düğümdür de aynı zamanda. Bu nedenle 
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denetim toplumlarında ağ, arzuladığı hıza 
ulaşamaz. Denetim toplumunda erkin 
iradesini ilmine râm etme çalışmaları 
sürmektedir, ancak ilmi malûma râm 
olmadığından siyaset etme biçimi 
evrensellik ilkesine muvâfık değildir.

Denetim toplumlarının en önemli sorunu, 
kâdir-i mutlak görüntüsüne rağmen ölüm, 
tıbbi yetersizlikler, stres vb. olgular 
karşısında şimdilik yaşadığı çaresizliktir. 
Rekabet, ekonomik kalkınma ve gelişimi 
hızlandırsa da, güvensizlikleri körükleyip bir 
stres toplumu üretmekten başka bir sonuç 
vermemektedir. Denetim toplumlarında 
karşımıza çıkan kameralarla izlenme olgusu 
bu güvensizliğin önemli bir işaretidir. 
Açık mekânların dahi, açık ve kapalı 
devre sistemlerle 24 saat boyunca dijital 
ortamlara kaydedilmesi, tüm e-mail vb. veri 
akışlarının bir gün okunabilecekleri imasıyla 
gizli servislerce bir yerlerde stoklanması, 
ağın akışının kesintiye uğramasına 
tahammülsüzlüğün ve erkin bireylere olan 
güvensizliğinin izharıdır. Bu haliyle oto-
sansür anlamına gelecek panoptikonluk, 
içsel bir düğüme dönüşmektedir. Bu tehdit 
ve imalar yoluyla panoptikonlara dönüşen 
bireylerin, ağın akışına zarar vermeyecek 
şekilde kendilerine çeki düzen vermeleri de 
garanti altına alınmış olur.

Bu söylenenleri desteklemesi için şimdi de 
erkin tarih içinde yaşadığı ekonomik değer 
dönüşümlerine kısaca bir göz atmalıyız. 
Öncelikle fark etmemiz gereken şey, artık 
ekonomiye ilişkin düşünmemizin temel 
kavramlarının ekonomiden çok linguistik ve 
psikanalize ait olduğudur. Ekonomi, siyaset, 
linguistik ve psikanalizin bu iç içeliği, 
etkileşim nesnelerinin maddi olmaktan 
çıkıp bilişsel bir düzeye kaydırılmasıyla 
doğrudan ilgilidir. İhtiyaçların karşılanması 
esasına dayalı ekonomik biçimlerden talep 
ekonomisine, oradan da arzu ekonomisine 
geçiş yaptığımız düşünüldüğünde linguistik 
ve psikanalitik literatürün göz kırptığı yerleri 
fark edebiliriz. Salt ihtiyaçların karşılandığı 
ekonomik yapılarda ve buna bağlı olarak 
erklerde hâkim değer kullanım değeridir, 
yani üründen elde edilen faydadır. Bu fayda 
ise ihtiyaçların giderilmesi hassasıdır. Henüz 
öğeler arası ilişkilerin gelişmediği ve bir 
pazarın oluşmadığı koşullarda meta üretimi 
söz konusu değildir. Ancak bir pazarın, 
yani ürünlerin mübadele edildiği ilişkiler 
ağının ortaya çıkmasıyla mallar meta değeri 
kazanır. Bu anda da mübadele edilen malların 
kullanım değerleri, malların farklılıklarını tek 
bir değere indirgeyen ve böylelikle karmaşık 
bir alışveriş sisteminin yolunu açan değişim 
değerlerine tahvil edilir ve alışverişlerde bu 
değişim değeri baz alınır. Değişim değeri, 
ulusal pazarlar içindeki belli bir ürün gamı 
söz konusu olduğunda işlevseldir; ancak 
hizmetler sektörünün devreye girmesiyle 
birlikte üretim ve tüketim dengesi, ürün 
gamını geri döndürülemeyecek şekilde 

değiştirmiştir. Artık tüm farklılıkları birbirine 
eşitleyebilmek, ürün bolluğu nedeniyle 
metaların akışkanlığını artırmak için daha 
süptil bir değere ihtiyaç duyulur. Yani 
klasik kapitalist toplumlarda, otomasyon, 
hizmet sektörü, bolluk vb. nedenlerle 
metanın değişim değeriyle kullanım değeri 
arasındaki bağ zayıflar ve değişim değeri 
artık bir ideolojik-simgesel değere dönüşür. 
Tüketimin ihtiyaçla bağı kopmuş, o artık 
bir toplumsal prestij sorununa dönüşmüş 
ve kimlik edinmek için zorunlu hale 
gelmiştir. Ağın bütünüyle ilişki kurmadan 
kimlik kazanmanın, kimlik kazanmanın da 
tüketimden başka bir yolu yoktur.

Lacan’daki ihtiyaç, talep ve arzu 
ilişkilerini bu farklı ekonomik değerlere 
haritalamak mümkündür. İhtiyaç ancak 
talebin dile getirilmesi üzerinden ifade 
edilebilir. Oysa tam da bu dil dolayımı, 
ihtiyaç karşılansa bile talebin doyumsuz 
kalacağını anlatır. Talep her şeyden önce 
bir sözdür ve ihtiyaçla olan ilişkisi bir 
gösterenler zinciriyle, bunların birbiri ardına 
gelmesiyle kurulur ve her seferinde Gerçek 
olanı ıskalar. Bu anlamıyla ihtiyacın dile 
getirilmesi, örneğin bebeğin ses çıkarması, 
doğal durumdaki bir kullanım değeri 
ekonomisinin yerini bir değişim değeri 
ekonomisine bırakmasına karşılık gelir. Bu 
aynı zamanda bir ego ekonomisine denk 
düşer. İhtiyacı karşılamak için nesnelere 
yöneltilen talep, her seferinde ihtiyacın 
karışlanmamasıyla sonuçlanmaktadır. 
İhtiyaç ve talep arasındaki bu gerilim, 
arzu ile dindirilir. Arzu, talep edilen 
şeyin sanrılanmasından ibarettir. Bu 
sanrı, toplumsal ağda kabul görmenin 
yegâne koşuludur. Talep düzeyinde her 
şeyi isteyen ve bu isteği diğer iradelerin 
varlığıyla kısıtlanan birey kendi içine 
kaçar ve sanrılamaya başlar. Bu ilkel bir 
inisiyasyondur. Dil ve yasa içine çekilmedir. 
Sembolik düzene geçiştir. Arzu, talep 
edilen ve ulaşılması imkânsız olan şeyin 
kısmî bir imgesinin kendisiyle sürekli 
bir arada bulunabileceğimiz bir ortamda, 
imgelemde, kurulmasıyla başlar ve bu yolla 
zevk fazlası bu kısmi nesneye yatırılır. 
Böylelikle başlangıçta her şeyi talep eden 
bireyin özgür iradesinin sınırını oluşturan 
bir başkasının iradesinin sınırı, bu doğal 
kısıt, arzu üzerinden gerçekleştirilen bir 
talep ikamesiyle sonuçlanır. Kısmi nesne, 
diğer bir deyişle bütünsel olanın bireyin 
imgelemindeki karşılığı, taleplerin çatışması 
arasındaki gerilimi gideren bir aparattır. 
Birey, bütünün kısmi imgesini bütünün 
yerine ikame eder. Bu kısmi imgenin 
bütünün yerine geçirilmesi bir fetiş ve 
putperestlik ritüelidir. Ancak aynı zamanda 
bir kimlik kazanma faaliyetidir. Olgun bir 
dil oluşumu, bu kimlik kazanma sürecinden 
sonra, üçlü yapı üzerinden (ihtiyaç-talep-
arzu) gerçekleşebilir. Olgun bir dilsel 
ağ içinde ortaya çıkan sembolik değer, 
günümüzdeki ekonomik biçime tekabül 

eder. Metalar artık pazarda ihtiyaçları 
karşılamak için birbirleriyle değiştirilen 
gösterenler zinciri olmaktan çıkar, birer 
gösterge/sembol haline dönüşürler; yani 
sembolik değer aracılığıyla kendilerine 
sonsuz anlamlar yüklenmiş birer prestij 
nesnesi olurlar. Bu anlamıyla göstergeler/
metalar, kendilerine libidinal yatırımların 
aktığı birer öbektirler. Linguistik, ekonomi, 
siyaset ve psikanalizin kesiştiği, disiplinler 
arasılığa imkân veren kıpı da burasıdır. 

