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Tematik bültenimizin yeni sayısında ya-
bancılaşma konusunu seçtik. Yabancılaş-
ma kavramı/olgusu mutlaka birçok açı-
dan ele alınabilir. Geniş bir perspektifle 
konuyu felsefi zeminde olmak üzere teo-
loji, psikoloji, ekonomi, siyaset, sosyoloji, 
sanat, edebiyat gibi birçok alanda incele-
mek mümkün. Böylesine farklı birçok açı-
dan ve disiplinde ele alınabilecek bir konu 
olsa da genel olarak yabancılaşma, insanın 
kendini içinde bulduğu mevcut gerçekliğe 
karşı yabancılaşmadır. 

Kavramsal zeminini Hegel’de bulan, sosyolo-
jik ve iktisadi içeriğini ise Marx ile kazanan 
yabancılaşma güçsüzlük, anlamsızlık, kural-
sızlık, kültürel boyutta yaygınlaşma, toplum-
dan yalıtlanma, kendine yabancılaşma gibi 
başlıklar altında incelenmektedir. Marx’a göre 
bu kavram, insansal ürünlerin insanı boyundu-
ruğu altına alan karşıt güçler haline gelmeleri 
ve bunun sonucu olarak da insanı insan olma-
yana dönüştürmeleri sürecini dile getirir. Ta-
rihsel süreçte insan, tarihsel ve toplumsal ya-
saların bilgisini edinip onlara egemen olama-
masından ötürü, toplumsal gelişmeyi insansal 
özünü geliştirici bir biçimde geliştirememiştir. 
Toplumsal yasaların bilincine varmadan top-
lumsal gelişmeyi bilinçle ve insanca yönet-
mek olanaksızdı. Bu bilgisizliğin sonucu ola-
rak, tarihsel süreçte hep kendisine yabancı, eş 
deyişle insansal olmayan ürünler ortaya koy-
muştur. Bundan ötürü insan, yarattığı özdeksel 
ve tinsel dünyasını durmadan zenginleştirdiği 
halde bizzat kendisini özdeksel ve tinsel ola-
rak durmadan yoksullaştırmıştır. Bunun sonu-
cu olarak insan, bizzat kendi kendisine yaban-
cılaşmış ve insan olmayana dönüşmüştür. 

Karl Marx ve Yabancılaşma [1]:

Yabancılaşma kavramı, Marx’ın teorisinin 
özellikle başlangıç evresinde belirgin bir ön-
celiğe ve öneme sahiptir. Marx’ın erken ya-
zılarında bu önceliği ve yabancılaşma kavra-
mının çeşitli açılımlarını görmek mümkündür. 
1844 Elyazmaları ve Alman İdeolojisi bu 

[1]  Kaynakça: gizliilimler.tr.gg / Karl Marx ve 
Yabancılaşma Teorisi

noktada anılmaya değer. İki tür yabancılaşma-
dan söz edilebilir Marx’ın bu çalışmalarında. 
Bunlardan ilki, doğadan kopuş anlamında-
ki yabancılaşmadır. İnsan, doğadan koparak 
kültürel-toplumsal alanda kendine ikinci bir 
doğa kurmak anlamında, doğaya yabancılaşır. 
Bu insan oluşu açıklayan niteliğiyle olumlu 
karşılanan yabancılaşmadır, zorunlu bir süreç 
olarak anlaşılır. İkinci yabancılaşma ise, biz-
zat kapitalist pazarın ve kapitalist toplumsal 
sistemin yarattığı yabancılaşmadır. Bunun 
sonucu olarak insan kendi doğasına yabancı-
laşır. Böylece insan kendine, kendi emeğine, 
ilişkilerine, dünyaya ve yaşama yabancıla-
şır. Kapitalist pazarın bir unsuru olarak işle-
yen çarklardan biri haline gelir. Anlaşılacağı 
gibi, yabancılaşma teorisinin Marx’ın insanın 
doğası anlayışıyla yakından ilişkisi vardır. 
Marx’ın çalışmalarının sonraki dönemlerin-
de (örneğin Das Kapital’e gelindiğinde) bu 
kavramı kullanmadığı görülür, ancak bununla 
birlikte bu kavramın içerdiği perspektifi bir 
şekilde devam ettirdiği söylenebilir. Meta fe-
tişizmi nosyonunun bir anlamda insanın kendi 
doğasına yabancılaşmasının maddi temelini 
ya da yapısını açıklamaya çalıştığını söylemek 
yanlış olmaz.

Marx, yabancılaşma kavramını, Hegel’den, 
Hegel de bu kavramı, Rousseau’nun Toplum 
Sözleşmesi’nden almıştır. Marx öncesi filo-
zoflardan Feuerbach’ta da bu kavram vardır. 
Marx bu kavramı, Hegel ve Feuerbach’tan 
farklı bir şekilde kullanır. Ona göre, üç fark-
lı yabancılaşma vardır: Ekonomik, politik ve 
dinsel yabancılaşma. Marx, bunlardan, ekono-
mik yabancılaşma üzerinde geniş olarak durur.

Marx’ın ilk çalışmalarında, yabancılaşma (Al-
manca: Entfremdung) doğal olarak birbirine 
ait olan şeylerin ayrılmasını veya dengeli bir 
uyum içerisinde olan şeyler arasındaki antago-
nizmi ifade eder. En önemli kullanımında bu 
kavram, insanların insan doğasının hallerine 
yabancılaşmasına atıfta bulunur.

Marx, yabancılaşmanın kapitalizmin siste-
matik bir sonucu olduğunu öngörmektedir. 
Teorisi, Feuerbach’ın, Tanrı’nın insanların 
karakterlerini yabancılaştırdığı düşüncesini 

tartıştığı Hristiyanlığın Özü (1841) çalışma-
sına dayanır. Stirner, bu analizi The Ego and 
Its Own (Ego ve Kendi - 1844) çalışmasında 
“insanlığın” birey için bir yabancılaşma ide-
ali olduğunu açıklayarak daha ileri götürmüş, 
ancak Marx, Alman İdeolojisi’nde (1845) onu 
eleştirmiştir.

Yabancılaşmış bir insanın hayatını insanın 
özüne aykırı bir hayat tarzı veya insan doğa-
sına uygun düşmeyen bir yaşam şekli olarak 
tanımlayan Marx, eserinin çeşitli yerlerinde 
işçilerin ürünlerinden uzaklaşıp, onlara yaban-
cılaştıklarını; onların içinde çalıştıkları çev-
reyle yabancı ya da düşmanca bir ilişki içinde 
bulunduklarını; icra ettikleri işi, o doğal insani 
arzu ve özlemlerine en azından ilgisiz olduğu 
için, kendilerine yabancı bir şey olarak dene-
yimlediklerini; işbölümünün, insanları katı ka-
tegorilere ayırması ve insanların faaliyetlerini 
birbirleriyle yabancı bir ilişki içine sokmasın-
dan dolayı yabancılaştırıcı bir sürece tekabül 
ettiğini; iktisadi sistemin, insanları başka in-
sanların ihtiyaçlarına karşı kayıtsız hale geti-
rerek birbirlerine yabancılaştırdığını söyler.

Marx’ın yabancılaşma anlayışı, şu halde, 
onun insan doğasına veya insanın özüne dair 
görüşlerine bağlıdır. Ona göre, insanın özünü 
belirleyen birinci unsur, onun her şeyden önce 
bir türün, yani insan türünün üyesi olan ve bu 
durumun bilincinde olan bir varlık olmasıdır. 
İkincisi, insan yine özü gereği, başka insan-
larla karşılıklı ilişki içinde bulunan bir “sürü 
hayvanı” ya da “sosyal varlık”tır. Üçüncüsü, 
insan nesnel bir varlıktır; dolayısıyla o, içine 
kapanmak yerine, dış dünyaya yönelir ve ken-
disini üretim yoluyla ya da emeği sayesinde 
gerçekleştirir. Yani insan, alet yapan, üreten 
bir varlıktır. Bununla birlikte, onda üretim 
kavramı insanın diğer özsel güçlerini dışta 
bırakmaz. Nitekim insanın kendisini rasyonel 
olarak belirlemesi, bilim ve sanatsal faaliyet, 
Marx’ta özgür insanın üretiminin özsel bir 
bileşeni olmak durumundadır. 1- Evrensel, 
2- Özgür, 3- Bilinçli (ya da rasyonel olarak 
kontrol edilen), 4- Toplumsal açıdan üretici 
faaliyete, sadece insan yetilidir. Beşinci bir 
kapasite ya da üst kapasite ise, 5- Çok sayıda 
beceri ve meziyetin, biri ya da ikisinin etkin 

Yabancılaşma
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gelişimini ihmal etmeden, geliştirilme yani 
bütünsel gelişme kapasitesidir.

İnsan, Marx’a göre, kapitalist düzende söz ko-
nusu özsel niteliklerinden uzaklaşır, özüne ya-
bancılaşır. Yabancılaşmanın bütün boyutlarıyla 
vuku bulduğu yer, paradoksal olarak, dinamik 
üretkenliğiyle, herkesin ihtiyaç duyduğu her 
şeye sahip olabileceği bir toplum düzeni yarat-
maya fazlasıyla elverişli durumda olan burjuva 
kapitalist düzenidir. İşçi bu düzende her şey-
den önce emeğine yabancılaşır. İşçi kapitalist 
düzende, yoğun işbölümünden dolayı, üretim 
eylemine de yabancılaşır. Marx’a göre, kapi-
talist düzende üretim, eylemleri mühendislik 
hesaplarına göre dikkatlice ayarlanan veya be-
lirlenen bir kolektif işçi tipi sayesinde arttırılır. 
Üretim süreci büyük bir titizlikle planlanır, çok 
çeşitli işlemler birbirlerinden ayrılıp bağımsız 
hale getirilirken, işçiler de başat özelliklerine 
göre sınıflanır ya da gruplanırlar. İşçi artık üze-
rinde en küçük bir etkisinin bulunmadığı üre-
tim faaliyetinde basit bir vida sıkıcısıdır. Çok 
daha önemlisi işçi kapitalist düzende emeğinin 
ürününe yabancılaşır. Çünkü o kendi ürettiği 
ürünün şöyle ya da böyle, en sonunda tahak-
kümü altına girer. Bu üç düzeyde yabancılaş-
ma, Marx’ta yabancılaşmanın birinci boyutunu 
ortaya koyar: Tinsel yabancılaşma, yani birey-
lerin kendilerini olumlayamamaları, doğrula-
yamamaları ve fiilen gerçekleştirememeleri 
durumu. Böyle bir yabancılaşma hali içinde, 
hakiki bir hayatın, dolu dolu bir yaşamın bü-
tün içeriği boşalır, insanlar sadece hayatlarının 
değil, fakat kendilerinin de boş ve değersiz ol-
duğu hissine kapılırlar.

Yabancılaşmanın insanın türsel varlığına veya 
başka insanlara yabancılaşmasıyla ilgili olan 
dördüncü düzeyi, bize yabancılaşmanın ikinci 
boyutunu, özgürleşmenin önündeki, kişisel ol-
mayan veya anonim bir nitelik arz eden engel-
leri gözler önüne serer: Toplumsal yabancılaş-
ma. İnsanın özünü ya da türsel varlığını ancak 
başkalarıyla ahenkli ilişkiler içinde, bireylerin 
özgürce gelişme ve hareket etme koşullarını 
hazırlamış bir cemaat hayatında veya komünal 
bir yaşamda gerçekleştirebileceği dikkate alı-
nırsa, toplumsal yabancılaşma bireyin, kendi 
varlığının gerçek hayattaki görünümüne uygun 
düşen bir toplumsal zeminden yoksun kalması 
anlamına gelir. Nitekim “İnsanlar arasında-
ki şeyleşmiş ilişkilere”, der Marx, “ancak bu 
maddi güçleri kendilerine bağımlı kılan ve iş-
bölümünü kaldıran bireyler son verebilir.” Bu 
da cemaat veya hakiki toplum olmadan müm-
kün değildir. Her birey kendi yeteneklerini her 
yönde geliştirme araçlarına yalnızca topluluk 
içinde sahiptir; dolayısıyla, kişisel özgürlük 
yalnızca cemaat içinde mümkün hale gelir.

Toplumsal yabancılaşma, Marx’a göre, kapi-
talizmde farklı şekillerde ortaya çıkar. Bun-
lardan biri, sadece işçiler arasında değil, fakat 
aynı zamanda kapitalistler arasında da söz 
konusu olan rekabet olgusudur. Marx, kapi-

talizmde üretim araçlarını elinde bulunduran 
kapitalistleri harekete geçiren ya da güdüleyen 
en önemli şeyin, onların olabildiğince çok ka-
zanç elde etme arzuları olduğunu söyler. Ka-
pitalistler, bu amaca ulaşabilmek için, ya yeni 
teknikler icat etmek ya da elde olanları geliş-
tirmek suretiyle üretim araç ve teknolojilerini 
sürekli olarak geliştirmek durumunda kalırlar. 
Bu gelişmenin toplum üzerinde eskiye oran-
la çok daha fazla mal üretilmesi ve böylelikle 
de, üretim miktarının mütemadiyen artması ve 
teknolojik gelişmenin benzeri meslek ya da 
işleri icra eden insan sayısının sürekli olarak 
azalmasına neden olması yoluyla yoğun bir 
etkisi olur. Buna göre, maliyet azalırken ka-
pitalistin kârı artar. Söz konusu üretim artışı 
sonucunda ortaya çıkan bu iki karşıt eğilim, 
rekabetle daha da belirginleşir. Daha fazla mal 
satmak ve böylelikle daha çok kâr etmek is-
teyen iş adamı, rakiplerini aşmak, alt etmek 
durumundadır. O bunun için fiyat kırar. Aynı 
üretim teknolojisinden rakipleri de yararlana-
cağı için, kapitalistin maliyeti biraz daha dü-
şürebilmesinin tek yolu, Marx’a göre, emeğin 
payının, işçiye ödenen ücretin düşürülmesidir. 
Makineleşmeden dolayı zaten artan bir işsizlik 
söz konusuyken, işçiler bu yeni durum karşı-
sında, var olan işler için kendi aralarında kıya-
sıya bir rekabete girer ve daha az ücretle çalış-
mayı kabul ederler. Başka bir deyişle, Marx’a 
göre, kapitalist sistemde insanlar sadece zen-
gin olmak için değil, fakat karınları doyurabil-
mek için de, birbirlerini ezer ve adeta yerler.

Toplumsal yabancılaşmanın başka bir görünü-
mü ise, Marx’a göre, her türden fetişizmdir. O, 
modern kapitalist toplumun yalnızca teknoloji-
ye değer vermekle kalmayıp, teknoloji tarafın-
dan üretilen nesnelere taptığını da söyler. Bu 
düzende insanlara gösterilen saygı, verilmesi 
gereken değer, teknolojiye ve teknoloji tarafın-
dan üretilen nesnelere verilir. Böylesine gerçek 
bir fetişizm içinde, insanlar birbirlerini değeri 
olmayan makine ya da araçlar olarak görür-
lerken, makineler de tanrılaştırılır. Kapitalist 
toplum düzeni, şu halde, insanları birbirlerin-
den tümden uzaklaştıran, toplumun insan için 
dayanılmaz hale geldiği, ahlâksız bir düzendir.

Marx kapitalizm eleştirisinden veya kapitalist 
toplum düzeninde yabancılaşmanın boyutları-
na dair analizinden üç sonuca ya da teze ulaşır:

1- Kapitalist toplum düzeninde yaşayan in-
sanların çok büyük bir çoğunluğu yabancılaş-
mıştır.
2- Bu yabancılaşmanın temel nedenleri, kapi-
talist üretim tarzı hâkim olduğu veya varlığını 
devam ettirdiği sürece ortadan kaldırılamaz; 
dolayısıyla, yabancılaşmış insanların, bu dü-
zende özgürleşebilmeleri ya da kendilerini 
gerçekleştirebilmeleri mümkün değildir.
3- Dolayısıyla, yabancılaşma ancak post-kapi-
talist bir düzen veya üretim tarzında ortadan 
kalkabilir; insan yalnızca burada özgürleşebilir.
Marx, kendisinde insanın her şeye yabancı-

laştığı bir sosyal düzen olarak tanımladığı 
kapitalizmin yıkılması gerektiğini ve kapita-
lizmin yıkılışının yalnızca devrim, yani şiddet 
yoluyla olacağını söylemiştir. Kapitalizmden 
sosyalizme geçişin barış yoluyla gerçekleşe-
memesinin nedenini Marx, devletin, toplumun 
zenginliğini kontrol altında bulunduran ege-
men sınıf tarafından kullanılan bir araç olduğu 
görüşüyle açıklar. Egemen sınıf bu araç ya da 
aygıtı, kitleleri sömürmek amacıyla kullanır. 
Devletin tüm öğe ve birimleri, Marx’a göre, 
statükoyu korumak için düzenlenmiş, yani 
egemen sınıfın iktidarını sürdürebilmesi için 
ayarlanmıştır. Mahkemeler, polis ve hatta hü-
kümet, Marx’a göre, yönetici sınıfın çıkarla-
rını korumak için vardır. Bunlar, bir başkaldı-
rıyla karşılaşıldığı takdirde, hemen bastırırlar. 
Bundan dolayı, proletaryanın devrim dışında 
bir yolla egemen olabilmesi mümkün değildir.

Marx için yabancılaşmanın ana nedeni pa-
ranın tiranlaşmasıdır. “İnsanın ürettiği bir 
ürünün değişiminde, insan emeğinin değişimi 
insanın gerçek özgün davranışıdır,” diyerek 
Aristo’ya atıfta bulunur. Marx insanın gerçek 
bilinç ve kendine özgü varoluşunun toplumsal 
hareket ve tatmin olduğunu söyler.

İnsan doğasının gerçekleşmesi:

Dahası insan doğasını gerçek ortak yaşamda 
görmez ve bu şekilde var olmaz ise, insan ken-
di ortak yaşamını yaratarak kendi ortak insan 
doğasını oluşturur. Daha sonra Aristo gibi öz-
gün ortak yaşamın düşünceden değil de mater-
yal özden, ihtiyaçlardan ve bencillikten kay-
naklandığını iddia eder. Ancak Marx’ın dünya 
görüşüne göre, yabancılaşma sürecinde insan 
etkileşimine nesneler arası bir ilişki gibi ikinci 
derece bir önem verileceğinden dolayı yaşam, 
gerçek ortak bir yaşam biçimi oluşturulması 
için insana göre düzenlenmelidir. Tek başına 
bilinçlilik yeterli değildir.

Yabancılaşma ve mal sahipliği:

Yabancılaşmayı mal sahipliği ile ilişkilendirir-
ken Marx, yabancılaşmanın insanlar arası iliş-
kiyi mal sahipleri arası ilişkiye dönüştürdüğü 
sonucunu çıkarır. İhtiyaçları karşılamak için, 
ticaret ve sermaye ilişkisi açısından bir eşit-
lik yaratmak adına mal değiş tokuşu yapılmak 
zorundadır. Buna emek-değer teorisi denir. 
Malın şahsiliği kalmaz. Artık daha sonra onu 
gerçek bir değer olmasını sağlayacak bir deği-
şim değeridir.

Yabancılaşmanın nedeni:

Yabancılaşmanın nedeni üretim ve paranın 
özel mülkiyeti üstüne inşa edilen kapitalizmde 
aranmalıdır. Kapitalist işi, işçi sınıfını sömüre-
cek şekilde düzenlemiştir. Gerçekte kapitalist 
sınıf zenginleşirken aynı anda hayvanlaşma 
seviyesine geri dönülmüştür.

Giriş
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Yabancılaşma kavramı dünya yazınında bir-
kaç yüzyıldır yer almaktadır. Özellikle dinbi-
lim yapıtlarında işlenen yabancılaşma konusu 
lâik felsefeye Hegel ile, iktisat ve siyaset ala-
nına Marx ile girmiştir. Bu düşünürlerin etki-
siyle de sosyal bilimlerin pek çok disiplinin-
de temel konulardan biri olmuştur. Hele Batı 
ve özellikle A.B.D. kaynaklı çağdaş bilimsel 
araştırmalarda en fazla kullanılan kavram-
lar arasındadır yabancılaşma. Böylesine ilgi 
çeken bir konuyu enine boyuna ele almadan 
önce belki yapılacak ilk şey yabancılaşma 
kavramının içeriğini tanımlamak, nasıl ve 
kimler tarafından kullanıldığını belirtmek ola-
caktır. Bu döküm, kaçınılmaz olarak, yabancı-
laşma kavramının felsefe ve sosyal bilimlerde 
ya da felsefenin sosyal bilimlere doğru evri-
mini de belirleyecektir.

A. Marx’tan Önce Yabancılaşma 
Kuramı: 

Yabancılaşma (alienation) ya da uzaklaşma 
(estrangement) felsefe tarihinde Plotinus’un 
öğretisine kadar götürülebilir. Plotinus’un 
“çıkış” öğretisinde sonsal (nihai), tanımla-
namayan bir kaynaktan ya da ilkeden sınırlı 
varlıkların çokluğuna geçiş olarak öngörülen 
evrensel bir ilerleme vardır. Bölünemeyen, 
duyumlanamayan “Bir” aşama aşama açılarak 
en altta “Bir”e anti-tez olan doğal âlemdeki 
maddeye kadar bağlanan bir evrensel katman-
laşmayı doğurur. Bu yeni-Platoncu spekülas-
yon, erken Hristiyan din bilimini de etkileye-
rek Helenistik çağa damgasını vuran Hristi-
yanlık ve Yeni-Platonculuğun kaynaşmasına 
yol açmıştır. Örneğin, maddenin günah ilkesi 
ile ilişkilendirilmesi, Augustine’nin dinbili-
minden geçerek Hristiyanlığın Luther tarafın-
dan yapılan yorumuna yansımış, onun önemli 
bir parçasını oluşturmuştur. Alman Protestan 
geleneğini etkileyen bu görüş(ler) 19. yüzyıl-
da Hegel ve Feuerbach’ın felsefelerinde lâik 
bir temele oturmuştur. (Lichtheim, 1968).

Özellikle 1808’de yayınlanan Olgusalcılık 
(Phenomenology) adlı olgunluk çağı yapıtına 
kadar “yabancılaşma” Hegel’in (1961) düşün-
ce sisteminde merkezî bir yer tutmaz. Olgu-
salcılık’ın giriş bölümlerinde Hegel, sağduyu 
hakkındaki yaygın kanılara ve doğa bilimleri-
nin dünyanın insan bilincinin dışında birbirin-
den kopuk nesnelerden oluştuğu biçimindeki 

basitleştirmelerine karşı çıkmıştır. Ona göre 
düşünen özneler olarak oluşum halindeki in-
sanla ilişkili olmayan hiçbir gerçek olamaz. 
Gerçek, insanın gerçeğidir. Doğa dünyasının 
sözde nesnelliği aslında bir yabancılaşmadır. 
Çünkü bu görüntüler ardında insanın görevi 
kendi öz-yaşamını keşfetmek ve her şeyi ken-
di öz-bilincinin bir niteliği olarak gözlemle-
mektedir. Aynı ilke sanat ve din gibi alanları 
içeren kültür dünyası için de geçerlidir. Eğer 
bu alanlar insandan bağımsız olarak düşünü-
lürse, ancak onların sonsal (nihaî) anlayışta 
bütünleştirilmesi ve mutlak bilgi içinde top-
lamasıyla önlenebilecek pek çok yabancılaş-
malara yol açılacaktır. Bu süreçte merkezî 
aktör Hegel’e göre Ruh’tur. Onun öğretisinde 
Ruh kendini geliştiren gerçektir. Ruh önceleri 
kendi dışında olduğuna inandığı bir dünya ya-
ratmıştır. Ama daha sonra bu dünyanın kendi 
ürünü olduğunu anlamıştır. Dünya yalnızca 
onun eyleminin içinde ve sonucunda vardır. 
Bu sürecin başlangıcında Ruh kendini dışla-
dığının ya da yabancılaştırdığının farkında 
değildir. Ancak yavaş yavaş Ruh dünyanın 
kendi dışında olmadığını kavramıştır. Hegel’e 
göre yabancılaşma işte bu kavrayışın eksikli-
ğinin sonucudur. Yabancılaşma ancak insanlar 
tümüyle öz-bilinçlerine kavuştukları, kendi 
çevrelerinin ve kültürlerinin Ruh’tan kaynak-
landığını anladıkları zaman son bulacaktır. 
Özgürlük bu anlayışta yatmaktadır ve özgür-
lük tarihin amacıdır (Hegel, 1961).

Hegel’in bu öğretisi geniş yankılar uyandır-
mıştır. Ne var ki öğrencileri onun yabancılaş-
ma konusundaki görüşlerini özgül sorunlara 
uygulayınca birçok çözüm sorunu ortaya çıktı. 
Bunun üzerine onun diyalektik ve olumsuzluk 
kavramlarını ön plana çıkararak yabancılaşma 
üzerindeki düşüncelerine din ve siyaset ala-
nında karşı çıktılar.

Onun bu radikal öğrencilerinin başında Bruno 
Bauer gelir. Bruno Bauer, ustasının yabancı-
laşma anlayışını dine uygulamış ve şöyle bir 
sonuca varmıştır: Dinsel inançlar, özellikle 
Hıristiyanlık, insanın bilincinde bu bilince 
ayrı bir güç olarak karşı çıkarak, bölünme ya-
ratıyor. Böylece din, kendinden yabancılaşmış 
öz-bilince ilişkin bir tutumdur. İşte bu bağlam-
da Bauer “kendinden yabancılaşma” kavramı-
nı felsefeye kazandırmıştır. Bu terim Genç 
Hegel’ciler tarafından hemen benimsendi ve 
kullanılmaya başlandı. (McLellan, 1973: 34).

Hegel’in etkisinde kalan Bruno Bauer gibi 
Ludwig Feuerbach da yabancılaşmanın din-
sel cephesiyle ilgileniyordu. Feuerbach’a göre 
din, insanın temel istek ve güçlerinin yan-
sımasından başka bir şey değildir. Tanrı’ya 
atfedilenler aslında insanın kendi nitelikleri 
olduğundan insan kendisinden uzaklaşmış ve 
sonunda da yabancılaşmıştır (Arvon, 1957).

Feuerbach’ın Hristiyanlığın Özü (1841) adlı 
yapıtıyla düşün âlemine açılan öğretisinin 
temel görüşü; dinin, özellikle Hıristiyanlığın, 
nesnel özünün insanın özünden, yani duygu-
dan, başka birşey olmadığıdır. Şu halde dinbi-
lim kökende antropoloji ile özdeştir. Ama bu 
ruhbilim ile bir hayli yüklü antropolojidir.

Önceki yapıtından iki yıl sonra, 1843’te ya-
yınlanan Felsefenin Reformu İçin Ön Tezler 
ile Geleceğin Felsefesinin Temelleri adlı ki-
taplarında Feuerbach, Hegel’in felsefesinin 
tıpkı din gibi yabancılaştırıcı bir güç olduğu-
nu vurguluyordu. Ona göre dinbilimin temeli 
antropoloji, fakat spekülatif felsefenin temeli 
dinbilimi idi. Bu ilişkiyi kavrayamadığı için 
Hegel’in felsefesinin en büyük hatası dinbilim 
açısından dinbilimi yadsımasıdır. Bu yüzden 
de fikirlerin kısır döngüsünden çıkıp varlığın 
özne, düşüncenin yüklem olarak ele alınacağı 
düşünce ve varlık arasındaki ilişkiyi anlama-
mıştır.

Hegel, Bruno Bauer ve Ludwig Feuerbach’ın 
oluşturduğu lâik felsefe zincirinin Marx’a 
varmadan önceki son halkası aslen bir haham 
olan Moses Hess’tir. Hess, Feuerbach’ın fikir-
lerini ekonomi alanına taşımış ve 1844 yılında 
yayınlanan Paranın Özü Üzerine adlı yapıtıy-
la, paranın insanın yabancılaşmış özü olduğu 
düşüncesini ortaya atmıştır.

İşte Marx bu felsefe geleneğinden geçerek 
gelmiş ve bulunduğu birikimden de alabildi-
ğince yararlanmıştır.

2. B. Marx’ın Öğretisinde 
Yabancılaşma

Marx’da yabancılaşma özel mülkiyetin çıkma-
sı ve iş bölümü olgularından kaynaklanmakta-
dır. İşte bölümü içinde yeri ve ekonomik rolü 
saptanan insan, çalışma biçimini düzenlemek-
ten ve emeğinin ürünlerinden yoksun kalır; 
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kendinden ve diğer insanlardan uzaklaşır. Ka-
pitalizmde Marx’a göre işçiler işi bir yaratma 
değil, baskı süreci olarak deneyimlerler. Zora 
dayanan emek bir “yabancılaştırıcı araç” olan 
paranın bütün değeri yüklenmesi ve insanın 
değerini düşürmesi nedeniyle kişisel ilişkileri 
insanlık dışı kılar. Fakat yabancılaşma neden 
olur?

Marx’ın yabancılaşma konusunda en fazla 
yazdığı Paris Elyazmaları’ndaki (1844) iki 
bölümdür. Marx bu çalışmalarda “yabancı-
laşmış emek” kavramı üzerinde durur ve işçi 
ile onun ürünü arasındaki ilişkiyi inceler. Ona 
göre, insan öz-varlığını çalışmada bulan bir 
canlı türdür. Fakat denetleyemediği iş sürecin-
de yer almak durumunda kalırsa ya da buna 
zorlanırsa, bu özü kendisinden uzaklaştırılır. 
Bu şöyle olur: Çalışan insan, emeğini, eme-
ğiyle yeniden ürettiği yaşamının ürünü olan 
nesneye koyar. Fakat artık yaşamı kendisine 
değil, nesneye aittir. Alınır-satılır bir mal ola-
rak beliren emek ya da insan yaşamı nesnel-
leşir. Böyle nesnelleşerek gerçekleşen emek, 
ürünü olan nesneyi kaybetmek ve ona tutsak 
düşmek durumundadır. Diğer bir deyişle eme-
ğin gerçekleşmesi onun (gerçekleşmenin) 
yitirilmesidir. Emekçi “ne kadar zenginlik ya-
ratırsa o ölçüde yoksullaşır” Struik’te (Marx, 
1964: 107-108). Bu süreçte ya da bu yolla, 
çalışanın sadece kendi yaşamı için değil, işi 
için son derece zorunlu olan nesneler de ken-
dinden gasp edilir (s. 107-108). İşte, çalışanın 
proleterleşmesi bu sürecin sonucudur.

Nesneler dünyasının değeri artarken, insanlar 
dünyasının değeri doğrusal bir oranda düş-
mektedir. Yabancılaşmış emek ve onun içinde 
hapsolduğu ürünleri giderek gerçek üreticinin 
kendisini tanıyamayacağı bir dünya oluşturur. 
Bu durumun doğal sonucu şudur: İnsan mülk 
edindikçe kendinden uzaklaşır ve yabancılaşır.

Görülüyor ki, Marx’ın yapıtında, insanın te-
mel faaliyeti olan (ama artık denetleyemediği) 
iş, çalışma biçimi onun hem doğadan hem de 
kendisinden uzaklaşmasına yol açmaktadır. 
Şu halde başkalarının (Marx Romantikler di-
yor), yaşam sürecinin artan akılcılığının ve 
uzmanlaşmasının sonucu saydıkları yabancı-
laşma, Marx’a göre toplumun eseridir. Kayna-
ğı da özellikle çalışanın, çalışmayan, diğer bir 
deyişle, kapitalist tarafından sömürülmesidir. 
Bu teşhis, Marx’ın tüm kuramsal örgüsünün 
içine girmiş ve daha sonraki yanıtlarında açık-
ça belirtilmese bile sonuna dek etkisini sür-
dürmüştür.

Marx, 1844 El Yazmaları’nda insanın doğaya 
emeğiyle daha egemen oldukça, üretme se-
vincini ve ürününü kullanmayı bu egemenlik 
sevgisi için terk etmesinin ne kadar düş kırıcı 
olduğunu belirtiyor ve soruyordu : “Doğa-
yı fethetme gücünü kazanırken insan kendi-
ni yönetme gücünü nasıl kaybetti?” “Nasıl, 
soruyoruz nasıl insan emeğini dışlar ve onu 

yabancılaştırır?” Bu yabancılaşma insanın 
gelişmesi sürecinde nereden kaynaklanmıştır?

Bu soruları heyecanla sorduktan sonra Marx, 
“şimdi bu ilişkileri daha yakından ele alalım” 
demiş, ama ne yazık ki yazı bu noktada bit-
miştir. (Struik’te Marx, 1968: 119). Hiçbir za-
man da tamamlanamamıştır.

Öte yandan tarih öncesine ve antikiteye ilişkin 
çalışmalarında Marx özel sektörün evrimin-
de toprak öğesinin üzerinde önemli bir etken 
olarak durdu. Özel olarak sahip olunan top-
rak parçalarındaydı ki tarihte ilk kez köleler 
sistematik olarak kendi doyumluk gereksin-
melerinin ötesinde bir artık ürettiler. Toprak 
servet ile eş duruma geldi ve toplum mülkiyet 
esasına göre ayrıştı. Fakat 1844 Ekonomik ve 
Felsefî El Yazmaları’nda Marx tarihsel çalış-
malarının tersine, yabancılaşmayı mantıksal 
açıdan toprak mülkiyetinden önce görmüştür. 
Bu noktada şu öneriyi getiriyor: “Özel mülki-
yetin kökeni nedir diye soracağımıza insanın 
gelişmesi sırasında yabancılaşma nasıl orta-
ya çıktı diye sormak gerekir” (Struik’te Marx, 
1968: 118). Gerçekten nasıl? Marx bu soruyu 
da yanıtsız bırakmıştır.

Ama çağdaş Yugoslav filozofu Istvan Mesza-
ros (1970) gibi düşünürler için insanın yaban-
cılaşması ile mülkiyetin ortaya çıkışı ve işbölü-
mü kuramsal ya da olgusal bakımından önemli 
bir sorun değildir. Çünkü insanın kendinden 
uzaklaşmasının aracı olan tarihin üretici güç-
lerinin, insanın yeniden insanlaşmasına hizmet 
etmesi, insanlığın özgürlük mücadelesinin bir 
parçasıdır ve bu diyalektik karşılıklı etkileşim 
açısından değerlendirilmelidir (s. 155).