Tedavülün ereği ve bütünselliği devlettir. Bu 
dolaşım, yani tedavül, ne denli hızlı olursa 
devlet o denli aşikâr olur. Ancak daha önce 
değinildiği üzere dolaşımın hızlı olabilmesi, 
sistemin tüm içeriklerinin süptilleşmesiyle 
mümkündür. Malların önce metaya, sonra 
göstergeye dönüşümü bu süptilleşme, 
soyutlaşma veya uçuculaşma eğilimiyle 
birlikte okunabilir. Bu anlamıyla bireylerin 
bir yandan iktidar merkezi olmaları bir 
yandan da birbirlerine özgür iradeleriyle 
açılmaları aynı kıpının iki karşıt kutbunu 
oluşturmaktadır. 

Göstergeler aracılığıyla insanların 
birbirleriyle konfor ve prestij zemininde 
de olsa ilişki kurması, kimliklerimizin 
dijitalleşerek erişime açılması vb. 
olgular, iletişimi daha akıcı ve kolay hale 
getirmektedir. Sosyal medyadaki kişisel 
sayfalar tanınırlık hızlarını artırmakta ve 
toplumsal ilişkileri şekillendirmektedir. İşte 
bu ilişki hızı, “Arap Baharı”ndan “Occupy 
Wall Street”e kadar pek çok toplumsal 
olayı da etkilemiş görünmektedir. Son 
yıllarda politik alana damgasını vuran 
bu hadiselerin sosyal medya üzerinden 
ani bir örgütlenmeyle cereyan ettiğini 
hatırlamak yeterlidir. Dünyadaki genel 
eğilimin aksine daha da görünür olmak 
isteyen muktedirlerin varlığı, tüm bir sistem 
tarafından tıkanıklık olarak algılanmaktadır. 
Konformizle (uymacılık-muhafazakârlık) 
malûl ve tek sesli erk sahiplerinin 
toplumdaki bu kimlik çeşitliliğini kendi 
içlerinde mâs etme şansları yoktur. Bu ise 
bireylerde anında kimliklerine dönük bir 
saldırı olarak algılanmaktadır. Artık herkesin 
iki vatanı olduğundan söz edebiliriz: birisi 
uyrukları tescilleyen ve sınırlarla çevrili 
vatan, diğer ise siber uzayda girdiğiniz 
etkileşimlerin cereyan ettiği vatan. 

Muktedirlerin bireylerin kişisel özgürlük 
alanına müdahale arzusu, geçmişin donuk 
dispositiflerine saplanıp kalmakla ilintilidir. 
Bu noktadan hareketle geleneksel olmaktan 
ziyade konformist (uymacı-tutucu) 
olan politik öznelerin, sahip oldukları 
dispositifler bireyler tarafından kabul 
görmeyince kendilerini şeffaflaştıramayıp 
bir tür “azâmet” kompleksine kapıldıklarına 
şahit olmaktayız. Köhnemiş ideolojilerin 
anlamadığı şudur: Zenginliği üretme 
biçimimiz, tüketim ve harcamalarımızın 
kompozisyonunu doğrudan ve dolaylı olarak 



6

belirlemektedir. Açıktır ki birinin harcaması 
bir başkasının geliridir. Günümüzde bir 
yandan kalkınmak ve zenginlik üretmek 
isteyip diğer yandan bunu sınırlandıracak 
biçimde tüketim kompozisyonunu bozarak 
yaşam tarzlarına müdahalede bulunmak, 
despotik yönetimlerin irrasyonelliğinin bir 
karakteristiği olarak ortaya çıkmaktadır. 

Toparlamak gerekirse, kendini hangi 
sabiteler üzerinden olursa olsun tüm 
dünyaya yayan erk, aynı zamanda 
kendisinin toptan değiştirilebileceği bir 
olanağı da sunmaktadır. Marx’ın “kendi 
mezar kazıcılarını da yaratan kapitalizm” 
teşhisi, tüm ekonomik ve toplumsal 
formasyonlara teşmil edilebilir. Bu 
anlamıyla olumsuz sonuçlarına bakmaksızın 
bu ilerleyişin insanlık tarihi açısından sahip 
olduğu önemi görmek gerekir. Bireyleri 
birbirlerine bağlayan yapı, işbu özelliğiyle 
her zamankinden daha dönüştürülebilir 
kılınmıştır. Bunu değiştirecek herhangi 
bir öznenin veya odağın bizzat sistem 
tarafından sindirildiğini söylemiştik. O halde 
arzulayan özneler olarak bireyler, sembolik 
değerler aracılığıyla (kazanç, prestij ve haz 
üzerinden) ilişki kurarlarken birbirlerine 
aşina da olmaktadırlar. Bu aşinalık, bireyleri 
birbirlerinin egemenlik alanlarına tecavüz 
etmeye değil tanımaya yönelttiğinde ortaya 
çıkacak ahenk –yine bir dispositif olarak– 
tüm erki dönüştürebilme kudretine sahiptir. 

Dünyada son dönemlerde ortaya çıkan 
politik muhalefetin içinde bu anlayışın 
yer yer uç verdiğini görmekteyiz. Henüz 
rüşeym halinde olsa da, birbirleriyle 
dayanışma içine giren bireylerin, toplumun 
tüm kesimlerinin özgürlük ve tanınma 
sorunlarını kendi üzerine vazifeymişçesine 
kabul ederek hareket ettiklerini söylemek 
mümkündür. 

Hegel’in kurduğu analojiden ilerlersek, bir 
mabet olan etkileşim ağının içine bir ilkenin 
gelip oturması, topluluğun oraya davet 
edilebilmesi için gereklidir. Bu ilke etrafında 
buluşan topluluk, toplu eylemini gerçekleştirir 
ve mabetten aldığı ruh ile dönüp yaşamını 
dizayn eder. Dizayn ettiği yaşam yeniden ağa 
katılır, eski ağı (mabedi) yıkar ve yenisini 
yapar. Böylelikle ileri ve geri beslemeye 
dayalı bir döngü kurulmuş olur. 

Etkileşim ağının sorunsuz bir biçimde 
çalışabilmesi, dönüşmek kadar muhafaza 
etmekle de ilintilidir. Bir bozulup bir 
kurulma, belirlenimsizlik ve belirlenim, 
eş derecede zorunludur. Bu zorunluluğun 
bilinci, eylemek ve eylememek arasındaki 
dengeyle kurulabilir. Bu ise özgürlüktür. 
Karşımızdaki birey, kendisine kimliğimizin 
kuruluşunu borçlu olduğumuz bir ortaktır. 
Bu ortak, bu anlamıyla ve bu düzlemde 
ağın kendisidir. O halde özgürlük, her 
yere sirayet etmiş olan ağ, yani her öğede 

edimsellik kazanan surat namına, her öğenin 
kendisindekini açığa çıkarmasıdır. Bu 
özgürlüğün eyleme boyutudur. Karşıdaki 
öğenin işlemesine izin vermek, bunun 
için geri çekilmek (sevgi, saygı, hürmet... 
adına ne denilirse denilsin) ise özgürlüğün 
eylememe boyutudur. Bu eylememe tavrı 
sayesinde diğer öğeler kendi hak edişlerini 
elde eder ve hep birlikte “cümbüş”ü bir 
“dem”e dönüştürebilirler. Bu hak ediş ise 
“adalet”ten başka bir şey değildir. Adalet 
ilme, ilim özgürlüğe, özgürlük ise feragate 
tâbidir.

Dipnotlar:

1- Foucault, Dits et écrits, alıntılayan Giorgio 
Agamben, What is an Apparatus? Alıntıyı çev.: G.A.

2- Ulus Baker, Denetim Toplumları Nedir?

3- Panopticon, Bentham’ın bir cezaevi tasarımının 
adıdır. Bentham, mahkûmların 24 saat izlendiği 
bir cezaevinde, mahkûmların zaten izlendikleri 
düşüncesiyle taşkınlık yapmayacaklarını savlamıştır. 
Bu tasarımı, yasak ve kuralların birey tarafından 
içselleştirilmesin bir metaforu olarak kullanan Foucault 
ise bu olguyu disiplin toplumlarının zirvesi olarak 
kabul etmiştir. 

4- Agamben’in The Coming Community isimli 
kitabındaki Example başlıklı makaleye bakılabilir. 
“Enmuzec” veya “numune” kavramını hem tikel hem 
tümel olan “example” kavramının karşılığı olarak 
kullanmayı uygun buluyorum.

gun.aldogan@hotmail.com

Övün Çalış Güven
M. Oğuz Atabek

Atatürk’ün bu sözünün dizgesel olduğunu, 
yani belli bir amaca uygun olarak özenle 
sıralandığını ve sözcüklerin yerlerinin 
oynatılamayacağını düşünüyorum.

Oysa ilk akla gelen, “övün” sözcüğünün, 
henüz bir şey yapılmamış, bir şey 
başarılmamışken en başa konmasının 
sanki çok da yerinde olmadığıdır. 
Gerçekten de faaliyeti talep eden “çalış” 
sözü, “övün”den sonra gelmektedir. 
En sonunda, yani bir sürecin 
tamamlanmasının ardından söylenseydi 
acaba daha mı yerinde olurdu?

Henüz bir emek sarfetmemiş, bir sonuca 
ulaşmamışken neyle övünebiliriz ki? 
Başlangıçta, varlığımızdan ve bizi bugüne 
taşıyan geçmişten başka övünecek bir şey 
bulamayız.  

Geçmişin varlığı, her başlangıçta en 
başa dönmek zorunda olmadığımız, kimi 
bilgi ve değerlere zaten sahip olduğumuz 
anlamına gelir. Bizim için başlangıç olan 
her nokta, insanlığın ara noktasıdır. Her 
an tarihin birkimlerine yaslanıyoruz. 

Geçmişimize değer vererek onu 
kucaklamalı ve hürmet duymalıyız. Bu 
vefadır. Vefa, geçmişe şükranla, geleceğe 
sorumlulukla bağlar bizleri. Vefalı olmak 
gelecek için sorumluluğumuzu artırır. 
Başlarken övünmek “vefa”dır. Böylece 
geçmişin birikim ve enerjisiyle geleceğe 
borcumuzu ödemeye hazır oluruz. 

Ayrıca “övün” sözcüğü, “yapabilirim” 
düşüncesini anlatır. Henüz bir şey 
yapmamışken, yapabilirim demek 
sadece bir inançtır. İnanmadan hiçbir 
şey yapamıyoruz. İrade seçiyor, karar 
veriyor, ancak inançla işe girişiyoruz. 
İnanç olmadığında irade gerçekleşemiyor, 
çöküyor, başka iradelere teslim oluyor. 
Bu noktada, inanç iradenin enerjisi 
olarak gözüküyor.  Övünen, inanan irade 
eyleme girişiyor. Tersi durumda özgürlük 
kayboluyor. Özgüven oluşamıyor.  

Övünmenin başa değil sona konması 
durumunda, taşıdığı duygusal içeriğe de 
uygun olarak kendini beğenmişlik tutumu 
ortaya çıkabilir. Oysa başta yer aldığında, 
duygusal içerik kişinin dışına çıkarak vefa 
olur. Vefa ise, bugünkü varlığın dünküne 
muhtaç olduğunun altını çizerek, günü 
mütevazı ve gerçekçi olarak kavramanın 
olanağı olur. 

Güven sonda değil de başta yeralabilir 
mi? Bir eylemin, bir başarının haklı 
kılmadığı bir “güven”in anlamı, ister 
istemez boşalacak, en iyi olasılıkla 
“övün” sözündeki içeriği giyinecektir. Bu 
durumda dahi “güven”, kendine güven 
ise, bir şişinme duygusu yaratabilir. 
Başkalarına güvenden söz ediyor 
olduğumuzda ise, bu durum, “çalış” 
sözünde işaret edilen eylemi yapmaya 
teşvik etmez. Sonda yer alan “güven”, 
bir eylemin ardından geldiği ve eylemin 
ürünü olduğu için, başaran kişiyi ve 
özelliklerini aşar ve  ben abartısına neden 
olmaz. O tam bir özgüvendir, imandır. 

İnancı eyleme dönüştürmek çok önemli 
gözüküyor. Eyleme dönüşerek kendini 
aşamayan inanç, özgüven olamayan 
övünme, imana varmayan inanç küpüne 
zarar veren sirke gibi oluyor. İşlevini 
yerine getiremediğinde, kendini eylemle 
tamamlayamadığında inanç taassuba 
dönüşüyor, asabiyet yaratıyor, sabit fikirli 
oluyor, saldırganlaşıyor. 

Kendi geçmişimize bir göz atarsak 
görürüz ki, her başarılı sürecin başı inanç, 
ortası eylem, sonu özgüvendir.
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Bizden Haberler
Selin Erş

• Heykeltıraş dostumuz Sevgili Önder Büyükerman’ın Park 
Şarkıcıları adlı son eseri 8 Temmuz’da Kozyatağı Hürriyet Parkı 
girişine yerleştirildi. Kendisini tebrik ediyoruz. 

• Vakıf dostlarımızdan sevgili Şirin İskit Kanberi 
ve Murat Kanberi, bir süredir yaşadıkları 
Büyükada’da yepyeni bir girişime imza attılar. 
Büyükada’nın Nizam bölgesi tarafında Ashaka 
Retreat adında bir butik pansiyon açtılar. 12 
yatak kapasiteli ve oda-kahvaltı sınıfındaki bu 
sempatik pansiyonun özelliği, sırtını ormana 
dayamış 2,5 dönüm bahçe içerisinde muhteşem manzaralı tarihi 
bir konak olması. Açık havuzu, dinlenme alanları ve sağlıklı 
beslenme imkânlarıyla, gecelik konaklamalarınızda aradığınız 
aile ortamını sağlayacak nadide 
bir mekân. Şirin ve Murat’a, bu 
özel yeri bizlerle paylaştıkları için 
teşekkür ediyor ve kendilerine 
hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Adres: Nizam Mahallesi, Muratlı 
Sok. No: 15 Büyükada
Tel: (0216) 382 50 64

• Sevgili Dostumuz Celil Refik Kaya, 5 Temmuz’da Ankara’da 
Bilkent Gitar Festivali’nde Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde 
Costas Cotsiolis ile birlikte Brouwer’in Double Konçertosunu 
çaldı. Kendisini vakfımız adına bir kez daha tebrik ediyoruz.

• Vakıf katılımcılarımızdan Hikmet Kerim Sucu, 7 Temmuz’da 
dünyanın çeşitli ülkelerinden 600 yüzücü ve 14-85 yaş 

aralığında 1800’den 
fazla Türk katılımcıyla 
düzenlenen 25. Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme 
Maratonuna ikinci kez 
katıldı ve 50-54 yaş 
grubunda 51. oldu. 
Kendisini tebrik ediyoruz. 

• Vakıf 
katılımcılarımızdan 
sanatçı dostumuz 
Özlem Aydın, 
Çarşamba ve Cuma 
akşamları Büyükada’da Sefa’nın Yeri restoranda sahneye 
çıkıyor. Ada’da Özlem’in yorumlarıyla güzel bir akşam 
geçirmek isteyenlere duyurulur. 
Adres: Fenerbahçe Mehter Sok. Büyükada/İstanbul
Tel: (0216) 382 36 28

• Yaz ayları boyunca da Bültenimizi ve 
Vakfımızın yeniliklerini web sitemizden ve 
Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. 
www.anadoluaydinlanma.org 
www.facebook.com/#!/
AnadoluAydinlanmaVakfi

info@anadoluaydinlanma.org
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Soru: İlk çocukluk yıllarınızdan başlayarak, 
Hukuk Fakültesi’nde okuma kararınıza 
kadarki anılarınızı sormak istiyorum önce; 
aileniz, ilk arkadaşlarınız, ilk oyunlarınız, 
büyüdüğünüz yerlere dair imgeleri, anıları...