Amerikalı filozof Bertell Ollmann’a (1971) 
göre de Marx toplu mülkiyetten özel mülki-
yete ilk geçişin “ayrıntılarını” bize hiçbir za-
man vermediğine göre konu ile hiç olmazsa 
tarihsel açıdan hiç uğraşmayalım. Ama Ol-
lmann’ın kendisi de Marx’ın tarihçilere bı-
raktığı korkutucu ikilemin farkındadır. Şöyle 
yaklaşır soruna: “Eğer özel mülkiyet ve iş 
bölümü eş ifadelerse (Marx’ın deyimi) ve özel 
mülkiyet “yabancılaşmış emek” tarafından 
üretilen nesneleri tanımlamak için Marx tara-
fından kullanılan terimse, bunlardan ilk önce 
hangisinin geldiğini bulmamız gerekir. Acaba 
özel mülkiyet mi insanı yabancılaştırmıştır, 
yoksa yabancılaşmamış insan özel mülkiyeti 
yaratmış ve böylece kendi yabancılaşmasının 
koşullarını hazırlamıştır?” (s. 163-164).

Marx’ın kendisi de bu sorunun yanıtını ara-
mıştır. 1844 El Yazmaları’nda şöyle yazar:

“Özel mülkiyet böylece yabancılaşmış eme-
ğin, işçinin doğa ve kendiyle olan dışsal iliş-
kisinin ürünü, sonucu ve kaçınılmaz neticesi-
dir. Özel mülkiyet buna göre yabancılaşmış 
emek –yani yabancılaşmış adam, uzaklaşmış 
emek, uzaklaşmış yaşam, uzaklaşmış adam 

kavramından çözümleme ile çıkar. Doğru, biz 
yabancılaşmış emek (yabancılaşmış yaşam) 
kavramını politik ekonomiden özel mülkiyetin 
devinimi sonucu çıkardık. Fakat bu kavramın 
incelenmesiyle özel mülkiyet, yabancılaşmış 
emeğin kaynağı, nedeni olarak belirse bile, 
tıpkı tanrıların başlangıçta insanın zihinsel 
karışıklığının nedeni değil, sonucu olması gibi 
aslında onun (yabancılaşmış emeğin) sonucu 
olduğu ortaya çıkar. Sonra bu ilişki karşılıklı 
olur.” (Struik’de Marx, 1968: 117).

Bu anlamda özel mülkiyet yabancılaşmış 
emeğin ürünüdür, ama aynı zamanda emeğin 
kendini yabancılaştırdığı, yabancılaşmasını 
gerçekleştirdiği araçtır. Marx’ın koyduğu şe-
kilde ikisinin arasındaki mantıksal bağ birinin 
diğeri olmadan ortaya çıkmasını ve tarihsel 
bir öncelik ilişkisini kurmayı imkânsız kılıyor. 
Bu durumda sorun geleneksel neden-sonuç 
ilişkisi yerine iki gücün hem kendileri hem 
de aynı zamanda bir diğeri olduğu diyalektik 
bağlam içinde görülmelidir (Diggins, 1977: 
117). Marxçı bilgi kuramı içinde böyle ayrı-
calıklı bir yer verilince, özel mülkiyetin tarih 
sahnesine çıktığını, açıldığını, büyüdüğünü, 
geliştiğini genelde her şeyle ilişkilendiğini ve 
özelde hiçbir şeyde(n) ortaya çıkmadığını be-
nimsemek gerekir. Böylece, özel mülkiyetin 
bu “gizi” felsefî açıdan aydınlığa kavuşur ama 
tarihsel açıdan hiçbir çözüme varmaz.

Bu temelden çıkarak Marx gerek Kapital’de 
(1967), gerekse Grundrisse’de (1973) sömürü 
ve yabancılaşmanın, kendisi insan gayretinin 
bir sonucu olan özel mülkiyetten kaynaklan-
dığı üzerinde ısrar eder. Ayrıca tüketim etkeni 
dâhil, niçin “insanın durumuna” katkıda bulu-
nan diğer etkenlerin çözümleme dışı bırakıl-
ması gerektiğini de açıklar:

“Bireyin üretimi ilk başta doğanın tüketim 
için sunduğu hazır nesneleri derleyerek kendi 
vücudunun yeniden üretimiyle sınırlı olduğu 
halde biz mülkiyeti niçin tüketime değil de 
üretim ilişkilerine, koşullarına indirgiyoruz? 
Yegâne görevin bulmak ve keşfetmek olduğu 
yerde bile zor ve emek –avcılık, balıkçılık ve 
hayvancılıkta olduğu gibi– kısa sürede bi-
reysel düzeyde belirli yeteneklerin üretilme-
sini (yani geliştirilmesini) gerektirir.” (Marx, 
1973: 492).

2. C. Marx ve Veblen’in 
Karşılaştırması

Bu noktada Thorstein Veblen, Marx’a temel 
eleştirisini yöneltir. 1914 yılında yayınlanan 
Çalışma İçgüdüsü ve Endüstriyel Sanatların 
Durumu adlı yapıtında Veblen, genç Marx’ı 
da çok ilgilendiren bir konuyu, çalışma içgü-
düsünün bastırılması olgusunu incelemiştir. 

Veblen’e göre bu süreç insanın özgürlük araç-
ları üzerindeki özgürlüğünün kaybını simge-
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ler ve modern kültürün en evrensel, en kökten 
değişimidir. Düşünür için yabancılaşmanın 
kaynağı özgür çalışmanın kaybıdır. Bunun ne-
denleri de üretimden çok tüketimde, servetin 
yaratılmasından çok edinilmesinde, malların 
yapılması ve sahip olunmasından çok ne du-
ruma geldiklerinde yatmaktadır.

Marx ve Engels özel mülkiyetin işbölümün-
den kaynaklandığını ve artık değerin ürünü ol-
duğu görüşündeydiler. Klasik iktisatçılar için 
mülkiyet, üretici emek ve sosyal mukavele te-
meline oturuyordu. Veblen ise özel mülkiyetin 
başlangıcını fetih eyleminde görmüştür.

“Mülkiyetin Başlangıcı” adlı makalesinde 
Veblen (1898: 352-365) konuyu Marksist ve 
liberal görüşlerin dışına çıkarmış ve çağdaş 
antropolojik görüşlere bağlamıştır. Ona göre, 
birçok ilkel kültürde dışsal nesnelerin özel 
algılanışı, mülkiyet ilişkisinden (onun sosyal 
ve kişiler-üstü niteliğinden) çok daha içsel 
(kişiye özgü) bir duygudur. Eski kabile köy-
lerinde giysi, süs, silah vb. şeyler mal değil, 
ilkel insanların elleri, ayakları, nabız-atışı ya 
da vücut ısısı gibi bir şeydi. Varlığının orga-
nik bir uzantısıydı. Bu ilişkide sahip olmak ve 
mülkiyet kavramları geçerli olamaz.

O halde mülkiyet fikri nereden doğdu? Veb-
len’e göre onun kökleri ilkel komünizmin çö-
zülmesinde olamazdı. Çünkü mülkiyet, mülk 
sahibi bir bireyin olmasını gerektirir. Belki 
komünalizm görece daha geç gelişen, önceki 
bir komünal olmayan evreye bilinçli bir tepki 
olarak oluşan düzendir. Şu halde sahip olma, 
“içgüdüsel bir kavram”, insanın yapısında 
içkin olarak mevcut bulunan bir düşünce ola-
maz. Tam tersine öğrenilmesi gereken ve edi-
nilen/özümlenen bir kültürel alışkanlık olmak 
durumundadır.

Bir nesne kişilik-benzeri bağlamın (belirli 
bir kişinin uzantısı olmanın) dışına çıkmadan 
kabilede elden ele dolaşabilir. Veblen’e göre, 
nesnelerin kimin sahipliğinde olduğu bu denli 
karmaşık olan bir sosyal ilişkiler ağında özel 
mülkiyet doğamaz (s. 361-362). Ayrıca elin-
de bulundurmak her zaman mülkiyet anlamı-
na da gelmez. Örneğin köleler efendilerinin 
aygıtlarını, yani üretim araçlarını, kullanmak 
için ellerinde bulundururlar ama onlara hiçbir 
zaman sahip olamazlar.

Yine de Veblen özel mülkün kökenini önce 
kölelik sonra da serflik kurumlarında görür. 
Başka bir anlatımla, mülkiyet özgür çalışma-
nın bittiği yerde başlar. Ama bu yaklaşımın 
kaba bir yakıştırma olduğunu Veblen de bilir 
ve çekinerek ekler: “Sahip olma, kullanma 
yasasının (geleneğinin) ortaya çıkmasından 
önce belirmemiştir. Fakat kullanma yasasının 
bir erkeklik uğraşı olarak ortaya çıkmasından 
hemen sonra da belirmemiştir” (s. 361). Kul-
lanma girişimleri ilk kez doğaya dönük olmuş, 
avlama, yetiştirme gibi bunu yapanları yaşat-

maya yönelik, ürünleri topluca tüketilen bir 
uğraş zinciri oluşturmuştur. Bu süreçte şiddet 
ve egemenlik ilişkisi yoktur.

Veblen niçin gasp, biriktirme ve bu ürünlere 
bireysel olarak sahip çıkma gibi uygulamala-
rın ilkel vahşiliğin barışçıl komünistik rejim-
lerinde görülemeyeceğini söyler. Önce, bu 
gibi olaylar kabilenin çözülmesine yol açar. 
Sonra da ilkel kabilenin dışarı karşı kendini 
koruyabilmesi için toplu savaşma yeteneğini/
gücünü ayakta tutması gerekir. Bunun için de 
zaten son derece sınırlı olan doyumluk rızkı-
nı tümüyle ve toplu olarak tüketmesi gerekir 
(s.262).

Her ne kadar insanın toplu yaşamı barışçıl vah-
şilikten barbar sömürüsüne evrilirken yağmacı 
ya da asalakça eylemleri artmışsa da, bireysel 
mülkiyet yağmadan doğmamıştır. Çünkü gasp 
edilen silâhlar ve yiyecekler fetihçi grubun 
yaşaması için gerekirliliğini sürdürmüştür. Bu 
yüzden de mülkiyet fikrinin doğması için eko-
nomik hayatın gelişmesinin malların yok ola-
bilir değil, dayanıklı olma niteliğine ulaşması 
düzeyine gelmesi zorunluydu. Ama yine de 
ekonomik gelişme yeterli değil, ancak gerekli 
bir koşuldur. Bolluk olgusu bile mülk fikrinin 
doğmasına yeterli gelmeyebilir.

Veblen’e göre mülkiyet olgusunu 19. yy. ikti-
satçılarının öğretisi aracılığıyla değil, daha do-
ğuşunun başlangıcında anlamak gerekir. Sözü 
edilen sosyal doğumun ise insan bilincinde bir 
değişmenin olmasını beklemesi gerekti. Bu 
değişiklik de ilkel sürünün (insan gruplarının) 
malları değil, insanları gasp etmesiyle, onun 
ürünlerine değil, insanın kendisine el koyma-
sıyla oldu (s. 363-364).

“Esirler komünal tüketim biçimine uymayan 
şeylerdi. Onlara kendilerini esir edenlerce 
el konulması, sahip çıkılması, grubun görü-
nürdeki ortak çıkarlarını (yaşam koşullarını, 
dayanışmasını) zedelemiyordu. Aynı zamanda 
bu esirler, insan olmalarından ötürü, onları 
esir edenlerden bireysellik (kişilik) açısından 
farklı idiler. Nesnelerden farklı olarak onların 
(kişiliklerinin) dışında idiler. Bu yüzden de ko-
layca aynı kişilik yapısının içine sokulamıyor-
lardı” (s.364).

Esirlerin çoğu Veblen’e göre kadındı. Niçin 
kadın? Bunun kuramcı açısından cinsel bir 
önemi yoktur. Konu sosyal ve pratiktir. Kadın-
lar silâh taşımadıklarından tehlikeli değiller-
dir. Bakımları kolaydır. Daha kolay yönetilir 
ve çok iş yaparlar. Katkıları tükettiklerinden 
çoktur. Fakat en önemlisi kadınlar onu esir 
edene şeref getiren birer “kupa” ya da ödül 
değerini simgelerler. Kadın yağmalanan ama 
el koyana organik olarak bağlı olmayan, ortak 
olarak tüketilmeyen tek nesnedir ilkel toplum-
da. Bu yüzden ilk maldır.

İşte mülkiyet önce esirlerle başlar, sonra da 

esir eden tarafından esirinin ürettiği şeylere el 
konmasıyla gelir. Bu gelişme sömürü olgusu-
nun doğmasına yol açar. Bundan sonra artık 
esir sahipleri bedensel olarak çalışmayacak-
lardır. Bedensel çalışmak, kölelik, düşük sta-
tünün bir simgesi haline gelecektir. Çalışmaya 
karşı gelişen bu nefret, çalışma içgüdüsünün 
ve çalışanlara karşı babacıl hoşgörünün yoz-
laşmasına da neden olmuştur (s. 364).

Veblen’in öğretisinde servetin ilk kaynağının/
konusunun kadın olması, Marx’taki yaban-
cılaşma olgusunun tarihsel sırasını bozuyor. 
Ayrıca özel mülkiyeti yabancılaşmış emekten 
değil, göçebelerin, avcıların ve savaşçıların 
eylemlerine bağlıyor Veblen. Bu tutumuy-
la da Eflatun ve Aristo’dan Nietzsche’ye ve 
Toynbee’ye uzanan Batı düşünce tarihine 
damgasını vurmuş olan devletin başeğ(dir)
me kuramına yaklaşıyor. Doğallıkla bu kuram 
Marksistlerce benimsenmemektedir. Jürgen 
Habermas’a (1975) göre zaten bugün bu ku-
ram çürütülmüştür. Çünkü göçebelik ilk uy-
garlıklardan sonra ortaya çıkmıştır. O halde 
devletin doğuşunun daha başka, özgün neden-
leri olmalıdır.

Yine de Veblen’in, Claude Lévi-Strauss (1972) 
tarafından desteklenen antropolojik spekülas-
yonları, iç tutarlılığı bakımından değerlidir. 
Hatta erkek ve kadınların esir (ve mülk) edil-
mesinin, esirler tarafından üretilen nesnelere 
sahip çıkmadan önce geldiği teziyle Veblen, 
Marx’ın bu konudaki düşüncelerini düzeltmiş 
olabilir. Bu da şu sonucu doğurur: Egemenlik 
ve sömürünün emeğin değer kuramı ile pek 
az ilgisi vardır, yani baskı ve zulüm yabancı-
laşmadan önce gelir (Diggins, 1977:123). Bu 
onun en büyük katkısı olarak benimsenir sos-
yal bilim kuramına.

Ama Veblen de, Marx’ın vardığı şüpheli ala-
na varır bu çözümlemesiyle. İki kuramcı da 
ilkel toplumun, barışçı, komünal ve üretken 
olduğu varsayımından yola çıkmışlardır. Oysa 
sormak gerekir: “Doğal” insan (erkek) çalış-
maktan hoşlanıyor idiyse, niçin kadınları kupa 
ya da ödül olarak esir etmek zorunluluğunu 
duydu? Niçin onları çalıştırıp, kendisinin üret-
ken emek kullanmaya tenezzül etmediğini 
göstermek istedi? Eğer mülkiyet fetih ve gasp 
olgusundan çıktı ise Marx ve Veblen’in ileri 
sürdüğünün tersine insanın saldırgan ve edini-
ci olduğu sonucuna mı varılmalı acaba?

Gerçekten de Veblen, insanın toplu yaşamının 
başında barışçı bir ilkel evrenin var olduğunu 
benimseyince (insanların) nasıl yabancılaştığı 
(insanın) sorunsalının çözümünden de zorunlu 
olarak kaçamadı. Yabancılaşmanın koşulları 
ona göre özel mülkiyetin bağrında oluşmadı. 
Bunu iddia etmek “tehlikeli bir spekülasyon” 
olacaktır (Veblen, 1898:1949; idem 1914). 
Aynı şekilde sanayicilerin eski zaman savaş-
çı reislerinin rolünü üstlendikleri “barbarca” 
geçmişin yalnızca bir devamı olarak gördüğü 
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sanayi kapitalizmi de yabancılaşmanın baş-
langıcını belirlemez.

Ne de yabancılaşma, Marx’ın öğretisinde ol-
duğu gibi paranın “yabancılaştırdığı aracılı-
ğı”nda gösterir kendini ilk kez. Veblen parayı 
yabancılaşmanın özü değil, simgesi olarak 
görür. Üretkenliğin temelinde de insana do-
ğal olan çalışma içgüdüsü vardır. İşte çalışma 
içgüdüsünün/niteliğinin sosyal alışkanlıklar, 
kurumlar tarafından (birikimli olarak) “kirlen-
mesi” sonucunda yabancılaşma doğar.