Ahmet Haluk Atalay: Çocukluğuma ait birçok 
imge var doğal olarak. Ama onlardan birkaçı 
öne çıkar hep... Tırtıllarla, karıncalarla uzun 
saatler geçirmelerim hatırıma gelir ilkin. 
Babamın muzip gülüşü... Eski model arabalar 
ve onların sürüldüğü ferah, bol ağaçlı İstanbul 
yolları... İstanbul’un elektriksiz bir köyünde 
ilkokula başlayışım... Okulumun önünden üstü 
açık arabasıyla geçerken bize gülümseyerek 
el sallayan bir İngiliz Kraliçesi... Karasabanla 
sürülen tarlalar ve troleybüsle toplu ulaşım... 
Daha parlak bir güneş ve daha berrak bir mavi 
altında hep varmış ve hiç bitmeyecekmiş 
emniyetini veren bir şehir manzarası... Şimdi 
çoğu yaşamayan tanıdıklar, arkadaşlar ve hepsi 
benden büyük kimi hısım, akraba, komşu, 
tanıdık yüzleri... Böyle bir sürü kopuk imgeden 
ilk hatırıma gelenler... Ama bütün bunlara 
eşlik eden, çocukluğumda da şimdi de hayat 
işlerinin nihayetinde bana kalan, kendimi hep o 
olarak bulduğum bir temel duyuşum var: Nasıl 
oluyor da benden başka herkes her şeyi böyle 
büyük bir kesinlik ve beceriklilikle biliyor ve 
bildiklerinden böylesine eminler? 

Ortaöğrenim yıllarına geldiğimde küçükken 
sıkça katılamadığım çocuk oyunlarının daha 
büyük ölçeklilerine, üstelik kimseye sormadan 
katılma fırsatım oldu... Dünyayı kurtarma 
oyunu, benzerlerinden oldukça farklıydı ve 78 
kuşağının hiç bitmeyecekmiş gibi yükselen 
enerjisi ile birleşince, bende dünyayı artık 
anladığım izlenimini uyandırmıştı...  

Dünyanın kalabalıklara bakarak pek 
anlaşılamayacağını, kalabalıkların içindeyken 
ise yanlış anlaşılabileceğini sezdiğim yıllarda 
bana uzun, başarısız ve sıkıntılı gelen kurumsal 
öğrenimimi, onunla uzlaşabileceğim noktalar 
üzerinden sürdürmeye karar vermiştim: 
edebiyatı ve felsefeyi izleyecek ama hukuk 

okuyacaktım... 
Eğilimlerim ve 
ilgilerim inkâr 
edilebilseler 
bile mesleğimin 
geçerliliğine kimse 
karşı çıkamayacaktı. 
Öte yandan ilerde 
bir hukuk mesleği 
seçmesem bile 
hukuk öğrenimi, 
benim diğer 
ilgilerime engel 
oluşturmuyordu. Fakülteyi bitirdiğimde kesin 
olarak bildiğimi sandığım çok az şey vardı, 
oysa ben gerçekten bildiğim birkaç konu 
olmalı diye düşünüyordum. Bu durumda 
bilinmesi gerekenleri öğrenmeye asıl şimdi 
başlayabileceğime karar verdim. Ne var 
ki, aileden hazır bir gelirim yoktu ve bu 
öğrenme işi hem kendi harcamalarını hem de 
benimkileri karşılamalıydı. Akademisyenliği bu 
yüzden seçtim... Okuyup araştırabilecek, bir de 
bunun üstüne geçimimi sağlayabilecektim. 

Bu arada evlenip çoluk çocuğa karışmıştım.

Soru: Halen hizmet verdiğiniz Anadolu 
Üniversitesi’nin hakkınızdaki kayıtlarında 
Ana Bilim Dalınız Hukuk Felsefesi ve 
Sosyoloji; İlgi Alanlarınız ise Hukuksal 
Usavurma, Hukuk Mantığı, Haklar ve Doğal 
Hukuk olarak başlıklandırılıyor. Nasıl başladı 
ve bugünlere kadar nasıl geldi kuramsal 
yürüyüşünüz?

Ahmet Haluk Atalay: Hemen belirteyim, 
saydığınız alanlarda uzman değilim. Bunu 
tevazu göstermek için söylemiyorum. Belki 
bunlar benim çalışma konularım... Öte yandan 
bu konular tarihte her zaman bu adlarla 
anılmadığı gibi günümüzde de her ‘’uzman’’ın 
bu kavramlara aynı içeriği yüklediği 
söylenemez. Dolayısıyla, bu kavramlardan 
benim neyi anladığımı söylerken baştan otorite 
yanılsamasına yol açmamam gerekiyor; çünkü 
örneğin on beş yıl önce bu kavramlardan 

anladığım içerikler bugün bana doyurucu 
gelmiyor. 

Mesleğin ilk yıllarında, pek çokları gibi hukuku 
dışarıda bir yerlerde aradım durdum: tarihte, 
olguda, davranışta... Çünkü hukukun varlığı 
ancak saptandığı yerlerde temellendirilebilirdi 
ve asıl tartışma saptandığı asıl yere onu 
indirgeyebilmekti. Buna literatürde ‘’hukuksal 
pozitivizm’’ adı verilir. Diğer yandan hukuka 
iktidardan ya da iktisadi ilişkiler gibi materyal 
kültürden bağımsız bir nesne imiş gibi 
yaklaşmak; hukuku bunların türevi olarak 
görmeye alışmış benimki gibi ortodoks bir 

tarihsel maddeci zihin için 
anlaşılamaz bir şeydi. Böyle 
bir düşünce aslında bütünüyle 
haksız değildir, zira zihnimiz 
hukuku hep önüne konulmuş 
olana bakarak tanır. Örneğin, 
bir trafik kuralına uyduğunuzda, 
diyelim kırmızı ışıkta taşıtınızla 
durduğunuzda bir hukuk kuralına 
uymuş, durmadığınızda uymamış 
olursunuz... Kuralı bize bildiren 
göstergeyi daima algımızla 
kavrarız. Buna karşılık, uyma ya 
da uymama olgusu, uyulacak bir 
kural olduğunu gösterir. Ancak 
kural dış dünyada bir yerde 
değil; kırmızı ışıkla imlenen 
bir anlam olarak bilincinizde 
“durur”. Hukuk ve diğer “olması 
gereken” düzenleri kültürlenme 
dolayımıyla, bilincimizden başka 

bir yerde değildirler.

Öte yandan insanlık tarihi, hukuk diye kendi 
önüne konulanı ‘’yetkin’’ bir hukuk arayışı 
adına yadsımanın da tarihidir. Eğer böyleyse, 
bir kültürel mekânda yasal olanı diğerinde 
suç, bir tarihsel dönemde hak olanı bir diğer 
dönemde bâtıl kılan ortak zemin, bir içerikten 
çok bir form olmalıdır... Ki buna adalet 
diyoruz... Öyleyse hukuk ancak bu değer 
veya tümel altında kavranabilir. Adil ya da 
gayri adil olmak hem dış dünyada verili bir 
kurallar dizgesine hem de bunlara uyacak ya 
da karşı çıkıp daha iyisini önerecek bir özneye 
yüklenebilecek bir özelliktir. Bu durumda 
hukukun varlığının değerler, kurallar ve olgular 
alanına yayılan katmanlı bir varlık olduğunu; 
verili bir toplumsal çevrede hazır bulunan 
kuralları olduğu kadar bu kuralların yansıttığı, 
örttüğü ya da inkâr ettiği değerleri de kapsadığı 
sonucuna varabiliriz. Bu sonuca varan bir 
kimse gök kubbe altında yeni bir şey söylüyor 
değildir, ama belki Romalı hukukçuların 
Lex Naturalis (Doğal Hukuk) dediği, kadim 
bir anlayışa dâhil olmuştur. Bu durumda 
hukuk kavramı, salt ya da erke bağlı bir dış 
düzeni değil, ama aynı zamanda öz erkten 
kaynaklanan usun kendi formlarını da kapsamış 
olur. Öyle ki usun kendi doğası, doğal hukukun 
içeriği olmuş olur. Bu durumda hukuk hem 
pozitif hem doğal; hem olgusal hem aşkın; hem 
tikel hem de tümel olarak kavranabilir. 

Kendi kuramsal yürüyüşümün etaplarını 
böylece özetlemiş oldum mu bilmem...

AYIN KONUĞU: Ahmet Haluk Atalay Deniz Tipigil
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Soru: Tin, tüm dünyada kendisini 
tazelemeye devam ederken, kadim olduğu 
kadar bugünlerin de dikkatleri belki de 
en fazla üzerinde toplayan konuları sizin 
ilgi ve uzmanlık alanlarınıza giriyor. Nasıl 
okuyorsunuz yakın ve biraz daha uzak 
gelecekteki Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, 
Doğal Hukuk ve Haklar başlıkları altında 
yaşanabilecek gelişmeleri?

Ahmet Haluk Atalay: Dediğim gibi, kendi 
maceramı uzmanlık diye göremediğim için, 
tinin kendini yenileyişiyle ilgili “uzman”ca ön 
deyilerde de bulunamam... Belki kaygılarımı 
ve 20. yüzyıla başında, ortasında ya da sonunda 
tanıklık etmiş her kuşaktan okur-yazar gibi 
hayal kırıklıklarımı dile getirebilirim... 

Malum, dünya tarihi aynı zamanda bir kırık 
hayaller mezarlığıdır... Kendi adıma ben tarihte 
çok ender denk gelen bir dönemi yaşamakta 
olduğuma inanıyorum. Materyal kültür 
açısından on bin yıl öncesine de tanıklığım 
var, tinsel kültür açısından on bin yıl sonrasına 
da... Kara saban ve öküzle yapılan geçimlik 
ekonomiye de tanıklık ettim, mikro işlemcilere 
de... Bilinen tarihin birkaç yüzyılda bir nasıl 
yeniden inşa edildiğini de gördüm, kurgu bilim 
filmleri aracılığıyla on bin yıl sonrasının hayal 
edilişini de... Bilinçaltı gibi, kadim mitolojinin 
yanına yaklaştırmadığı kavramların bilimine de 
tanık oldum, büyük ideolojik mühendisliklere 
de... Herhalde bir tür benmerkezcilik 
olmasa gerek, bütün bunları kapsayacak bir 
tanıklıkla kendi bilincini nitelemek... Üstelik 
bunların çoğunun ne anlama geldiğini de 
açıklayabilecek durumda değilken... 

Geçtiğimiz yüzyıl iki dünya savaşına sahne 
oldu. Bunun ardından kurulan düzenin, bir daha 
aynı hataları tekrar etmeyeceği düşünülüyordu. 
Ama aynı zamanda ilk kez beşeriyet dünyayı 
topyekûn tahrip edecek yıkım kapasitesine 
erişmişti. Belki de Batının “doğanın efendisi 
olma” hayali gerçekleşmişti. Savaşlar yıkıma 
olduğu kadar teknobilim ve askeri güç alanında 
muazzam bir güç yükselişine de yol açmıştı. 
İyimser beklentilere ikna olmak için pek çok 
sebebin içinde bir tanesi çok güçlüydü: iki 
dünya savaşının deneyimi üzerine kurulan 
Birleşmiş Milletler Örgütü barışçı ve adil bir 
uluslararası düzeni vaat ediyor gibiydi. Aynı 
zamanda bu örgüt bir dizi temel hakkı evrensel 
insan hakları olarak ilan etmişti. İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisinin amacı iki dünya savaşının 
insanlık değerlerinde yol açtığı ağır yıkımın bir 
kez daha yinelenmeyeceği küresel bir düzen 
oluşturabilmekti. Öyle ki, Birleşmiş Milletler 
Örgütünü oluşturan bütün uluslar kendi 
vatandaşları ve öyle olmayanlara bu Bildirgede 
kararlaştırıldığı gibi muamele etmeyi hukuk 
düzenlerinin temeli haline getireceklerdi. 
Böylece tarihte ilk kez 20. yüzyılda vuku bulan 
iki topyekûn savaşın ardından, gene ilk kez 
bütün kültürleri aşan bir ahlaki anlayışa hukuki 
bağlayıcılık kazandırılmış oluyordu: bütün 
bir insani varoluş Bildirgede sayılan haklar ve 
‘’insan onuru’’nu temel alacaktı. Artık filozof 
I. Kant’ın sözünü ettiği kalıcı ve evrensel 
barış için gerekli adımlar atılmış gibiydi. 

Biliyoruz, hiç de öyle olmadı. Birleşmiş 
Milletler bir güçlüler kulübü, Evrensel Bildiri 
güçlülerin kendisini inkâr ettiği kadar güçlü; 
onayladığı kadar uygar sayıldığı kutsal bir 
metin gibiydi. Gene de insan hakları, hukuk 
devleti ve toplumsal adalet istemi meşruiyet 
temeli olarak güncelliklerini korudular. 11 
Eylül’e kadar... Bu tarih Evrensel Bildiride 
ilan edilenlerin en azından evrenselliğinin 
gene BM gücü kullanılarak geri alınmasına; 

“Hukukun Üstünlüğü”nün yerini “Güvenliğin 
Üstünlüğü”ne bırakmasına yol açışının dönüm 
noktası oldu. Bir Batı değeri olarak savunulan 
“hukukun üstünlüğü” artık teorik olarak da 
inkâr edilmiş oluyordu. İşte, tinin yenilenmesi 
meselesi böyle çerçeveye oturuyor: insanın, 
yani insan onurunun, yani insan haklarının 
küresel inkârını bir düzen olarak inşa etmeye 
çalışmak, ya da insana karşı bir dünya kurma 
süreci... Bu durum duyarlı bilinçler için çarpıcı 
olabilir, ama dünya tarihi için yeni değil. 

Dünya tarihi zamansal üstünlük göz önüne 
alınırsa savaşların tarihidir... Ancak sorun 
kurulmak istenen dünyanın ilk kez doğaya da 
karşı olması. Beşeriyet hiçbir zaman, topyekûn 
imha kapasitesini doğayı yenme gücü sanacak 
kadar donanımlı olmamıştı. Bu işin bir yüzü...

Bir diğer yüzünü ise bence en iyi bir kitap 
başlığı anlatıyor. Dünya sistemi kuramcısı 
Immanuel Wallerstein’ın Türkçeye de çevrilmiş 
bir kitabının adı: Bildiğimiz Dünyanın Sonu... 
Kitap yazarının tezleri ve öyle bir başlık 
seçmedeki amacı bir yana, varoluş krizinin 
en iyi ifadesi bence bu: bildiklerimizin 
dünyayı anlamaya, onun sorunlarını çözmeye 
yetmemesi... Malûmun âleme yetmemesi de 
diyebilirdik. Öyleyse, içeriğini bilmeksizin 
paradigmatik bir değişimi konuşuyoruz 

demektir. Bu paradigmatik değişim, içeriğini 
henüz kestiremesek de, hukuk bilimi için de 
geçerli... 

Buna ancak kısaca değinebileceğim. İki 
büyük savaşın ardından, bu savaşlara yol açan 
sebepleri ve kalıcı bir barış kurmak için gerekli 
düzenin zorunlu unsurlarını tasarlayan çağdaş 
hukuk düşüncesinde başkaları yanında iki isim 
ön planda yer alır: ilki Avusturyalı yeni-Kantçı 
hukuk kuramcısı Hans Kelsen, diğeri aynı 
zamanda dilbilimci de olan Herbert Lionel 
Adolphus Hart. İkisini ortak kılan düşünsel 
özelliklerden, diğerleri yanında öne çıkan 
birincisi, hukuk ile ahlak arasında zorunlu 
bir bağ olmadığı, diğeri ise hukukun kendi 
içerisinde hiyerarşik bir düzen olduğudur. 
Yazarlar açıkça ifade etmemişlerdir ama ilk 
görüşleri dinsel inanç içeriklerini hukukun 
evrenselliğinin önünde bahane kılmaya engel 
olmaya yönelikti. İkinci görüş yani hukukun 
hiyerarşik ontolojisi, hâlâ hâkim paradigma 
olmakla birlikte olgularla giderek daha az 
örtüşmektedir: küresel dünyada hukuk normları 
ve aktörleriyle hiyerarşik değil şebeke şeklinde 
var olmaktadır. Diğer taraftan ulusal hukuklara 
hâkim olan genel ilkeler ve uluslararası hukuk 
metinlerinin büyük ölçüde konusunu oluşturan 
insan haklarının yüksek hiyerarşisi, ulusal 
hukuklarca şu ya da bu oranda daima ihlal 
edilegeldiler. 