Sözü edilen “kirlenmenin” başlangıcı ilkel in-
sanın doğal çevre (dünya) üzerinde çalışması, 
onu denetlemesi için anlaması gereksinmesin-
dedir. İnsan için anlamanın en kolay yolu da 
tanıdığı nitelikleri anlamak istediği nesnelere 
ve süreçlere atfetmektir. Antropomorfizme ya 
da animizme götüren bu tutum, ilkel insanın 
dışsal nesnelere kendi yaratıcı (içkin sanatkâr-
ca) eğilimini yansıtması sonucunu doğurdu. 
Böylece, doğanın kişiliksiz, hareketsiz olgula-
rı kişisel bir anlam kazandılar. Bu yolla insan 
bilgisi temel bir dönüşüme uğradı.

Veblen’e göre animizm günümüzde teknoloji-
nin ilerlemesi ve pratik gerekirlilik yüzünden 
sınırlanmıştır. Ama ortadan kalkmamıştır; sa-
dece bilinç-üstüne yüceltilmiştir. Bu yüzden 
de insanlar dünyevî maddeler üzerinde çalış-
tıkça kafalarındaki animistik nitelikler daha 
ihtiyatlı, daha zekice, hünerli ve ideal biçimler 
alır. Bu gelişme tek-tanrılığa, dört boyut için-
de alabildiğine uzak fakat her yerde hazır ve 
nazır, sağlayıcı bir Yaratıcı’nın benimsenişine 
kadar varmış olabilir (Veblen, 1953: 58-59).

Veblen ve Marx’ın öğretileri arasındaki ikilem 
de buradan kaynaklanıyor. Marx insanın iş 
(çalışma) yoluyla insanı doğadan ayıran ikiliği 
yeneceği tezini benimsemiştir. Çünkü insanın 
öznel eylemi, onun “doğayı insancıllaştırdığı” 
nesnel eylem sürecinin kendisidir (Marx, 1968: 
116-119). Veblen bu ikiliğin kaldırılabileceği-
ne, insanın yalnızca değiştirerek doğayı anla-
yabileceğine inanmaz. Marx’a göre insan bil-
mek için eyleme geçmelidir. Veblen’e göre ise 
insan eyleme geçmek için anlamalıdır. Ayrıca 
ne anladığı, gerçek dünyanın kendisi de olma-
yabilir (Diggens, 1977: 129). Veblen insanın 
gerçekte kavrayamadığı bir dünyada madde 
üzerinde çalıştığına inanır. Fakat bilimsel iler-
leme için çok gerekli olan büyüsünden arınmış 
bir doğa insan için o kadar soğuk ve iticidir ki, 
o, kendi yaratığı olan nesnelere ve kurumlara 
insana benzer (kendine yakın) nitelikler, yo-
rumlar atfetmeye başlar. Böylece de doğal ve 
değişebilir olanı kutsal ve değişmez kılar. O 
halde çalışma kendi içinde yabancılaşmanın 
(kendini kirletmesinin) tohumlarını taşır.

Yabancılaşma olgusu bir de Veblen’e göre, in-
sanların birbirlerini verimlilik konusunda kıs-
kandıkları zaman ve durumlarda (toplumsal 
koşullarda, yapılarda) ortaya çıkar. O zaman 

insan, emeği(ni) üretmek (mal, ya da artık de-
ğer) için değil, daha üst düzeyde statü kazan-
mak için kullanmaya başlar. Daha üstün bir 
statünün kazanılması da mallara sahip olmak 
ve onları biriktirmekten geçtiği için barışçıl 
yaşamdan (kültürden) rekabet ve çekişme ha-
line varılır. “Kıskandırıcı belirginlik” paraya, 
servete dayanan bir kültür oluşturur. Bu kültür 
çalışmanın (içgüdü ve ya da üretim süreci ola-
rak) daha fazla “kirlenmesine” yol açar. Artık 
çalışma ve üretim değil; elde etme (ve başka-
larını bu yolla geçme) ve aylaklık belirleyici 
toplumsal değerler olurlar (Veblen, 1953: 29-
40). Statü kıskançlığı ve yarışması tarafından 
belirlenen bir kültürde anlam ve değer, üretim 
sürecine değil, güç ve kişisel nüfuz türü ani-
mistik nitelikler yüklenen (içermiş) mallar ve 
tüketim maddelerine verilir. Bu çözümleme 
sonucunda Marx gibi, (Marx’ın kullandığı te-
rim “nesnelleşme”dir) ama başka bir yoldan, 
emeğin “eşyalaşma”sı boyutuna varır Veblen.  

Böylece insanın yabancılaşmasına neden olan 
iki temel zaaf belirmiştir Veblen’e göre: İlk 
zaaf animizmin etkisidir. Animizm, insan aklı-
nın maddeye aracılık etmesi, bu yüzden de ger-
çeklerin nesneler olarak benimsenmesini önle-
yen zaafıdır insanın. Sonuç, olayları (süreçleri) 
ve nesneleri insanlaştırması (onlara insancıl 
nitelikler atfetmesi) ve toplumun akılcı bir bi-
çimde kavranmasının olanaksızlaşmasıdır.

İkinci zaaf da toplumun çalışmaya karşı olan 
küçümseme duygusudur. Buna yol açan da, 
verimlilik ve fayda ilkelerinin yarışma içgü-
düsü tarafından kirletilmesidir. Yarışma ve 
diğerini geçme temeli üzerine kurulu üretim 
sürecinde bireysel üretici tarafından üretilen 
mal başka bireyleri tatmin etmek amacına yö-
neliktir. Bu durumda o ürün, yaratıcı ve özgür 
çalışma sevincini kendi içinde bir amaç, içkin 
bir değer olarak taşımayacaktır, taşımaz.

Bir ürün sadece diğerleri tarafından yapılan 
mallarla değiştirilmek için üretiliyorsa, işçi 
kendisini üretimde değil, tüketimde gerçekleş-
tireceğini sanır. O zaman kendisini çalışarak 
soktuğu bu durumdan satın alarak çıkmak is-
ter. Böylece, aslında yöneltici ve insancıl olan 
çalışma içgüdüsü işçiyi kendisinin yabancı-
laştırılmasına katkıda bulunmaya zorlar. Bu 
durum onun sömürülmesinden çok “yarışmacı 
karşılaştırma” baskısı altında toplumsallaşma-
sından kaynaklanır (Diggins, 1973: 132).

Veblen insanın (toplumun) yabancılaştırıcı iki 
zaafından ve onların yol açtığı ikilemlerden 
kurtulma yollarını aramış ve kendine göre bul-
muştur da. Kurtuluş “makine sürecinde”dir. 
Makine, düşünceden insan benzeri niteliklerin 
tortusunu atar; işi çalışana değil çalışanı işe 
uymaya zorlar (Veblen, 1973: 310). Makina, 
maddenin gerçeğini insan zihnini dolduran in-
san-benzeri gerçeklik izahlarının yerine geçirir.

Veblen, animizm ve doğa-üstücülüğün yok 

edilmesi sonucunda Max Weber’in çok kork-
tuğu bir şeyi, dünyanın büyüsünden sıyrıl-
masını istiyordu. Ancak böylece büyü, din, 
milliyetçilik, tüketim kültürü, mülkiyet hakkı 
ve savaş gerçek (madde) ile deneyim arasına 
girmek (doğa-üstü yorumlar yapmak) gerek-
siniminden arınmış olduğu için kendini ya-
bancılaştıramayacak kadar mekanikleşmiş bir 
zihne anlam ifade etmeyecektir.

Bu gerçekten de garip bir çözümdür insan 
için: İnsan yabancılaşmadan önceki üstünlü-
ğüne kavuşabilmek için kendine özgü duygu-
sal niteliklerini dışlamak zorundadır. Ne var 
ki Veblen’in çözümü yabancılaşma paradok-
sunu daha da karmaşıklaştırıyor. Bunun ilk 
nedeni, onun, makinenin niçin ortaya çıktığını 
yeterince anlatamamış olmasıdır. Niçin insan 
diğer hayvan türleri gibi doğanın nesnel gere-
kirlilikleriyle yetinmemiş ve teknolojiyi yarat-
mıştır? Bunu yapmış olması insanın Marx’ın 
deyimi ile “ilkel komünizm”den, Veblen’in 
deyimi ile “barışçıl vahşilik”ten değil, fakat 
eylemiyle belirlediği varlığının özünde ya-
bancılaştığını göstermiyor mu? Ayrıca, insanı 
özünden uzaklaştıran, makineyi üreten “çalış-
ma içgüdüsü” değil midir? Çünkü eğer insa-
nın varlığı doğaya tümüyle tekabül ediyorsa, 
gereksinmelerden arınmış, istekleri ve tatmin-
leri (doğayla ve diğer insanlarla) bir ve aynı 
olacaktı. Böylece dünya da kendisine yabancı 
olmayacaktı. Fakat ister ilkel aygıtlar olsun 
ister modern teknoloji olsun, makinenin keşfi 
insanın kökende olmak istediğini, olmadığını 
ve gereksinmesini ortaya koyuyor.

Bir de insanın “niçin çalıştığı” sorusu var ya-
nıtlanması gereken. İlginçtir ki, ne Veblen ne 
de Marx kapitalizmin emeğin (çalışmanın) 
gereksinmeyi yansıttığına ilişkin görüşünü 
eleştirmelerine karşın insanı çalışan varlık 
olarak incelemeye yanaşmamışlardır. İnsan 
doğanın bir parçası olmasına karşın, doğadan 
daha fazla, daha üstün bir şey olmak amacıyla 
kendisini (doğanın üzerine) onun aracılığıyla 
zorladığı için (Gasset, 1962: 87-160) bizzat 
işin yabancılaştırıcı olabileceği konusunu ikisi 
de ele almamışlardır. Bunun yanında her ikisi 
de, varlığının anlamını sormak yerine insana 
gücünü teknoloji ve sanayi yoluyla maddî var-
lıklar dünyasına yaymayı salık verdiler. Böy-
lece ikisi de, herhalde hiç istemedikleri halde, 
Weber’in (Gert ve Mills, ed., 1968: 267-359) 
Protestan geleneğinde gördüğü niteliğe uygun 
olarak insanı hayatta kaybettiğini emekte (ça-
lışmakta) aramaya çağırırlar.

Aynı şekilde gerek Marx gerek Veblen ide-
oloji konusuyla ilgilenmişler ve ideolojiyi 
zihnin gerçeği kavramasını saptıran bir süreç 
olarak görmüşlerdir. İkisi de gerçek kurtulu-
şun tüm sancıların tükenmesiyle mümkün ol-
duğuna inanmışlardır. Fakat acaba Veblen’in 
kurtulmak istediği “animizm” ve Marx’ın 
kurtulmak istediği “sahte bilinç” kendi düşün 
sistemlerinden tümüyle dışlanmış mıdır? İki 
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kuramcının yapıtında da iş sihirli nitelikler 
yüklenmiştir. İş kavramı/olgusu aracılığıyla-
dır ki Veblen ve Marx insan dünyasından kay-
naklanan nitelikleri/değerleri doğa dünyasının 
süreçlerine atfetmektedirler. Veblen’de maki-
ne ne ise Marx’ta proletarya odur: Sayesinde 
saf istekten doğan ideallerine nesnel olgular 
olarak gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği ef-
sanevi varlık.

Böylesine üstün nitelikler yüklenen (efsane-
leştirilen) varlıkların/güçlerin açtığı dünyada 
olağanüstü şeylerin olması doğaldır. Veblen’in 
“makine”sinin insanı tekrar insancıl özüne ka-
vuşturması, Marx’ın ileride işbölümünün sona 
ereceğine tutkuyla inanması bunun en belirgin 
örnekleridir.

Gerçekten de Marx’ın yapıtı incelenince gö-
rülür ki yabancılaşmanın temelindeki soru-
nun uzmanlaşma olduğuna Marx’ın kuşkusu 
yoktu. Fakat 1875’ten sonraki düşüncelerinde 
“komünist toplumun üst aşamalarında” bi-
reyin işbölümüne tutsaklığının sona ereceği 
gibi, bedensel ve zihinsel emek arasındaki zıt-
lığın da ortadan kalkacağı inancını ileri sürdü. 
Bu varsayım ile Marx, Fransız maddecileri 
ve Alman idealistlerine koşut olarak modern 
teknolojinin yarattığı işbölümünün insanlığı 
daha üst bir yaşam biçimine ulaştırdıktan son-
ra tıpkı koltuk değnekleri gibi, bırakılabileceği 
savına vardı.

2. D. Marx’tan Sonra Yabancılaşma 
Kuramı

Marx’ı izleyen kuşakta onun öğretisindeki 
bu ütopik ögenin üstü kapalı bir biçimde de 
olsa terk edilişinin sosyolojinin felsefeden 
ayrılışında önemli rol oynadığı söylenebilir. 
Özellikle Max Weber ve başlattığı okul tara-
fından geliştirilen “toplumun bilimi” (science 
of society), felsefeyi pozitivist bir yöntemle 
bilimler arasındaki bütünleştirici bir bağa ya 
da (aynı zamanda) tüm bilimsel araştırmalarda 
ortaklaşa kullanılan kavramların soruşturul-
masının aracı olma işlevine indirgedi. Böylece 
geleneksel felsefe ve metafizikten kaynaklan-
mayan toplumsal bilim, insanın doğası ya da 
insanın özü gibi genel yaklaşımlardan arınma 
olanağı buldu. Weber ve Durkheim ile ilişkili 
ana asosyal bilim okulları, onlar yanında Sim-
mel gibi bağımsız bilim adamları, bilgi kura-
mı felsefe ile ilgilerini kestiler.

Bu aşamadan sonra Weber, Durkheim ve Sim-
mel gibi geç 19. ve erken 20. yy. toplumbilim-
cileri insanın yabancılaşması konusuna yeni-
den eğilmek gereğini duydular. Her üçü de ko-
nuya kentleşmiş, sanayileşmiş ya da bu yönde 
hızla ilerleyen toplumlar açısından yaklaştılar.

Weber (1958) bilim ve bürokrasi tarafından 
yaratılan dünyanın din ile ilişkisiyle ilgilen-
di. Kapitalist çalışma biçiminin diğer yüzü 

olan ve onun yönlendirici gücünü oluşturan 
riyazetin (din uğruna dünyevî hazlardan vaz 
geçmek) ya da sakınmanın, kendisiyle birlikte 
getirdiği şeylere yabancılaşabileceğine dikkat 
çekti. Weber’e göre en çok kapitalistleşmiş 
olan Birleşik Amerika’da dinsel ve ahlâksal 
anlamından soyutlanmış olan servet edinme 
uğraşısı, tümüyle dünyevî duygular, hatta bir 
tür spor biçimine dönüşme eğilimindedir.

Durkheim’a (1951) göre ise modernleşme, bi-
reyselliği koruyabilme niteliği olan toplumun 
belirli öğelerinin hayatiyetine son vermekte-
dir. Bu da sanayileşme, kitle demokrasisi ve 
lâikleşmenin bir sonucudur. Bu doğrultudaki 
düşüncelerini temellendirmek amacıyla yaptı-
ğı İntihar (1951) adlı çalışmasında şunu kanıt-
lamaya çalışmıştır: Çağdaş uygarlık düzeyin-
deki toplumlarda isteyerek cana kıyma, birey-
lerin bu toplumlardan ne ölçüde bunaldıkları-
nın ve uzaklaştıklarının bir göstergesidir.

Simmel (1964) de bireysel benliğin sıradan 
(rutin) rollere bölünmesini, kişinin kendisini 
ve diğerlerini tanıma yeteneğinin körleşme-
sini metropoliten (kalabalık kentteki) yaşama 
bağlıyor. Simmel için metropol kalbin değil, 
aklın kültürünün ürünüdür. Ona göre cemaat 
olgusu bir yanda, yabancılaşma diğer yanda 
insanların dışsal kimliğinin iki kutbunu oluş-
tururlar.

Weber’e göre ise dünya esasında duygusuz-
dur. Yani, insan isteklerine duyarlı bir tanrısal 
varlık ya da başka bir oluşumun mekânı değil-
dir. Bu anlayış bir ölçüde tarihsel sürecin te-
mel niteliği olan akılcılaşmanın (rationalizati-
on) sonucudur (Weber, 1968). İnsanlar yaşam 
ve evren hakkındaki mistik düşüncelerinden 
arındıkça tekniğin ilerleyen uygulaması sonu-
cu giderek daha karmaşıklaşan ve uyum ara-
yışlarını pek tatmin etmeyen bir dünyada bu-
lurlar kendilerini. Akılcılaşma bir yandan eski 
metafizik umutları ve inançları yıkarken, diğer 
yandan da insanlara yeni yükler getirmektedir 
(Weber, 1968). Bu yük insanın üzerine baskı 
yaparak onun yabancılaşmasına neden olur.

Buna benzer bir çözümleme de genellikle ka-
ramsarlığıyla tanınan Freud’un Bir Düşün Ge-
leceği (1964) ve Uygarlık ve Onun Tatminsiz-
likleri (1962) adlı yapıtlarında görülür. Doğa 
ve toplum yasalarının kendilerini acımasız bir 
güçle kabul ettirdikleri tezi ile noktalanır bu 
gelenek. Ne var ki 19. yy. sosyalizmi hiç ol-
mazsa bu tezi insanın yeteneklerine olan inanç 
ile dengeliyordu. Bu inanca göre önceki ceha-
letlerinden kurtarılınca insanlar, yaşamlarını, 
içkin insancıl gereksinmeler doğrultusunda 
düzenleyeceklerdir. Bu düzenleme de her bi-
reyin kişiliğinin serpilme olanağı bulacağı öz-
gürlük temeli üzerinde olacaktır.