Buradaki kriz, kuramsal olarak tasarlananın 
olgularla örtüşmemesi değil aslında. Çünkü 
bir hukuk kuramı olguların değil “olması-
gereken”in kuramıdır, öyleyse onun 
krizi “yeni” olması-gerekeni tasarlamada 
başarısız kalması... Modern hukuk kuramları 
rasyonel olanın hukuk olması gerektiğini 
varsaymışlardı... Hukuk en azından rasyonel 
olmalıydı... Evet... Ancak rasyonalist kuramlar 
bunu sağlayamadılar.

Soru: Son olarak Anandolu Aydınlanma 
Vakfı ile nasıl tanıştığınızı ve Vakfın amacı 
ve faaliyetlerinin sizdeki yankısını sorarak 
tamamlayalım diliyorum röportajımızı.

Ahmet Haluk Atalay: Vakıfla tanışmamın 
öyküsünü anlatabilecek belagat gücüne 
sahip olduğumu sanmıyorum. Bu, uzun süre 
okyanusta fırtınayla boğuşan birine karaya 
çıkmayı nasıl başardığını sormak gibi... 
Önemli olan karaya çıkmış olmaktır. Benim 
ki de o hesap... Genç bir arkadaşla bir yıl 
boyunca Vakıf çalışmalarından bahsetmiş ve 
nedendir bilmem ancak bir yıl sonra bir Vakıf 
toplantısına gitmek nasip olmuştu. Birkaç 
katılımdan sonra bildiklerim gümân olmuş, 
safralarımdan kurtulmuştum. Ama asıl hikâye 
bu karşılaşmadan bir yıl önce, dört ciltlik bir 
kitapla başlar: Noktanın Sonsuzluğu... Bir 
kitap ki “okudum hayatım değişti” dedikleri 
cinsten. Kitabın içinde gördüğüm ışığı aramaya 
başladıktan bir yıl sonra kendimi Vakfın 
kapısında buldum. Kapısına da kapıcısına da 
selam ederim.

deniztipigil@gmail.com

AYIN KONUĞU: Ahmet Haluk Atalay Deniz Tipigil
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Çocukken
Hölderlin

Çocukken, 
Çoğu kez bir Tanrı kurtarırdı beni 
Bağırışlarından ve sopalarından 

insanların, 
Sonra oynardım güzelce ve güvenle, 

Korudaki çiçeklerle, 
Ve havası göklerin 
Oynardı benimle.

Ve nasıl sevindirirsen 
Yüreklerini bitkilerin, 

Sana uzattıklarında 
Narin kollarını, 

Sevindirirdin yüreğimi öyle, 
Baba Helios! ve Endimion gibi, 

Sevgilindim senin, 
Kutsal Luna!

Ah, tüm siz sadık 
Dost Tanrılar! 

Bir bilseydiniz, 
Ruhum nasıl severdi sizi!

Elbette o zamanlar seslenemezdim  
Size adınızla, ve ne de sizler bana, 

Birbirlerine seslendikleri gibi insanların 
Sanki birbirlerini tanırmış gibi.
Gene de daha iyi tanırdım sizi, 

İnsanları tanıdığımdan, 
Ether’in dinginliğini anlar, 

Ama hiç anlamazdım sözlerini 
insanların.

Ezgileri eğitti beni 
Hışırdayan korunun 

Ve sevmeyi  
Çiçekler arasında öğrendim.

Tanrıların kollarında büyüdüm ben.

Ateş ve İnsan      
Anonim

Yüzyıllar önce, dünyanın ücra 
köşelerinden birinde bulunan bir 
adaya ateş, geç de olsa gitmişti. Bu 
adada dört ayrı kabile bulunuyor, 
adanın dört köşesinde birbirlerinden 
kopuk yaşamlarını sürdürüyorlardı. 
 
Adaya yakın bir kara parçasında 
öğrencileriyle birlikte yaşayan bir 
bilge bu adaya gezi düzenlemeye 
karar verdi. Bir gemiye bindiler, zor 
bir yolculuktan sonra adaya ayak 
bastılar. Birinci kabileye ulaştılar. 
 
Bu kabilede ateşi sadece rahipler 
kullanabiliyordu. Bunun kendilerine 
verilmiş bir kutsal armağan olduğuna 
diğerlerini inandırmışlardı. Sadece 
rahipler ısınıyor ve sıcak yemek 
yiyordu, diğerleri donuyor ve çiğ et 
yiyordu. 
 
Bilgenin öğrencilerinden biri 
“Ben burada kalacağım ve bütün 
insanların ateşten faydalanmalarını 
sağlayacağım,” dedi. 
 
Bilge ve diğer öğrencileri onu orada 
bırakıp yollarına devam ettiler, ikinci 
kabileye geldiler. 
 
Bu kabiledeki insanlar ateşin ilâhi 
bir güç olduğuna inanmışlardı ve 
ateş yakmaya yarayan bütün araçlara 
tapıyorlardı. Ama ateş yakan yoktu. 
 
Bir öğrenci “Ben de burada kalıp 
bunlara ateş yakmayı öğreteceğim,” 
dedi ve orada kaldı, diğerleri yola 
devam edip üçüncü kabilenin yaşadığı 
yere geldiler. 
 
Bu kabilede, bir zamanlar ateşi adaya 
getiren adamın totemleri yapılmış 
ve her yere yerleştirilmişti. Halk 
ona tapıyordu. Birkaç kuşak öncesi 
ateşi görmüş, getiren adamın tanrı 
olduğuna karar verilmiş ve bu inanç 
yerleşmişti. Ama sonra kimse ateş 
yakmaya teşebbüs etmemişti.
 

Öğrencilerden biri de “Ben burada 
kalacağım,” dedi, diğerleri dördüncü 
kabilenin köyüne yöneldi. 
 
Dördüncü kabile de ateş yakmıyor 
ama ateş hakkında yayılmış abartılı 
söylentilere inanıyordu. Ateşin kendisi 
bir tür tanrı yerine konulmuştu. 
Ateş yakmayı kimse bilmiyor ama 
hep ateşin gücü hakkında hikâyeler 
anlatılıyordu. 
Başka bir öğrenci de bu köyde kalmak 
istedi.
 
Bilge ve öğrencileri adayı biraz daha 
dolaşıp dört köyde kalan öğrencileri 
almak için tekrar aynı yolu izleyerek 
geri döndüler.
 
Birinci köydeki öğrenci konuşmaya 
başlar başlamaz rahiplerce suçlanmış, 
bir yabancıya inanacağına kendi 
rahiplerine inanan halk da öğrenciyi 
yakalayıp yakmıştı.
 
İkinci köydeki öğrenci, halkın 
tapındığı aletleri kullanarak ateş yakar 
yakmaz halk korkmuş, tapındıkları 
nesnelerin böyle kullanılmasına infial 
göstermiş ve öğrenciyi öldürmüşlerdi.
 
Üçüncü köydeki öğrenci, bir insanın 
totemine tapmanın yanlışlığını 
belirterek söze başlayınca hemen 
öldürülmüştü.
 
Dördüncü köydeki öğrenci de ateşin 
gerçekte ne olduğunu anlatmaya 
başladığı anda öldürülmüştü. 

Bilge ve kalan öğrenciler gemiye 
döndüler, denize açıldılar. Bilge bu 
ada gezisinin sonucunu şöyle özetledi:
 
“Öğretmek bilmekten çok daha 
zordur. Bilmek istemeyenlere, 
bilgiye direnenlere bir şey öğretmek 
de en zorudur. Cahiller bildiklerine 
inanırlar ve yeni bilgilere direnirler. 
Ama aynı zamanda bir huzursuzluk 
içindedirler, bu yüzden de gerçekten 
bilen insanlardan nefret ederler; onları 
yakarlar, öldürürler...”

HAKİKATTEN DAMLALAR MISRALAR
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Mutluluk Üzerine
Platon’un Devleti’nden
Alıntılayan: Ekrem Genç

Sokrates: Şimdi, dedim, zorbanın 
kendini anlatmak kalıyor: Bu insan 
demokrasi insanından nasıl çıkar? 
Çıkınca ne olur? Nasıl yaşar? Mutlu mu 
olur, mutsuz mu?