Sosyalist hareketi, liberal-insancıl kökenine 
bağlayan bu inancın, teknolojinin endüstri 
öncesi sosyal oluşumları dönüştürdüğü top-

lumlarda hâlâ yaşadığını görmekteyiz. Ama 
önemli bir değişiklikle: İşin ya da iş sürecinin/
işbölümünün “insancıllaştırılması” artık söz-
de kalan bir kavram durumuna indirgenmiştir. 
Bu durumda emeğin yabancılaşması, insanın 
kendinden yabancılaşması biçiminde ele alı-
nınca, sosyal ve siyasal açıdan oldukça büyük 
düşünsel zorluklar doğuruyor. Bu temel öneri 
benimsenince özellikle çağdaşlaşma yolunda 
ilerleyen ülkelerin duygusal gereksinmelerini 
de karşılamak olanaksızlaşıyor.

Bir de bu yüzyılın ikinci çeyreğinde dünyayı 
etkileyen totaliterliğin birey ve toplum ara-
sındaki geleneksel dengeyi bozmasından arta 
kalan tecrübenin izleri ya da sürekliliği var 
göz önünde bulundurulması gereken. Bu tec-
rübede totaliterliğin dışında kalan ülke halk-
ları bile birey ve grupların özgül çıkarlarının 
büyük ölçüde devlet tarafından getirilen yeni 
düzenlemelerle ortadan kaldırılması durumu 
ile karşı karşıya gelmişlerdir.

Öte yandan bireylerin var olan ya da olası 
bir planlı ve merkezîleşmiş toplumda, tekno-
loji yoluyla toplumlarda çoğulcu denetimin 
üzerine çıkmış, çıkarılmış, yönetenlerin/ege-
menlerin buyruğunda kalmaları da mümkün. 
Günümüzde bunun örnekleri de var. Bu du-
rumda insanlar yalnızca metafizik özlerine 
değil, “kitle halinde” dünyasal varoluşlarına 
da yabancılaşabilirler, yabancılaşmaktadırlar. 
Sözü edilen seçkinci denetim, mülkiyet düze-
ni yoluyla olmasa da, üretim faaliyetlerinin de 
dâhil olduğu işbölümünün, buradan çıkarak en 
üstte devlete somutlaşan siyaset aygıtlarının/
kurumlarının denetiminin, çoğulcu katılmaya 
ve karar almaya kapatılmasıyla gerçekleştiri-
lebilir. Birçok uygulamada da gerçekleşmiştir.

Bu tür bir yabancılaşma sürecine kitle haber-
leşme araçlarının seçkinci, ya da anti-demok-
ratik denetiminin, insanların yaratıcı kendi-
liğindenliğini yok edecek bir “sahte kültür” 
yaratması da olasıdır. Bunlara bir de toplumun 
insanları yabancılaştıran değer sistemine ve 
kurumsal yapısına tekrar uyumunu sağlamak 
amacına yönelik yeni ruh sağlığı ve ruhbilim-
sel tedavi yöntemlerini de eklemek gerekir. 
Psikiyatri ve tedavi psikolojisi şimdiye dek di-
nin tekelinde olan ruhsal rahatlatıcılık görevi-
ni üstlenmiştir. Dolayısıyla bazen zorla, çoğu 
kez istemeden insanın kendi dışında oluştu-
rulan evrene bağlanmasını sağlayan bir işlevi 
sürdürmektedir bu disiplinler.

İşte bu sosyal çerçeve içinde 20. yy.’ın ikinci 
yarısında pozitivist toplumbilimi, 19. yy.’ın 
sonlarında geleneksel metafiziğin çözüleme-
yen sorunlarını çözemediği gibi onun mirasçı-
sı durumuna gelmekten de kaçamamıştır.

Bu yazı Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin 
1978 yılı 33. cilt, Yabancılaşma Kuramı ko-
nulu 3. sayısında yayınlanmıştır.
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Yabancı
Albert Camus

Yayınevi: Can Yayınları
119 sayfa

“Albert Camus”nün ( 1913-
1960) en tanınmış, en çok 
yabancı dile çevrilmiş, en çok 
incelenmiş ve hâlâ en çok 
satan kitaplar arasında yer 
alan “Yabancı”, aynı zamanda 
yazarın en gizemli yapıtı. 
Ölümün egemen olduğu bir 
“varlık”ın en anlamsız olgularını 
saçma bir düzensizlik içinde 
yaşayan bu romanın başkişisi 
“Meursault”, bir simge kahra-
man değildir, “adı” olmayan 
bir “yabancı”dır; bu eksik 
kimlik, gerçeklikten algıladığı 
şeyi yapılandıramayan, 
yeniden örgütleyemeyen, ama 

gerçekliğin yankılarını yaka-
lamaya çalışan bir boş bilincin 
imgesidir. Onun kayıtsızlığı ve 
edilgenliği, işte bu boş bilincin 
ürünüdür. Yabancı, büyüleyici 
gücünü, içinde barındırdığı 
trajedi duygusuna borçlu: 
Bir türlü ele geçirilemeyen 
anlamın sürekli aranması, 
bilinç ile toplumsal dünya 
arasındaki çatışma... Camus’yle 
buluşanların hiçbiri, onunla 
karşılaşınca hayal kırıklığına 
uğramamıştır. “Mutluluk, bir 
yerde ve her yerde hiçbir şey 
beklemeden dünyayı, insanları 
sevmektir,” der Camus. 
Giderek daha çok sevilen bir 
yazar olması, onun bu sevgisinin 
yansımasından başka bir şey 
değildir.

Veba
Albert Camus

Yayınevi: Can Yayınları
277 sayfa

Camus adı çoğu okur için 
Yabancı romanıyla özdeşleşir. 
Ancak yazarın en önemli yapıtı 
aslında Veba’dır. Keskin bir 
gözlem gücünün desteklediği 
arı bir bilinçle Veba, yalnızca 
çağımızın değil, tüm insanlık 
tarihinin ortak bir sorununa 
değinir: Felaketin yazgıya 
dönüşmesi. Camus’nün hiçbir 
yapıtında böyle acı bir yazgı, 
böylesine şiirsel bir dille ele 
alınmamıştır. Veba, insanın 
ve ışığın şiiridir. Bu şiirde 
renkler alabildiğine koyu, 
ancak yazarın sesi o denli 
umut doludur. Beklenmedik bir 
boyuta ulaşan veba salgını tüm 
Oranlılar’ı ilkin umutsuzluğa 
boğar, ardından Doktor Rieux, 
Tarron ve Grand’ın gösterdikleri 

dayanışma örneği, başta yetkili-
ler olmak üzere herkese bir güç 
ve umut kaynağı olur.

YABANCI-
LAŞMA
KÜTÜPHA-
NESİ
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Yabancılaşma
Karl Marx

Yayınevi: Sol Yayınları 
201 sayfa

Marx, Hegel'i nesneleşme ile 
yabancılaşmayı özdeşlediği ve 
insanın yabancılaşmasını onun 
bilincinin yabancılaşması olarak 
gördüğü için, Feuerbach'ı da, 
dinsel yabancılaşma birçok 
yabancılaşma biçiminden 
yalnızca biri olduğu için 
eleştirir. Marx'ın bu derle-
mede yeralan metinlerine giriş 
niteliğinde olmak üzere kısaca 
bir yabancılaşma tanımı yapmak 
gerekirse, yabancılaşma, insanı, 
kendi etkinliğinin ürünlerine, 
üretken etkinliğinin kend-
isine, içinde yaşadığı doğaya, 
kendine, kendi özsel doğasına, 
insanlığına, öteki insanlara 
yabancılaştıran eylemdir. Marx, 
yabancılaşmayı nesneleşmeden 
ayırdetmiş ve özgül toplumsal 
koşulların bir sonucu olarak 
(yani soyut bir insan durumu 

olmayarak) ele almıştır. İşçinin 
ürününe yabancılaşması yalnızca 
emeğinin bir nesne haline gelme-
si, bir dışsal varoluş kazanması 
anlamına gelmez, ama onun 
dışında bağımsız olarak, ona 
yabancı bir şey olarak varolması 
ve onun karşısına bir güç 
olarak çıkması anlamına da 
gelir. Bu yüzden Marx'a göre, 
Hegel, emeğin yalnızca pozitif 
yanını görmekte, negatif yanını 
görmemektedir. "İşçi nesneye 
yaşamını koyar, ama o zaman 
yaşamı artık kendisinin değil, 
nesnenindir." "Emek us üretir — 
ama işçi için budalalık, aptallık 
üretir." Bu, tarihsel gelişmenin 
belirli bir aşamasının sonucu 
olarak böyledir. Yabancılaşma 
en yüksek biçimine kapitalizmde 
ulaşır, çünkü kapitalizm, emeğin, 
nesnel koşullarından kopuşunun 
doruğudur. İnsanın amacının 
üretim, üretimin amacının da 
servet olduğu bu modern dünya, 
bu nedenle, üretimin amacının 
her zaman insan olduğu antik 
anlayış karşısında, aşağılık ve 
bayağı bir durumda görünür. 
Ama öte yandan kapitalizm, 
insanlığın büyük çoğunluğunu 
mülksüzleştirerek ve zenginlik 
ve kültür dünyasıyla çelişkili 
hale getirerek, yabancılaşmanın 
ortadan kaldırılmasının pratik 
koşullarını da hazırlar.

Yabancılaşma – 
Marx’ın Kapitalist 
Toplumdaki İnsan 
Anlayışı
Bertell Ollman

Yayınevi: Yordam Kitap
432 sayfa

Yetkin Marksist felsefeci Bertell 
Ollman, Diyalektiğin Dansı, 
Marxizme Sıra Dışı Bir Giriş ve 
Diyalektik Soruşturmalar’dan 
sonra, Yabancılaşma adlı klasik 
çalışmasıyla Türkiyeli okur-
larla bir kez daha buluşuyor. 
Yabancılaşma, Marx’ın 
yabancılaşma kuramı üzerine 
yazılmış en sistemli ve özgün 
çalışmalardan biridir. Ollman 
bu kuramı, kuramı oluşturan 
unsurları tek tek inceley-
erek yeniden inşa eder. Bu inşa 
sırasında insanın; ürünü, üretici 
etkinliği, hemcinsleri ve türüyle 
arasında Marx’ın kurduğu 
ilişkiler yeniden yorumlanır. Bu 
nedenle kitap sadece kapitalist 
toplumda yaşayan insanlara dair 
farklı bir bakış açısı sunmakla 

kalmaz; aynı zamanda Marx’ın 
insan anlayışı ve bu anlayışın 
temel bileşenlerinin detaylı bir 
analizini de içerir. Dahası Oll-
man, Marx’ı okurken karşımıza 
çıkan en büyük zorluklardan 
biri olan dil meselesiyle de 
ilgilenir. Bu kapsamlı incele-
meyle, hem kapitalist toplu-
mun hem de Marxizmin öteki 
bileşenlerinin başka bir gözle 
değerlendirilebileceği yeni bir 
konumlanma noktasına ulaşılır. 
Ollman, Marx’ın diyalektik 
yönteminin mantıksal temel-
lerini oluşturan İçsel İlişkiler 
felsefesine özel bir önem 
atfeder. Kitabın bir bölümünü 
bu felsefenin ana hatlarını 
açıklamaya ayırır. Ardından, 
siyasi yabancılaşmayı Marx’ın 
devlet kuramı çerçevesinde 
ele alarak, İçsel İlişkiler 
felsefesinin Marx’ın birbiriyle 
çeliştiği söylenen düşüncelerin 
birleştirilmesinde nasıl 
kullanılabileceğini gösterir. Bu 
felsefeye yöneltilen eleştirileri 
de kitabın sonunda yanıtlar. 
Bu nedenle Yabancılaşma, 
kapitalist toplumda insanın 
yabancılaşmasının ötesine geçer; 
İçsel İlişkiler felsefesinin güçlü 
bir savunusuna dönüşür.

Kendini Savunan 
İnsan
Erich Fromm 

Yayınevi: Say Yayınları
239 sayfa

Yüzyılımızın ünlü düşünürü Er-
ich Fromm, bu yapıtında insanın 
yaşamdaki temel ödevinin 
“kendi kendisini oluşturmak”, 
yani gizil güç olarak ne ise 
o hale gelmek olduğunu sa-
vunuyor. Fromm’a göre, insanı 
anlamak, onu sanki kendimiz 
bir Tanrı ya da ondan çok üstün 
bir yeri olan bir yargıçmışız 
gibi suçlamamak anlamına 
gelir. Çünkü “iyi” ve “kötü” ne 
düzenekseldir ne de önceden 

yazgılanmıştır. Ahlâk felse-
fesi alanında seçme ve karar, 
insana; onun kendisini, yaşamını 
ve mutluluğunu önemle ele 
almasına; kendisinin ve toplu-
munun ahlâksal sorunlarıyla 
yüz yüze gelebilmek yiğitliğini 
gösterip kendisini savunabilme-
sine dayanmaktadır.

Dönüşüm
Franz Kafka

Yayınevi: Can Yayınları
104 sayfa

Franz Kafka’nın 1915’te 
yayımlanan Dönüşüm adlı 
öyküsü, yazarın, anlatım 
sanatının doruğuna ulaştığı bir 
eseridir. Küçük burjuva çevreler-
indeki yozlaşmış aile ilişkilerini 
en ince ayrıntılarına kadar 
irdeleyen bu uzun öykü, aynı 
zamanda toplumun dayattığı, 
işlevini çoktan yitirmiş kalıplara 
bilinç düzeyinde başkaldıran 

bireyin tragedyasını çarpıcı bir 
biçimde dile getirir. 

Kitabın Değişim olarak bi-
linen adının gerçekte Dönüşüm 
olduğu, ifadesini Ahmet 
Cemal’in açıklamasında bulur: 
“Gregor Samsa’nın bir sabah 
kendini yatağında bir böcek 
olarak bulması, salt bir değişim 
değil, fakat başkalaşım’dır. 
O, insanlığını koruyarak bazı 
değişiklikler geçirmemiştir; artık 
farklı bir canlı türü olmuştur.”

Bu açıklama, Kafka’nın eserini 
tanımlarken kullandığı ifadeyle 
de örtüşür: “Herkes, beraberinde 
taşıdığı bir parmaklığın ardında 
yaşıyor. Şimdi hayvanlarla 
ilgili bunca şey yazılmasının 
nedeni de bu. Özgür ve doğal 
bir yaşama duyulan özlemin 
ifadesi. Oysa insanlar için doğal 
yaşam, insanca yaşamdır. Ama 
bunu anlamıyorlar. Anlamak 
istemiyorlar. İnsan gibi yaşamak 
çok güç, o nedenle hiç olmazsa 
kurgusal düzeyde bundan 
kurtulma isteği var... Hayvana 
geri dönülüyor. Böylesi, insanca 
yaşamaktan çok daha kolay…” 
(Tanıtım Bülteninden)

Yabancılaşma 
ve...
Sibel Özbudun

Yayınevi: Ütopya Yayınevi / 
Araştırma İnceleme Dizisi
277 sayfa

Bu kitap, 1970'li yılların 
çok tartışılan konusu 
yabancılaşma’yı ve onun 
üstesinden gelme koşullarını, 
fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz 
şu günlerde, küreselleşme ve 
“Yeni Dünya Düzen(sizliğ)i” 
koşullarında tartışma alanına 
sokmayı hedefliyor. Bunun 
için ise öncelikle soruna 
kuramsal bir yaklaşım serg-
ilenmekte. İlk baskısı 1999’da 
yapılan, yazarları olduğumuz 
Yabancılaşma adlı yapıtın yanı 
sıra, George Márkus'un daha 
önce Türkçede yayınlanmamış 
önemli bir yapıtı, “Marx’ın 
Felsefesinde ‘İnsanın Özü’ 

Kavramı: Marxizm ve Antro-
poloji” bu kuramsal çerçeveyi 
oluşturuyor.

İkinci bölümde, 
yabancılaşmanın, kapitalizme 
ilişkin olan iktisadî-siyasal çer-
çevesi Türkiye bağlamında ele 
alınıyor. Bu bölümde “aydın” 
tartışmaları ağırlıklı bir yer 
tutmakta.

Üçüncü bölümdeyse, yükselen 
milliyetçi hezeyan ortamında 
futboldan “Pops(a)tar” 
furyasına, Türkiye’den “çürüme 
ve cinnet kareleri” sunuluyor.

Yaşananlara, yaşadıklarımıza 
eleştirelliği giderek yitirirken, 
küresel ölçekte iktisadî, siyasal, 
insanî ve çevresel açmazlara 
sürüklendiğimiz “YDD” 
koşullarında gündelik hayatın 
eleştirisi, bu açmazlara karşı 
duracak insanî kararlılığı biçim-
lendirmede büyük önem taşıyor.
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Kitle ve İktidar
Elias Canetti

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları 
496 sayfa

Elias Canetti’nin 30 yıllık 
çalışmasının ürünü olan Kitle 
ve İktidar sosyoloji, antropoloji, 
psikoloji gibi disiplinleri içeren 
ama onların sınırlarıyla yetin-
meyen benzersiz bir çalışma 
olarak tanınıyor.

Canetti bu kitabında “kitle” 
ve “iktidar”ın birbirlerini nasıl 
etkileyip çoğalttığını; insan-
lar arasında “emir” ve “itaat” 
ilişkisinin nasıl biçimlenerek 
saldırganlık mekanizmalarına 
dönüştüğünü anlatıyor. En az 
sorgulanan, dolayısıyla en teh-
likeli şey olan “emir verme”nin 
emredilende özgür bir kişilik 
edinmesini önleyen bir sızı 
bıraktığını, bu sızının sürekli 
emredilenlerde katmerleşerek 
itaati içselleştirdiğini gösteriyor.

Canetti 1930’larda kitle eylem-
lerinin her tür politik mücadele-
nin en önemli silâhı olduğunu 
fark ederek “kitle” ve “iktidar” 
ilişkisi üzerinde çalışmaya 
başlar. Çalışması ilerledikçe 
ilişkinin “tarih üstü” boyutlarını 
keşfeder ve insanın özüne yöne-
lir. Hayvan sürülerini, bir araya 
gelmiş her tür insan topluluğunu 
çağ, coğrafya, din farkı gözet-
meksizin devasa bir literatür 
taraması yaparak inceler. 
Yaşadığı yıllar, özellikle İkinci 
Dünya Savaşı’nın tarihteki en 
büyük kitle hareketlerinin ve kit-
lesel yıkımların görüldüğü yıllar 
olması, bir “iktidar” simgesi 
olarak Hitler’in vahşeti doğru 
iz üzerinde olduğunu gösterir: 
Kitle yıkıcı, iktidar öldürücüdür. 
İnsan “iktidar” isteği ile 
Tanrı’nın kıyamet ve dehşet 
tehdidini çalmıştır. Ölüme karşı 
direnmenin yolu ise emre karşı 
koymak ve yaratmaktır.

Anlamanın müthiş bahtiyarlığını 
hissetmek isteyenler için...

Yabancılaşma 
Fenomeni 
Emel Binbirçiçek Akyıldız

Yayınevi: Karakoyun Yayınları
152 sayfa

Yabancılaşma sadece felse-
feyi değil; aynı zamanda 
psikoloji, sosyoloji, antropolo-
jiyi ilgilendiren bilgiler-arası 
bir fenomendir. Varoluşçu 
filozoflardan J. P. Sartre hareket 
noktası olan yabancılaşmayı, tek 
başına değil; diğer kavramlarla 
birlikte ele almıştır. Sartre’da 
bireyden yola çıkarak topluma 
uzanan yabancılaşma söz ko-
nusudur, Bulantı adlı yapıtında 
bunu şöyle dile getirmektedir: 
“Şu an ‘ben’ derken garip bir 
boşluk var içimde, nedir ‘ben’? 
Kendimi eskisi gibi hissedemi-
yorum, öylesine unutulmuşum. 
Gerçek olandan bende kalan 

tek şey, var olduğunu duyuran 
bir varoluş. Usul usul, uzun 
uzun esniyorum. Hiç kimse, 
kimse için yok artık Antoine 
Roquentin. Pek keyiflendiriyor 
bu beni. Neyin nesiymiş acep bu 
Antoine Roquentin? Soyut bir 
nesne. Bilincimde küçük, olgun 
bir anı kıpırdanıyor kendimden. 
Antoine Roquentin...” (Sartre, 
1995: 297) 

Sartre’ın yabancılaşma feno-
meninde “bakış fenomeni” 
önemli bir yer tutmaktadır. 
Çünkü algılamak için bakmak 
gerekir. Bir bakışı algılamak, 
bakışı dünyadaki nesne olarak 
algılamak değildir. Bakılmakta 
olduğumuzun farkında olmaktır. 
Sartre’a göre bakış göndermedir, 
yönelmedir. Ona göre diğerinin 
bakışını bana gösteren utanç ve 
gururdur. Beni canlı yapan da 
utanç ve gururdur. Sartre’a göre 
bu dünyada diğerinin bakışı beni 
bu dünyadaki varlığımın dışına 
çıkartır. Başkasının bakışından 
önce kendisi-için-varlık iken, 
şimdi kendinde-varlık durumuna 
düşmüş olurum. Sartre’a göre 
başkasının bakışı, karşımıza 
yabancılaşma kavramını 
çıkarmaktadır. (Arka Kapak)

İnsan Olmanın 
Psikolojisi 
Abraham Maslow

Yayınevi: Kuraldışı Yayınları 
256 sayfa

Üçüncü Güç adıyla tanınan 
Hümanistik Psikolojinin 
babası Abraham Maslow, 
“İnsan doğası ancak objek-
tif ile sübjektif bir arada ele 

alındığında anlaşılabilir. 
Bireyin ne olduğunu değil, ne 
olabileceğini, ne gibi potansi-
yeller barındırdığını incelemek 
insan türünün mutluluğu ve 
geleceği açısından çok önem-
lidir,” diyor. Maslow’un başını 
çektiği hümanist psikologlara 
dek bilimsel bakış, insanın 
eksikliklerine yoğunlaşıyordu, 
gücüne ve potansiyeline değil. 
Oysa Maslow’un inancına 
göre ruh sağlığı anlaşılmadan 
ruh hastalıkları anlaşılamaz. 
Maslow’un yaklaşımında söz 
konusu olan, diğer teorile-
rin kökten reddi değil, farklı 
bakış açılarını bütünsel bir 
kavrayış haline getirmektir. 
İnsan Olmanın Psikolojisi’nde 
bulacağınız işte bu bütünlükçü 
bakış.

Hayatın Anlamı
Terry Eagleton

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
144 sayfa

Hayatın anlamı nedir? Daha 
fazla güç, servet, seks, aşk, çiko-
lata, futbol, entelektüel tefekkür 
ya da günü yaşamak mı? 
Hayatın bir anlamı var mıdır; 
yoksa o da tüm anlamlar gibi 
sadece postmodern bir kurgudan 
mı ibarettir? 

Anlamın hızla buharlaştığı 
günümüz kapitalizminin kentli, 
pragmatik politik ve kültürel 
dünyasında her şeye rağmen or-
tak ya da hayatlarımıza gömülü 
anlamlardan bahsedebilir miyiz? 

Terry Eagleton bu kısa “giriş” 
kitabında, insan bilimlerinin 

terk ettiği ve popüler kül-
türle anlam endüstrisinin 
istila ettiği bir alanda hayatın 
anlamını sorguluyor. Hayatın 
anlamını, anlamın hayatını 
oluşturan dilbilimsel, etik, 
kültürel ve politik göstergelerle 
tartışan Eagleton’ın anlatısına 
Shakespeare’in teatral kara-
kterleri, Wittgenstein’ın “dil 
oyunları”, Schopenhauer’in 
“istenç”i Heidegger’in “hiç”i, 
Sartre’daki “endişe”, Samuel 
Beckett’in “belki”si ve Freud’un 
“bilinçdışı” da parçalar 
halinde katılıyor. Aristo’dan 
Marx’a uzanan bir ahlâki soy 
kütük dâhilinde insanın kendini 
gerçekleştirmesi, kişisel tatmin, 
toplumsal birer pratik olarak 
mutluluk, sevgi ve erdem gibi 
kavram ve değerleri yorumlayan 
Eagleton’ın bu kitabı, hayatı 
hâlâ hayati göstergeleriyle dert 
edenler için bir düşünme çağrısı. 
Hayatı ya da dendiği gibi, “Ey 
Hayat!”ı.

Güç İstenci 
Friedrich Nietzsche

Yayınevi: Say Yayınları
672 sayfa

Bu kitabın arka planında karşı 
karşıya kaldığınız düşünce tek 
başına kasvetli ve nahoştur: 
Bugüne kadar bilinen hiçbir 
pesimizm türü, bu dereceye 

kadar kötü niyete ulaşamamıştır. 
Burada gerçek ve görünürdeki 
dünyanın antitezi eksiktir: 
Sadece tek bir dünya vardır ve 
bu dünya sahte, zalim, çelişkili, 
baştan çıkartıcı ve anlamsızdır. 
Yalanların yaşamak için gerekli 
olması, varoluş karakterinin 
korkunç ve kuşkulu bir 
parçasıdır. 
-Friedrich Nietzsche-
(Tanıtım Bülteninden)
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Kamusal İnsanın 
Çöküşü
Richard Sennet

Yayınevi: Can Yayınları 
536 sayfa

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları / 
İnceleme–Araştırma Dizisi
480 sayfa

Kendi alanlarında çığır açan, 
onlarla hesaplaşmadan yeni 
bir şey söylemenin zor olduğu 
kitaplar vardır. Richard 
Sennett’in düşünce tarihinin 
başyapıtlarından biri olan Ka-
musal İnsanın Çöküşü böylesi 
bir kitaptır: Tarihten sosyolo-
jiye, psikolojiden antropolojiye 
entelektüel bir şölendir. 

Sennett, Kamusal İnsanın 
Çöküşü’nde özgünlük ve 
entelektüel derinlikle kamusal 

hayat ve özel hayat arasındaki 
dengesizliğin nedenlerini ve bu 
dengesizliğin yol açtığı sorunları 
inceliyor. Ona göre, hayatın, 
aile ve yakın dostlar dışındaki 
parçası olan “kamusal hayat” 
bir zamanlar “hayat dolu”ydu 
ve kişiler için çok önemliydi. 
“Yabancı”larla duygusal bağlar 
kurarak insanın oyun yeteneğini 
çoğaltan, toplumsallaşmasını/
medenileşmesini sağlayan bir 
kamusallık vardı. Bütünlüklü 
ifadesini 18. yüzyıl Avrupa 
şehirlerinde bulan bu kamusallık 
zamanla ağırlığını yitirerek 
yerini “özel hayat”a bıraktı. 
Kamusal hayat artık özel hayatın 
gerektirdiği oranda önemli 
olmaya başladı.

İdeoloji ve Dev-
letin İdeolojik 
Aygıtları
Louis Althusser

Yayınevi: İthaki Yayınları / Tarih 
Toplum-Kuram Dizisi
212 sayfa

İdeoloji ve Devletin İdeolojik 
Aygıtları, Althusser’in Haziran 
1970’de La Pensée’de yayınlanır 
yayınlanmaz bütün dünyada 
büyük yankılar uyandıran ve 
yankıları hâlâ devam eden 
aynı adlı ünlü makalesini, bu 
makalenin 1969 tarihli ilk 
versiyonunu ve La Pensée’de 
yayınlanan makalede dile 
getirilen fikirlere yönelik 
eleştirilere Althusser’in Aralık 
1976 tarihinde –ve bu tarih iti-
bariyle– verdiği cevapları içeren 
bir derlemedir. 

Karl Polanyi, “yoksulluk, 

toplumda süren doğadır,” 
demişti. Çoktandır sadece 
kendilerini ve kendileri gibi 
düşünenleri ideolojinin dışında, 
başkalarını da daima ideolojinin 
içinde gören siyasi, felsefi, dini, 
ahlâki, kültürel ve etnik kam-
plarla kuşatılmış haldeyiz. Üste-
lik her meselede sadece kend-
ilerini haklı başkalarını haksız, 
kendilerini iyi başkalarını kötü, 
kendilerini doğru başkalarını 
yanlış görmekteler. Güzellik 
ise sadece onlara has, başkaları 
çirkin de üstelik... Ve en kötüsü, 
aynı/özdeş olanı dost ve başka/
farklı olanı daima (inkâr ve 
asimilasyon işe yaramadığında) 
imha edilmesi gereken 
düşmanlar olarak görüyorlar, 
tıpkı “doğa” durumunda olduğu 
gibi! Althusser, işte bunun, 
yani ideolojinin neden, nasıl ve 
niçin’ini anlatıyor, belli ki kim-
senin okuduğu yok bu kitabı! 
(Tanıtım Bülteninden)

Kendini Arayan 
İnsan
Rollo May

Yayınevi: Okuyan Us Yayınları
272 sayfa

“Yaşantımızı tüm gerçekliğiyle 
analiz ediyor ve bu analiz çok 
çarpıcı.” - New York Times 

“Çoğu insan yapayalnız 
olduğunun farkına varmaktan 
korktuğu için kendini asla 
aramıyor.” - Chicago Tribune

“Rollo May’in bu sağduyulu, 
popüler kitabı, espri ve hayal 
gücüyle bezenmiş, kültürle 
dokunmuş. Korkmayan ve halin-
den pek de memnun olmayan 
herkes için bu kitap son derece 
faydalı olacak.” 
- New York Herald Tribune

Rollo May, şu çok önemli 
soruyu soruyor: “Acaba gözden 
kaçırdığımız önemli bir rehber 
ve güç kaynağı var mı?” Ne 
geçmiş ne de gelecek açısından 
hiçbir şeyin kesin olmadığı bir 

dönemde içsel bütünlük nasıl 
sağlanabilir?

“İnsanların benden beklentilerini 
yansıtan bir aynalar toplamından 
ibaretim.” Bu cümle size ne 
kadar yakın?

Bu kitap, yaşadığımız bu 
“Endişe Çağı”nda kişisel 
bütünlüğümüzü bulmak için 
yazıldı. Amacımız, çağımızın 
güvensizliğine karşı durabilme-
mizi sağlayacak yöntemler bul-
mak, içimizdeki güç merkezini 
ortaya çıkarmak ve çok az şeyin 
güvende olduğu günümüzde, 
itimat edebileceğimiz değer 
ve amaçlara ulaşabilmemizi 
sağlayacak yolu elimizden 
geldiğince işaret edebilmektir.

“İnsanları destek almaya sevk 
eden şey, duygusal ilişkilerinin 
sürekli olarak ayrılıkla 
noktalanması, evlilik planlarını 
bir türlü gerçekleştirememeleri 
yahut eşlerinin onları tatmin 
etmemesi gibi şikâyetler 
olabilir. Ne var ki konuşmaya 
başladıktan sonra çok geçmeden 
ister gerçek isterse hayalini 
kurdukları eşlerinden aslında 
kendi içlerindeki bir eksikliği 
gidermesini yahut bir boşluğu 
doldurmasını bekledikleri ve bu 
gerçekleşmediği için endişeye 
ya da öfkeye kapıldıklarını açığa 
vuruyorlar.” (Kitaptan)

Yabancı 
Fenomenolojisi
Bernhard Waldenfels

Yayınevi: Avesta Yayınları 
136 sayfa

Yabancı fenomenolojisi ne 
olabilir acaba? Düzen, pathos, 
cevap, vücut, dikkat ve 
kültürlerarasılık gibi konular, 
yabancı fenomenolojisinin ana 
motiflerini oluşturur. Düzen 
dışı olarak Yabancı, düzen-
lerin sınırlarında arızalar, 
rahatsızlıklar, farklılıklar ve 
fazlalıklar olarak ortaya çıkar. 
Böylece dikeninden mahrum 
etmeksizin Yabancı’ya nasıl 
girişeceğimiz sorusu sorulur. Bu 
sorudan, klasik fenomenolojinin 
yönelimlerinin, hermeneutik, 
pragmatizm, iletişimsel rasyo-
nalite ile sistem teorisinin düzen 
ve kurallarının ötesinde maruz 
kalmalardan ve iddialardan 
hareket eden bir tür responsif 
fenomenoloji ortaya çıkar. Cev-
ap veren bir Kendi, hiçbir zaman 
tamamen kendinde olmayan 
vücutsal Kendi olarak görünür. 

Doğar doğmaz yaşamımızda 
mevcut olan yabancılık, 
bizzat kendi evimizde, hususî 
yurdumuzda başlar. Gözü-
müze bir şey çarptığında, yani 
dikkatimizi çektiğinde, dikkat 
fenomeninde başlar. Ve felsefe 
için bile bir meydan okumaya 
dönüşen kültürlerarasılıkta 
bilhassa sonlanmaz yabancılık. 
Bununla birlikte global bir 
düşünme, ne beklenebilir ne 
de arzu edilebilirdir. Sınırları 
kaldırmaksızın aşma denemesi, 
kültürler arasındaki yabancılığın 
serüvenleri arasındadır. Burada 
dile gelen Yabancı fenomenolo-
jisine özel bir tat ve çeşnilik 
katanlar, bir yandan Bakhtin, 
Freud ve Mauss, diğer yandan 
Calvino, Kafka, Musil ve 
Valéry gibi yazarlardır. Bu 
noktada yabancılık bilimi olarak 
xenolojinin izlerinden Türkçenin 
mahrum olduğu veya mahrum 
bırakıldığı iddia edilebilir ki, 
Yabancı’nın bizzat kendimiz-
deki şahdamarını görmek ve 
onu iliklerimize kadar kendi 
içimizde nasıl hissettiğimizi 
fenomenolojik bir açıdan anla-
mak gerekir.

Varoluşçuluk
Jean Paul Sartre

Yayınevi: Say Yayınları
128 sayfa

Varoluşçuluk nedir?

Bugüne değin çeşitli karşılıklar 
verilmiş bir sorudur bu. 
Sözgelişi, Weil’e göre 
varoluşçuluk bir bunalım, 
Mounier’ye göre umutsuz-
luk, Hamelin’e göre bunaltı, 
Banfi’ye göre kötümserlik, 
Wahl’e göre başkaldırış, 
Marcel’e göre özgürlük, 
Lukacs’a göre idealizm, 
Benda’ya göre usdışılık, 

Foulquié’ye göre saçmalık 
felsefesidir.