Glaukon: Evet, bu kaldı incelenecek.

Sokrates: Ama biliyor musun ne 
eksiğimiz var?

Glaukon: Nedir o?

Sokrates: İstekler üstüne bir şey. 
İsteklerin özünü ve çeşitlerini yeterince 
aydınlatmak. Bu nokta karanlık kaldıkça 
yolumuzu iyi göremeyiz.

Glaukon: Şimdi aydınlatmaya kalksak 
olmaz mı?

Sokrates: Olur elbet. Üstünde durmak 
istediğim şu: Zorunlu olmayan istekler, 
zevkler arasında bir de bozuk diyeceğim 
istekler var. Doğuştan herkeste bulunur 
sanırım bu istekler; ama kanunlar, 
iyi istekler geri iter bunları; insan 
akıl yoluyla da bunları içinden söküp 
atabilir ya da sayılarını, güçlerini 
azaltabilir. Ama herkes yapamaz bunu, 
birçoklarında bu bozuk istekler artar da 
eksilmez.

Glaukon: Evet ama nedir bu bozuk 
dediğin istekler?

Sokrates: Biz uyurken uyanan 
istekler. Bizi dizginleyen, yumuşatan, 
düşündüren tarafımız uykuya daldı mı 
tıka basa yiyip içmiş hayvan tarafımız 
silkinip kalkar ayağa; boş bulduğu 
meydanda at oynatmaya, dilediğini 
yapmaya yeltenir. Nelere el atmaz o 
zaman, bilirsin: hiçbir hayâsı, ölçüsü 
kalmaz. Dökmeyeceği kan, yemeyeceği 
halt kalmaz.

Glaukon: Çok doğru.

Sokrates: Ama sağlığı sağduyusu 
yerinde bir insan düşün; uyumadan 
önce aklını uyandırsın, güzel duygulara 
versin kendini. İsteklerini ne aç bıraksın 
ne de tıka basa doyursun ki uyusunlar; 
ne coştursun ne de küstürsün onları 
ki aklını karıştırmasınlar. Düşüncesi 
duyulardan sıyrılıp kendi kendini 
yoklasın; geçmişte, bugünde, gelecekte 
akıl erdiremediği şeyleri anlamaya 

çalışsın. Öfkesini tutmasını da bilen bu 
adam, kimseye çatmış olmadığı için, 
rahat yürekle uyur. İçindeki bu iki yanı 
yatıştırdıktan sonradır ki ferahlığa ulaşır 
ve istek ancak o zaman üçüncü yanını, 
bilgeliği bulur; ancak o zaman gerçeği 
en iyi görecek duruma gelir; korkunç 
rüyalara, kâbuslara en az sürüklenir.

Glaukon: İnanırım buna.

Sokrates: Sevgi (libido) başa geçince 
öteki istekler başlar vızır vızır onun 
çevresinde dönmeye. Duman duman 
güzel kokular, çiçekler, şaraplar, türlü 
türlü keyifler, eğlenceler sevgiyi 
(libidoyu) besledikçe besler, kıvamına 
getirirler; ona şehvet iğnesini de 
batırdılar mı tamamdır; o zaman 
sevgi (libido), gönlün bu güzel sultanı 
çılgınlıkla kol kola girip delikanlıyı 
çileden çıkarır. Biraz sağduyu, biraz 
ölçü, hayâ kalmışsa içinde, onu da 
öldürüp atar dışarı. Böylece boşalttığı 
gönlünü bir acayip delilikle doldurur. 

Glaukon: Zorba bir insanın doğuşunu 
anlatıyorsun.

Sokrates: İşte onun için sevgiyi 
(libidoyu), Eros’u öteden beri bir 
zorbaya benzetirler ya!

Glaukon: Olabilir.

Sokrates: Sarhoş insanda da zorbalığa 
kayan bir taraf yok mudur, dostum?

Glaukon: Vardır sahi.

Sokrates: Demek ki dostum, bir insanı 
tabiatı, alışkanlıkları ya da her ikisi 
birden sarhoş, âşık, deli ettiler mi o 
insanın zorba olmak için hiçbir eksiği 
kalmamıştır artık. 

Glaukon: Öyledir doğrusu.

Sokrates: Ömürleri boyunca 
kimsenin dostu olamaz bu adamlar; 
ya efendidirler, ya köle. Gerçek 
özgürlük gerçek sevgi, zorba ruhlu bir 
insanın hiçbir zaman tadamayacağı bir 
mutluluktur.

Glaukon: Buna şüphe yok.

Sokrates: Öyleyse bunlara inançsız 
insanlar demek doğru olmaz mı?

Glaukon: Olur.

Sokrates: Şimdi toparlayalım 
söylediklerimizi: En büyük haydut 
kimdi? Rüyasında yaptıklarını 

uyanıkken de yapan adam değil mi?

Glaukon: Evet.

Sokrates: İşte içinde zorbalık olan bu 
adam zorbalık düzenini yürüttükçe de bu 
hali günden güne artar.

Glaukon: İster istemez.

Sokrates: Peki ama inanların açıkça en 
kötüsü, ister istemez en mutsuzu da değil 
midir? Zorbalığı en fazla sürdürmüş, 
sonuna vardırmış adam en derin, en 
sürekli mutsuzluk içinde yaşamış adam 
olmuyor mu işin aslında? Ne dersiniz? 
Çokları başka türlü düşünür bunu.

Glaukon: Başka türlü olamaz.

Sokrates: Peki bu hale düşen ruha ne 
dersin sen? Özgür mü, köle mi?

Glaukon: Köle derim tabii.

Sokrates: Öyleyse zorbanın ruhu da, 
bütün ruhu demek istiyorum, dilediğini 
yapamaz. Kendisini boyuna dürten 
tutkunun sürdüğü yere gider, zorla; 
tasalar, üzüntüler eksik olmaz içinden.

Glaukon: Olmaz elbette.

Sokrates: Zorbanın emrindeki ruh da 
ister istemez yoksul ve açtır öyleyse. 

Glaukon: Doğru.

Sokrates: Böyle bir ruh korku içinde 
yaşamaz mı?

Glaukon: Çaresiz. 

Sokrates: Demek ki, kim ne derse desin, 
insan ne kadar zorbaysa o kadar da 
köledir. En kötüsü insanlara yaranmak 
isteyen, aşağının bayağısı, kötünün 
kötüsü olmaz mı? İsteklerini biraz olsun 
doyuramaz bu adam. Her zaman birçok 
eksiği vardır; içini toptan gören bir 
göz için aslında fakirin fakiridir. Ömrü 
boyunca da korkular, kaygılar içinde 
kıvranır.

Glaukon: Aklı başında hiç kimse buna 
hayır demez.

Alıntılayanın Notu: Sabahattin 
Ali - M.Ali Cimcoz çevirisinde 
“sevgi” yanında (libido) eklemi 
kitabın orijinalinde olmayıp anlamı 
güçlendirmek için konulmuştur. (Ekrem 
Genç)
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Hindu Vedik 
Bilgilerine Göre 
Zaman Döngüleri 
Nilgün Çevik Gürel

Hint anlayışına göre, evren Yuga adı 
verilen farklı dönemlere sahiptir. Tıpkı 
dünyada 1 yıl 4 mevsimden oluştuğu gibi, 
evren de tekrar eden 4 döneme sahiptir.  
En büyük Kozmik Döngü Maha Yuga 
(Büyük Çağ)dır. Ve bu dönem Krita Yuga, 
Treta Yuga, Dvapara Yuga ve Kali Yuga 
olarak 4 döngüden oluşur. Bu dönemler 
eşit sürelerden oluşmazlar. Vedik anlayışla 
yapılan hesaplamalara göre, tanrısal 1 yıl 
360 insan yılına eş değer olarak ele alınır. 
1 Krita Yuga 4800 tanrısal yıla (1.728.000 
insan yılına), 1 Treta Yuga 3600 tanrısal yıla 
(1.296.000 insan yılına), 1 Dvapara Yuga 
2400 tanrısal yıla (864.000 insan yılına), 
1 Kali Yuga 1200 tanrısal yıla (432.000 
insan yılına) denk gelir. Toplam olarak 1 
Büyük Çağ (Maha Yuga) 12.000 tanrısal yıl 
(4.320.000 insan yılı)  olarak hesaplanmıştır.  