Bir dönem, slogancı gençliğin 
peygamberi ve ‘varoluşçu 
papası’ sayılan Sartre’a göre ise 
varoluş, insanda, ama yalnız 
insanda, özden önce gelir. Bu 
demektir ki insan önce vardır; 
sonra şöyle ya da böyle olur. 
Çünkü o, özünü kendisi yaratır. 
Nasıl mı? Şöyle: “Dünyaya 
atılarak, orada acı çekerek, 
savaşarak yavaş yavaş kendini 
belirler. Bu belirleme yolu hiç 
kapanmaz...”

Asım Bezirci’nin çevirip yayıma 
hazırladığı bu eser her kuramda, 
her inanda farklı karşılıklar bu-
lan bir felsefenin temel metnini 
(Varoluşçuluk Bir İnsancılıktır 
/ Sartre) ve bunun yanı sıra 
Gaéton Picon ve Laffont Bom-
piani’ nin Varoluşçuluk’a ilişkin 
incelemeleriyle P. Naville’in 
Sartre’la yaptığı konuşmayı 
içeriyor. (Tanıtım Bülteninden)
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“Toprağın ürününü yemek için
ömür boyu zahmet çekeceksin.”

- Tekvin: 3/17

İki dünya savaşının ardından ortaya çı-
kan kimlik bunalımı, insanı, kendisini nasıl 
tanımlayacağı ve neye inanacağı, neyi ümit 
edeceği konusunda kararsız kıldı. Ne din ku-
rumu ne de devlet otoriteleri insanlığı bu bü-
yük felâketlere karşı koruyabilmişti.
 
Özellikle Fransız devriminden sonra tüm 
dünyada, ulusçu devlet örgütlenmeleri 
ile Hümanist ve Pozitivist eğitim, yaygın ola-
rak kabul gördü. Bu toplumların yeni varo-
luş biçimiydi ve bu yeni uygarlık modelinin 
sloganı da, “bilimsel bilginin ışığında, kör 
inanç, kaba güç ve bağnazlık önlenmelidir” 
özdeyişiydi.
 
Ancak beklenen olmadı. İki büyük dünya 
savaşının neden olduğu maddi ve manevi 
çöküş, aynı zamanda bir anomi yani anlam 
yitimini de beraberinde getirdi.
 
Bugüne kadar uğruna onca çaba gösterilen 
değerlere ne olmuştu; insanları birbirine bağ-
layan böylesi değerler yoksa neye inanaca-
ğız? Uğruna yaşayacak ne vardır?
 
Sonuç: nihilizm.
 
İnsan bir anlam varlığı değil miydi? Anlam, 
anlama ve anlaşmayla bir insanlık ailesi ku-
rulmayacak mıydı? Yoksa açgözlülüğün çı-
karları uğruna hiçbir şeyi gözü görmeyen bu 
acımasız saldırıları altında insan yitip gide-
cek mi?
 
Sonuç: insansızlaşma; vicdansızlık.

Bu hümanist projeye bağlı bir eğitim progra-
mı, üniversite kurumları yoluyla tüm dünya-
ya yayıldı. Amaç din ve mezhep ayrılıkların-
dan doğan savaşlara bir son vermek ve dünya 
barışını sağlamaktı. Ancak, kısa zamanda, 
dinsel örgütlenmelerin yerini alan ideolojik 
örgütlenmeler, hiç de farklı davranmadılar. 
Üyelerine özgür düşünme olanağı vermedi-
ler; farklı görüş ihanetle suçlandı. 

Sonuç: faşizm, totalitarizm ve diktatörlük 
oldu.

Ünlü düşünür Victor Frankl, Duyulmayan 
Anlam Çığlığı adlı eserinin taslaklarını Nazi 
Almanya’sının gaz odaları önünde, ölüm sa-
atini beklediği günlerde, toplama kampında 
yazmıştır. O Almanya ki tüm hümanist ve 
pozitivist projenin görkemli ülkesi olmuştu; 
onca bilim insanı, sanatçı ve filozofa karşın 
sürü bilinci nasıl olur da ortadan kaldırılama-
mıştı?
 
Daha önceleri özcü felsefelerden doğan dün-
ya görüşleri, ilerleme, gelişme, dayanışma, 
hak ve özgürlük vaatleriyle gelecek tasarım-
ları yaratmış ve insanlığa umut aşılamıştı. 
İki dünya savaşının getirdiği felâket ise bu 
umutları söndürdüğü gibi, bir de varoluş 
sorunu yarattı. Artık yeni felsefenin adı va-
roluşçuluk oldu. Her kişinin varoluşu, kendi 
özgür seçimlerine bağlı olacaktı.
 
Konvansiyonel bir savaş biçimi olan, iki 
dünya savaşının ardından bir üçüncüsü ar-
tık konvansiyonel değil nükleer olacaktır ve 
bu felâketlerin felâketi olacaktır. Bu savaşın 
tek yararının, bir dördüncüsünün olmayaca-
ğı, olamayacağı öngörüsünde yatar; Demok-
les’in kılıcı insanlığın tepesinde sallanmakta 

* Bu yazı Kasım 2012 tarihinde
Taraf gazetesinde yayınlanmıştır.

Yeryüzünde Bir
 Yabancı 

METİN BOBAROĞLU

*
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ve kılıcın gölgesi her duyarlı insanın uykusu-
nu kaçırmaktadır.

İlginç olansa, “dünya tarihinde” ilk küre-
selleşen şeyin savaşlar olmasıdır. “İnsanlık 
tarihi” savaşların başat olduğu bir tarihtir; 
ancak, son iki büyük savaş diğerleri gibi 
yerel olmadı; tüm dünya topyekûn birbi-
riyle savaştı. Âdem’in topraktan yaratılma 
mitindeki Âdem sözcüğünün İbranice, kök 
anlamındaki kızıllık, dünya toprağına dökü-
lecek kızıl kanların habercisi gibidir; toprak 
kanla yoğrulmuştur.
 
İkinci küreselleşen olgu ise ekolojik felâket-
lerdir. Sanayileşmenin dizginsiz gelişmesin-
den doğan sanayi atıkları eko-sistemi tehdit 
eder boyutlara geldi.
 
Üçüncü olarak küreselleşen bilgi olmuştur; 
internetin dünya çapında örgütlenmesi, bilgi 
akışını hızlandırdı ama bu alanda da yeterli 
hukuksal düzenleme ve denetim olmadığı 
için, çoğu zaman enformasyon, dezenfor-
masyonla karışınca bilgi de kirlenir oldu; 
insanlar denetimsiz bilgi ve sosyal medya 
haberleriyle düşünür oldu.
 
Dördüncü olarak kapital küreselleşti; coşkun 
akan bir nehir gibi dünyayı hızla dolaşan ve 
günlük milyar dolarla ifade edilen para gir-
diği yeri ve çıktığı yeri allak bullak ediyor; 
önüne çıkan engelleri ise bir biçimde ortadan 
kaldırıyor. Buna “fırtına etkisi” (storming-ef-
fect) deniyor. Bunun sonucu olarak da eko-
nomi küreselleşiyor. Ekonomi kuramcılarının 
bildirdiğine göre, ekonomi tek başına bir olgu 
değildir ve politika ile bir arada bulunur yani 
kavram çifti olarak, ekonomi-politik’ten söz 
etmemiz gerekir. Bunun anlamı, küresel eko-
nomi kaçınılmaz olarak küresel-politikaları 
gereksinir. Bir başka deyişle, ekonomisi ken-
dine yeten, ulus-devlet yapılanmaları, küresel 
ekonomi-politik içinde kendisine yer bulabile-
cek bir değişim geçirmek zorunda kalacaktır. 
Buna insanlık de facto hazırlıksız yakalandı.

Tüm bu olgular bir ikinci-doğa gibi kendisini 
insanlığa dayatmıştır. İnsan, doğa ve toplum 
karşısındaki çarpık ilişkilerinde ısrar ettiği 
gibi bu yeni olgu karşısında da vurdumduy-
maz bir tavır sergilerse, diğer felâketlere bir 
yenisi daha eklenmiş olacaktır.
 
Ekonomi-politiğin içinde bir de emek faktörü 
vardır ve paranın, sermayenin küreselleştiği 
gibi insan emeği de küreselleşmek zorunda-
dır. Şimdilik bunun önünde ciddi engeller 
vardır ama kaçınılmaz olarak bu gerçekle-
şecektir; nitekim uzun zamandır sanayileş-
miş ülkelere işçi göçü sürmektedir. Küresel 
dünyada insanlar, aidiyetlerinden dolayı de-
ğil, yetenek, bilgi ve becerilerinden dolayı 
devşirileceklerdir.
 
Orduların, paranın ve bilginin serbestçe do-
laştığı ve küreselleştiği dünyada, bir de, tek 
tek bireyler dolaşıma girerse ki girmeye baş-
lamıştır, bugüne kadar görülmemiş sorunla-
rın doğacağını öngörmek mümkündür.
 
Küreselleşmenin ilk sorunu, kültür şoku ola-
caktır. Özcü inançların dayanışma yaratan 
ilişkileri çözülecek ve öteki ile yaşama zo-
runluluğunun getirdiği tanıma ve tanışma 
gereksinimi ile karşı karşıya kalınacak; özcü 
korumacılık yerini, varoluşçu rekabete bıra-
kacaktır.
 
Uygarlığın bilinçli içselleştirilmesine kar-
şın, kültür, bilinç dışı bir yolla alışkanlıklara 
katılarak temellük edilir. Yani kültür, onunla 
yoğrularak büyüdüğümüz güvenilir bir sıcak 
dosttur.
 
İnsan yaşamını, üç temel şey belirler; ne 
bildiği, ne yapabildiği ve ne beklediği. Bu 
üçüncüsü gelecek zamana aittir ve şimdideki 
karşılığı umuttur.
 
Nihilizmin yarattığı umudu kırılmış insan, 
regresyona uğradı ve kültürün ana-rahmine 
sığındı. Bu durum, sibernetikteki geri-bes-

leme; feed-back gibi ya da ünlü mit kahra-
manı Herakles’in toprağa sırtüstü yatarak 
güç toplaması benzeri, günümüz insanı, ge-
leneğin kadim bilgeliğinin yollarını yeniden 
araştırmaya başladı. Yapılması gereken, ge-
ri-bakış flash-back değildir; geri-beslemeyi 
sağlamaktır; kaynağa dönmektir.
 
Eski, eskimiş ve gözden düşmüştür ve eskide 
kalmıştır. Kadim bilgelikteki kadim sözcüğü 
eskiyi değil, zamanüstüyü, bengi olanı dile ge-
tirir. Kadim olan, bengi (ezeli) gücüyle şimdi-
ye etki etmesinden dolayı, varlığını sürdürür. 
Buna İslâm tasavvufunda te’vil denmiştir yani 
işleri evveline götürmek, kaynağına döndür-
mek. Rucû etmek, tarihte geçmiş bir zamana 
geri dönmek değil, aslına, evveline kavuşmak 
demektir ki bu, insanın kendi edimleridir.
 
Tüm dünyada modernite değil ama moder-
nizm eleştirisiyle kadim bilgeliğe dönüş 
başladı. Bunun öncüleri, Jorge Luis Borges, 
Umbero Eco, Italo Calvino gibi yazarlar ve 
felsefi sorunları edebiyat aracılığıyla işle-
yen Jacques Derrida gibi filozoflar olmuştur.
 
Fernand Schwarz’ın kaleme aldığı Kadim 
Bilgeliğin Yeniden Keşfi, diğer türden yakla-
şımlara iyi bir örnektir.
 
Geçmişten gelen her öğreti kadim değildir; 
belki eskidir. Modernizm eleştirisinde mo-
dernitenin kazanımlarını yadsımak bir eleş-
tiri değil, olsa olsa bir toptan inkâr olacaktır.
 
Dinlerin görünüşteki karşıtlık ve çelişkileri-
nin altında, derin sularda kadim değerler bu-
lunur ve bunların ortaya çıkarılması her kül-
türün irfan geleneği ile mümkündür. Toprak 
üstünde, birer artezyen kuyusu gibi birbirin-
den apayrı görünen dinler, toprak altında bir-
birleriyle iç içe geçmiş bir içdeniz oluşturur 
ki buna geleneğimizde, vahdet denmiştir. İşte 
bu derin irfandır ki (gnos) günümüz dünya-
sında “kültürler-arası-tanışma”yı olanaklı 
kılabilir.
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Yabancılaşmanın öncülü tanışıklıktır. Daha tam ola-
rak, “yabancılaşma” bir oluş olduğu için karşıtını, 
“tanışıklığı” kendi içinde kapsar ve iki-yönlü bir 
süreçtir. Terim daha önceden tanındığı kabul edilen 
bir nesnenin bundan böyle öznenin kategorilerine 
kapandığını, onlara yanıt vermediğini imler. Ya da, 
sürecin tersine dönüşünü. İnsanın özünün her na-
sılsa yitirilmesi insanın özünün yokluğundan başka 
birşeydir.

İlk olarak, varoluşçu literatürde kabul edilen değiş-
mez insan doğası ya da değişmez insan özü böyle 
bir doğanın, böyle bir özün yokluğudur. Varoluş-
çuluk için yabancılaşma salt geçici bir psikolojik 
fenomen, belli bireyleri yakalayan iyileştirilebilir 
bir ruh durumu değildir. İnsan evrensel olarak bir 
hiçliktir ya da en azından hiçlikten başlar. Ama an-
lamsız hiçliği yenme isteği ve çabası sonuçsuzdur 

çünkü hiçlikten kendini yapma süreci yalnızca ya-
bancının yapımında sonlanır. Varoluşçu bakış açısı 
için değişmez, sürekli bir yabancılık durumu vardır. 
Dünya anlamsız, saçma, aslında düşmancadır. İnsan 
bu gezegene atılmıştır ve varoluşunu kendisi belir-
lemelidir çünkü herşeyin ölçüsü kendisi, dilediği 
gibi yararlanabileceği bir seçme özgürlüğüdür. İkin-
ci olarak, tarihsel materyalist literatürde yabancılaş-
ma kavramının altına düşen terimler çalışan insan, 
emeği ve emeğinin ürünüdür. Burada bir nesnenin, 
birşeyin bir başkasına “devredilmesi” (“alienati-
on”) anahtar kavramdır ve üzerine bütün bir yaban-
cılaşma çözümlemelerinin dayandığı temeli sağlar. 
Devretme özgürce mülkiyetini bir başkasına bırak-
maktır. Bir sözleşme ilişkisidir. Bu devretme edimi 
insanın özünü devretmesine denk düşer çünkü insa-
nın özü emektir. Ekonomik “devretme” ilişkisi “ya-
bancılaşma” olur.

Yabancılaşma ve Yabancılık 
AZİZ YARDIMLI
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Öte yandan Kuşkuculuk yabancılaşma (alie-
nation, Veräußerung) imlemez, çünkü kuş-
kucu bilinç nesnesi karşısında tanım gereği 
ilksiz-sonsuz bir yabancılık (estrangement, 
Entfremdung) durumu içindedir. Bir insan 
doğası, bir insan özü kavramının bakış açı-
sından, kuşkucu felsefelerin herhangi bir 
yabancılaşma temasına gereksinimleri ve 
ilgileri yoktur çünkü, bilincinde olsunlar ya 
da olmasınlar, yabancılık olgusunu a priori 
doğrulamışlardır –örneğin Kant’ın eleştirel 
felsefesi, sonra görgücülük ve ona bağlı bü-
tün bir türevsel felsefi açılımlar, pozitivizm, 
sıradan dil felsefeciliği, analitik gelenek, 
hermeneutik gelenek, son olarak postmoder-
nizm. Tümünün bakış açısına ortak olan şey, 
bilmeme öncülü üzerine, öznenin karşısında 
ona yabancı bir nesnenin, insan kategorileri-
ne granit gibi direnen bir kendinde-şeyin bu-
lunduğu çıkarsamasıdır. Hangi kuşkuculuk 
türünde olursa olsun, kendinde-şey öylesine 
yabancıdır ki, “yabancılık” teriminin kulla-
nımı bir pleonazm, bir gereksizlik olacaktır. 
Eğer bu konumlarda gene de bir “bilme” 
ediminden söz edilecekse, bu egzotik bilme 
yalnızca öznenin kendi kendisini bilmesidir. 
Ama ad hoc bilgi kuramları üzerine dayandı-
rılan böyle “bilgi” gerçekte bilgi kavramının 
kendisine aykırıdır. Sık sık neredeyse özneyi 
bir tür günahtan bağışlarcasına istekle kabul 
edildiği gibi, nesnesiz, içeriksiz, realitesizdir.

İnsan doğası ya da özü kavramı belirli tinsel 
nitelikleri anlatır: Estetik, etik ve entelektü-
el. İnsanın bu yetilerinin varlığı giderek en 
aşırı irrasyonalizm tarafından bile doğrula-
nır. Sorun bir yandan bu niteliklerin kültürel, 
tarihsel, toplumsal vb. olup olmadıklarıdır. 
Tarihsel, toplumsal, kültürel olarak göreli öz 
gerçekte öz değil ama varoluştur. Ya da, va-
roluşçuluğun ileri sürdüğü gibi, tikel varoluş 
tarafından, Dasein tarafından belirlenen en-
teresan bir “öz”dür.