Bhagavad Gita’da “Beşeri hesaplara göre 
bin çağ Brahma’nın tek günüdür. Ve aynı 
zamanda bir gecesine de eşittir,” olarak 
geçer. Tanrı Brahma’nın (yaratıcının) bir 
günü iki bin Maha Yugadır (8.640.000.000 
insan yılı); buna 1 Kalpa adı verilir ve 
güneşin yaşından daha uzundur.  Maha 
Yugayı oluşturan bu dört döngü, farklı 
sürelerde ve farklı yaşam biçimleriyle 
oluşmuştur. 

Krita (Satya) Yuga: Altın Çağ, Hakikat 
dönemi. İnsan yılında bulunan mevsimlerden 
ilkbahara, yeniden varoluş, canlanmanın 
olduğu döneme denk gelir. İnsan bilinci 
en yüksek seviyesindedir. İnsan benliğinin 
evrensel ruhla birliğini içerir. O dönemde saf 
ve temiz niyetlerle irade gücünü kullanarak 
tüm istekler gerçekleştirilirdi. Erdem ve 
ahlâkın hüküm sürdüğü parlak ve altın 
çağ, barınma gereksinimlerinin olmadığı, 
doğanın onlara her türlü ihtiyacı sağladığı 
bir dönemdi; herkes iyi doğar ve mutlu 
güzel bir yaşam sürer, insanlar kendini en 
büyük erdem olan düşünmeye adar, erdemli 
ve adaletli yaşardı. Tüm insanlar kâmildi. 
İlahlar yoktu; alma ve satma, zengin, fakir 
yoktu; en önemli fazilet dünyevi arzuları 
terk etmekti. Hastalık, yaşlanmak yoktu; kin, 
kibir, kötü düşünceler yoktu. Birlik, bütünlük 
ruhu hâkimdi.

Treta Yuga: Beşeriyet dönemi olan Treta 
Yuga yaz dönemine denk gelir. Isının etkisi 
ile bozulmalar başlar. Mahabarata bu dönemi 
“Fazilet azaldı, adaklar başladı. İstediklerini 
vererek ve çalışarak elde ettiler,” cümlesiyle 
açıklar. Erdem ve ahlâki değerler azalmıştır. 
İnsanlar düşünmek yerine bilgi edinmeye 
adanmışlardır; daha tutkulu, kıskanç, 

doyumsuz, başkasının malına göz diken ve 
güçsüz olanı ezerek güç kazanma çabaları 
olan bir insanlık oluşmaya başlamıştır. 
Sahip olma istekleriyle kendilerine alanlar 
oluşturmak için doğayı tahrip etmişlerdir. 
Üretim ve bereket azalır, insanlar hayatta 
kalabilmek ve yiyecek bulmak için çalışmak 
zorundadır. Kötülüklerin ve negatifliğin 
ortaya çıkarak bölünmenin başladığı 
dönemdir. 

Dvapara Yuga: Çökme dönemidir. Yaşamın 
olumlu ve olumsuz yönlerinin yarı yarıya 
olduğu bir dönemdir. Sonbahara denk gelir 
ve havalar soğumaya, renkler sararmaya 
başlar, Bilinç seviyesi de azalır. Arzular, 
istekler artar; felaketler ve hastalıklar 
gelir. İyi ve kötüyü dengede tutma çabaları 
vardır. Bu dönemin süresi de Krita Yuganın 
yarısına inmiştir.  İnsanlar ahlâki duygularını 
yitirmeye başlamışlardır; başlangıçta 
bütün olan Veda (Bilgi, kutsal metinler) 
ise bu dönemde bölünmeye başlamıştır. 
Bilinç seviyesi ilk dönemden yarı yarıya 
daha azdır. Dürüstlük, iyilik, güzel ahlâk 
azalırken “Hakikat” arayışları da yok olmaya 
başlamıştır. 

Kali Yuga: Kali kavga ve savaş anlamına 
gelir. Karanlık Çağ, şu anda içinde 
bulunduğumuz dönemdir. Kış mevsimine 
denk gelir. Maddi ve manevi yozlaşmanın 
çoğaldığı; kaosun, çatışmaların, savaşların, 
hastalıkların, öfkenin, korkunun, 
umutsuzlukların, kederin, doğal felaketlerin 
dönemi, negatif enerjinin çok yüksek 
olduğu bir dönemdir. Doğadan uzak fakat 
sadece topraklarında bulunan madenler 
nedeniyle doğaya değer verdikleri bir 
dönemdir. Güzel ahlâk, adalet yok olmuş, 
çıkarların ön planda tutulduğu bir yaşam 
biçimi oluşmuştur. Para, maddi değerler her 
şeyden daha üstün tutulmuştur. Sahtekârlık, 
yalan söylemek normal, hatta başarılı 
olabilmek için gerekli görülmüştür. Seks 

ve şehvet duyguları kontrolsüzce artmıştır. 
Yoksul olanlar erdemli kalabilmiştir. 
Kalan tek erdem ise iyiliktir. Veda (bilgi, 
kutsal metinler) artık unutulacak, maddi ve 
manevi arınma yok olacak. Oluşan bu kötü 
sistemden uzaklaşmak isteyenler tekrar 
doğaya döneceklerdir, doğadaki sert koşullar 
nedeniyle insan ömrü azalmaya başlayacaktır 
ve böylece Kali Çağı da insan ırkının yok 
olmasıyla sonlanmaya başlayacaktır. (Tulasi-
Ramayana-Uttar-Kanda 96-103) ve Hint 
anlayışına göre yaradılış bu döngü içinde 
tekrar başlayıp aynı dönemlerden tekrar 
tekrar geçecektir. 

Hint Destanı Mahabarata’da bu dönemler, 
“O zamanlar evren şimdiki gibi değildi, 
Krita Yugada her şeyin farklı olduğu bir 
durum vardı, Treta Yugada ondan farklı 
bir durum vardı, Dvapara Yuga ile büyük 
değişiklikler oldu. Şimdiki Yugada ise her 
şey küçülmüştür; ilahlar, evliyalar ve her şey 
değişmiştir” şeklinde özetlenir. 

Yaratılış İlahisi (Rig Veda, X, 129)

1- Orada ne bir şey vardı, ne de bir şey 
yoktu; orada ne bir gökyüzü vardı ne de 
ötede bir cennet. Ne kapladı? Neredeydi 
ve kimin korumasındaydı? O anlaşılmaz 
derinlikteki şey su muydu? 

2- Ölüm yoktu, ölümsüzlük de yoktu. Günü 
ve Geceyi belirleyen bir ışık yoktu. O şey 
soluk olmaksızın kendi kendine soludu, 
orada ondan başka hiçbir şey yoktu.
 
3- Orada karanlık vardı, başlangıçta bütün 
her şey ışıksız bir denizdi; orada yatmakta 
olan tohum kabukla kaplandı, O Bir Olan, 
ısının (tapas) gücüyle doğdu. 

4- Başlangıçta Sevgi galip geldi, o sevgi 
ki akıldan fırlayan bir tohumdu; ozanlar 
kalplerini araştırırken bilgelik yoluyla, 
varlıkla var-olmayanın bağını buldular.
 
5- Onların boylu boyunca yayılmış ışını, 
yukarıda mıydı yoksa aşağıda mıydı? 
Orada tohum taşıyanlar, orada güçler vardı; 
kendiliğinden-güç aşağıda, istek yukarıda 
idi.
 
6- Bu yaratılışın nereden doğduğunu 
burada kim açıkladı, kim bilir? Tanrılar bu 
yaratılıştan sonra geldiler, o halde onun var 
oluşunu kim bilir? 

7- Bu yaratılışı, kendisinden doğmuş olan 
–gerçi onu o mu yaptı yoksa o yapmadı mı 
(belli değil)– en yüksek gökteki gözleyici, 
sadece o bilir, hatta belki o bile bilmez.
Ünlü Veda Yorumcusu F. Max Müller’in 
(1823-1900) çevirisi 
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