Böyle özün örneklerinden birini Feuerba-
ch üzerine altıncı tezinde “İnsan özü her bir 
tekil bireye özünlü bir soyutlama değildir. 
Gerçekliği içinde, bu öz toplumsal ilişkiler 
toplamıdır” diyen Marx sunar. İnsan özü ta-
rafından belirlenmeyen “toplumsal ilişkile-
rin” insan özünü koşullandırması görüşü ve 
kendi kendini belirleyen varoluşun bir bonus 
olarak özü de belirlemesi görüşü arasındaki 
biricik ayrım özün öz olmamaya belirlenme-
sinin tarzıdır. Böyle dışsal-toplumsal belirle-
nime açık bir Gattungswesen için ayarlanan 
altyapısal belirlenimler ya da “oluşturucu 
ilişkiler” insanı özü olan özgürlük ve istenç-
ten bağışlarken, varoluşçuluğun bir hiçlik 
olarak insana bağışladığı sözde “seçme öz-
gürlüğü” de aynı şeyi yapar. Toplumsal iliş-
kiler tarafından belirlenen insan pekâlâ bir 
sefil, gereksiz biri, anlamsız biri de olabilir-
ken, “kendini yapan” insan niçin kendini bir 
sefil, bir despot, bir terörist vb. yapmaması 
gerektiği sorusuna özsel bir yanıt bulamaz. 

İkisinde de hiç kuşkusuz insan saçmalaşır, 
“saçma insan” (l’homme absurde) olur. Böy-
le linguistik tanımların sözde “fenomeno-
lojik” anlamları vardır, ontolojik anlamları 
değil, ve gerçek olmamalarını, yanlış olmala-
rını insanın gerçek doğasına, özsel doğasına 
borçludurlar. Linguistik tanımlar linguistik 
düşünürün bilincinde yer almakla hiç kuşku-
suz yeniden-tanımlara izin verirler ve anlam 
kaymaları ya da kaçışları tanımın yitmesinin 
yanına anlamın kendisinin yitmesini ekler. 
Varoluşçuluk ya da fenomenoloji anlam ya-
ratmaya yeteneksizdir.

Öte yandan, eğer homo sapiens adlandırması 
uygun ise, eğer insan özsel olarak içinde va-
rolduğu evreni gerçek karakteri içinde, ussal-
lığı içinde bilme yeteneğinde ise, eğer bilmek 
bilenin ve bilinenin bir ve aynı töz olması 
demekse, o zaman açıktır ki insan düşünce-
sinin öznel kategorileri gerçekte varoluşun 
kendisinin kategorileridir, ve o zaman biçim 
ve içerik, düşünce ve varlık vb. gibi düalizm-
ler tarihselleşir, kültürelleşir, geçicileşir ve 
geçersizleşir. Hiç kuşkusuz insan tinsel va-
roluşunun yapıcısı, belirleyicisidir, ama onu 
seçme özgürlüğü ile değil, istenci ve duyun-
cu ile, özsel özgürlüğü ile yapar. Eğer insa-
nın bilme etkinliğini bir süreç olarak, bilincin 
kendisinin aşamalı, ereksel bir evrimi olarak 
düşünürsek, kültürün kendisinin yabancılığın 
aşamalı olarak yenilmesi, başkalığın derece-
li olarak ortadan kaldırılması olması insanın 
onun için ondan başkası tarafından, obskü-
rantizmin sonsuza dek insana yabancı kala-
cağına inandığı Logos tarafından belirlenen 
yazgısı olur. Varoluşçuluk Logosun yerine 
“fırlatılmış insanı” fırlatan enteresan bir öz-
neyi geçirir. Ama varoluşçuluğun formülas-
yonu tepkisini kendi içinde kapsar: İnsanın 
kendini belirlemesi istemi ile, bir kez daha 
tikel, olumsal insanın herşeyin ölçüsü olması 
istemi ile, varoluşçu başkaldırı olarak bilinen 
kahramanlık tutumu doğar. 

Tinin tarihsel-kültürel şekillerinin her biri 
tinin sürekli olarak daha yüksek düzeylerde 
açınan estetik, etik ve entelektüel gizillikle-
rini, tinin kendinde ya da içsel olarak ne ol-
duğunu bilmenin önüne serer. Ve her biri salt 
bir aşama olduğu için yalnızca kültürel bir 
şekildir ki, varoluşçu metaforu kullanırsak, 
oluş sürecindeki insan tarafından “seçilmiş,” 
çünkü insan nasıl olduğunu bilmeksizin ona 
doğru “fırlatılmış” gibi görünür. Ama bu gö-
rüngüdür. 

Seçme özgürlüğü dünyaya fırlatılmışlıktan, 
varoluşun kendisinin anlamsızlığı görüşün-
den doğar. İnsan hiçbir zaman böyle seçilen, 
onun kendisi tarafından yapılan şekillerde 
kendini bulamaz çünkü kendisi şekil kaza-
namayacak bir hiçlik, belirli bir biçimi üst-
lenemeyecek bir boşluktur. Bulduğu salt bir 
rol ya da bir maske, bir yanılsamadır. Sözde 
“yabancılaşan” insan gerçekte kendi kültürel 

şeklinin gerçekliğini, varoluşsal olumsallığı-
nı keşfeden, dolayısıyla doğal bilincin ken-
dini bilmeyen sarhoşluğundan yalnızca kendi 
saçmalığının bilincine ulaşan, saçmalığının 
ayıklığına ve aydınlığına yükselen insandır. 

Klasik felsefede tabla başka türlüdür. Özgür-
lük bilincinin kazanılmasına doğru istencin 
büyüme süreci olarak görüldüğü düzeye dek, 
Tarihin kendisi yabancılaşma ile anlaşılan 
şeye bütünüyle ters yönde giden bir gelişimi 
imler. Ve felsefe tarihi insan deneyiminin açı-
nımında tinin yetenekli olduğu tüm estetik, 
etik ve entelektüel biçimlerin kavramsal çö-
zümlemesi ile tinin kendinde ne olduğunun 
bilgisine erişme girişimi olarak görünür. Gi-
derek felsefe tarihine eşlik eden usdışı boyut 
bile tinin yetenekli olduğu yanılgıların bir 
sergilemesini sunar ve çirkin olanın, kötü 
olanın, yanlış olanın bilgisini üretmeyi ola-
naklı kılar. Tin özsel sapınçlarını da bilme-
lidir.

Hegel’in Felsefesi ve Yabancılaşma:

Hegel’in dizgesinde Logostan Doğaya geçiş 
Logosun kendine yabancılaşması değildir 
–sanki Logosun kendisinden ayrı ve daha 
önce tanıdığı ama her nedense bundan böyle 
tanıyamadığı ikinci bir kendisi, kendisinden 
başka bir “özü” varmış gibi. Geçiş yalnızca 
mantıksaldır, olgusal değil, ve arı kavramsal 
dizge olarak Logos yabancılaşmaya yetenek-
li bir tinsellik değildir. Öte yandan, uzay-za-
man-özdek kavramlarının daha öte açınımı 
olarak Doğa ilksiz-sonsuzdur, yaratılmamış-
tır; ya da eğer gene de yaratılış kavramını kul-
lanmayı istersek, Doğa sürekli olarak kendini 
yaratmakta olan döngüsel bir oluş sürecidir. 
Hegel’in ansiklopedik dizgesinde Doğa Tinin 
öncülü olan sonluluk alanıdır ve bir tür kendi-
ni-yineleme burgacına yakalanmış sınırlı bir 
gelişim süreci olarak ereğine homo sapiens-
te, en yüksek doğal biçimde ulaşır. Homo 
sapiens Us, Doğa ve Tindir. Bir duyu, duygu 
ve düşünce potansiyeli olarak Tin özgürdür, 
varoluşa en son biçimini verme, realitesini 
idealitesi ile bir yapma dinamiğidir. Bir yanda 
soyut, ideal Logos ve öte yanda yaşamın es-
tetik, etik ve entelektüel doluluğunun realitesi 
olarak öz-bilinçli tinsel, reel Logos arasındaki 
ayrım Tinin sürecinin yabancılaşma teriminin 
anlatması gereken herşeyin tam tersini temsil 
ettiğini gösterir. Bilinç biçimlerinin Logosun 
biçimine, gerçek Us biçimine ya da İdeaya 
doğru ereksel gelişimi en iyisinden bir eğre-
tilemeden daha öte anlam ve değer taşımayan 
ilksel bir yabancılık durumundan kurtuluşu, 
yabancılığın yenilmesini anlatabilir. 

Yabancılaşma bir yitiriştir. Ama Tin henüz tin-
sel hiçbirşey yitirmesine izin vermeyecek ola-
naklı en geri konumdan, Doğadan başlar ve 
yalnızca kazanmaya belirlenmiştir. Estetik ve 
etik gelişiminin yanı sıra, özel olarak bilişsel 

Felsefe

17Yabancılaşma Özel Sayısı / Ekim-Kasım-Aralık 2015

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Aylık Bülteni



gelişim süreci ilksel bir uyum, birlik, özdeş-
lik durumuna geri dönüş, şu ya da bu tür bir 
yabancılaşmanın yenilmesi vb. değil, tersine 
özsel gizilliğini açındırmadır. Fenomenolojik 
bilinç biçimlerinin bilincin “kendine-yaban-
cılaşmaları” olduğunu düşünmek felsefenin 
kendisine yabancılıktan öte bir anlama gel-
mez. Bu bilinç biçimlerinin özeti olarak bü-
tün bir kültür Tinin “işidir”; “ama o denli de 
dolaysızca bulunan, ona yabancı bir edimsel-
liktir ki, kendine özgü varlık taşır ve özbilinç 
onda kendini tanımaz” (TGb § 484). Dışlaşma 
(Entäußerung) Tinin kendi gizilliğini edim-
selleştirmesi, genel olarak kültürü yaratması, 
özsel olarak kendisi olanı sanki kendi başkası 
imiş gibi kendi önüne koyması, bölünmesi, 
ikiye ayrılması vb.dir. Tin kendini bütününde 
kültür olarak dışlaştırır, kendini ancak bu ger-
çeğine karşılık düşmeyen yabancı biçimlerde 
tanımaya başlar, ve çoğu gereksiz, değersiz, 
anlamsız olan bu tarihsel kütleyi ideal kültür 
olarak uygarlıkta, saltık tinin gerçekleşmesin-
de ortadan kaldırır. Tinin deneyimi Tinin ken-
disinin bilgisi için gereçtir: “Dolaysız olan, 
deneyimlenmemiş, e.d. soyut olan ... kendine 
yabancılaşır (sich entfremdet) ve sonra bu ya-
bancılaşmadan kendi içine geri döner ve böy-
lelikle şimdi ilk kez edimselliği ve gerçekliği 
içinde sergilenir ve aynı zamanda da bilincin 
bir iyeliği olur” (TGb § 36). Hegel “entfrem-
den” sözcüğünü “başkalaşma” yerine kullanır. 
Ama bu başkalık özsel olarak onun kendisidir, 
ve bu görünüşte yabancılık özsel olarak Tinin 
kendisi olduğu için bu ayrım gerçekte birlik-
tir, ve ilk, dolaysız, soyut birlik bu karşıtlıkta 
birlik yoluyla dolaylı, somut birlik olarak ye-
niden kurulur. Homo sapiens onda salt a priori 
olanı, salt doğuştan olanı, kendinde vb. olanı 
salt kendi içselliğine bakarak bilemez. Onu 
dışlaştırmalı, kendi önüne sanki ona yabancı 
bir nesne imiş gibi koymalıdır. Tin tüm kültü-
rel kurumları, belirlenimleri vb. kendisi yara-
tır. Ama bu ona dışsal yaratısını, genel olarak 
kültürü kendisi olarak bilmez. Bilmemelidir 
çünkü bu sonlu biçimler henüz onun gerçe-
ğine karşılık düşmez. Tüm belirlenimleri ile 
kültür ancak tam gelişimine ulaştığı zaman, 
reel olan ideal olana edimsel olarak karşılık 
düştüğü zaman Tin kendi gerçeğinin bilinci-
ne ulaşabilir. Homo sapiens başlangıçta salt 
gizilliktir. Arı özdür. Ve tinin görüngülerinin 
kütlesi tinin ereğinin bedelidir.

Eğer herşeye karşın Hegel’in dizgesinde ya-
bancılaşma kategorisine bir yer açacaksak, 
bu ancak insanın, Tinin kendinde ne oldu-
ğuna yabancılığı olabilir. O zaman tarihin 
kendisi Tinin kendi gizilliğini açındırma, 
kendini başkası olarak, kültür olarak kendi 
karşısına koyma ve bu başkalıkta kendini ta-
nıma ve bilme süreci olarak ve böylece gizli 
bir yabancılaşmanın yenilmesi olarak görü-
lebilir. Ama bu kavramsal bir sorun olmaktan 
çok bir diluzluğu sorunudur. Tin kendi eksik 
şekillenişlerini bile kendine yabancı olarak 
görmez.

Yabancılaşmanın İki Monizmi: 
Özdekçilik ve Varoluşçuluk:

Varoluşçuluk varoluş vardır der. Özdekçilik 
özdek vardır der. Birinci bakış açısı diyalek-
tik yoktur der. İkinci bakış açısı diyalektiği 
analitik ile değiştirir. Birinciye göre varoluş 
özü ve ikinciye göre özdek biçimi belirler – 
ve hiç kuşkusuz tek-yönlü olarak, ve ancak 
ve ancak varoluşun belirlediği “özü” gene 
de öz olarak düşünmeyi başarabilmemiz, ve 
özdeğin eşit ölçüde biçim de olmaksızın ken-
disinden bir biçim çıkarabildiğini düşünmeyi 
başarabilmemiz koşulu ile.

Materyalist yabancılaşma görüşünde, bu 
felsefeye özgü monizme karşın ileri sürülen 
bir Gattungswesen zemininde, modern top-
lumda çalışma, sözleşme, emeğin ürününün, 
metanın değiş-tokuşu, giderek emeğin kendi-
si “yabancılaşma”nın cisimselleşmesi olur. 
Dahası, bu yabancılaşmış toplum yurttaş top-
lumu, özgür bireylerin ekonomik ilişki alanı 
değil, ama bir sömürü dizgesi olarak “kapita-
list toplum”dur. Devlet “genel istenç” değil, 
bir ussal yasa egemenliği değil, ama yabancı-
laşmış emeğin sürdürülmesi uğruna varolan 
bir diktatörlük, kapitalist-emperyasit sınıfın 
diktatörlüğüdür. Özgür yurttaş salt ücretli bir 
köle, demokrasi bir hile, din afyon, ve çalışan 
insanlık ideolojik tiranlar tarafından kurtarıl-
mayı bekleyen istençsiz bir kitle, duyunçsuz 
bir yığındır. Tarih bütününde egemen sınıf-
ların bir komplosudur. Bunlar ve benzerleri 
Marksist tarihsel materyalizmin başlıca ter-
minolojisini oluşturur.

Materyalist altyapı kuramcılığında, tıpkı va-
roluşçulukta olduğu gibi, öz, yine kötü bir re-
alite olarak, düşüncelerin, bilinç biçimlerinin 
yaratıcısı ve belirleyicisidir. Giderek Logos 
bile altyapıdan payını alır ve “egemenliğin 
logosu” olarak yeniden tanımlanır. Eğer hak 
kavramının realitesi olması gereken toplumda 
haksızlık hüküm sürüyorsa, bu olgu hak kav-
ramının hiçliğinin kanıtı, realitenin değil. Ah-
lâk, etik, politika vb. kavramları için de aynı 
şey geçerlidir. Dahası, bütün bu evrik dünya-
nın mimarı bir fetiştir. Bütün bir tarih en so-
nunda bir fetişin gücüne teslim olmuştur: Para 
“tüm insansal ve doğal özelliklerin aykırıları-
na dönüşümü, şeylerin evrensel karıştırılması 
ve çarpıtılmasıdır.”[1] Bu çözümleme birinin 
parayı kendi algılayışını, para önünde kendi 
istençsizliğini insanlığa yüklemesini, kendi 
tikelliğini evrenselleştirmesini düşündüren 
çocuksu bir tümevarımcılık gibi görünür. Bu 
bilinç için paranın fetiş karakteri öylesine 
güçlüdür ki, karşısında hiçbir istenç, hiçbir 
duyunç direnemez. İnsan öylesine ahlâksız, 
etik-dışı ve yasa-dışıdır ki, bu son kategori-

[1] [Money is] the transformation of all human and 
natural properties into their contraries, the universal con-
founding and distorting of things (Marx, K., Economic 
and Philosophic Manuscripts of 1844, pp.123–124). 

lerin varlığından söz etmek bile anlamsızdır. 
Akıştaki geçici şekilleri kavramın gerçek re-
alitesi olarak almak özdekçi, olgucu, görgücü 
bakış açısının bildiği ve yetenekli olduğu biri-
cik epistemoloji, biricik felsefe yoludur. Ma-
teryalizmin monizminden bir Gattungswesen 
çıkarsamak düşünceden başka birşeyi, bir tür 
el çabukluğunu gerektirecektir.

Aynı tek-yanlı yolda, ama bu kez kategorile-
rin adları değişmiş olmak üzere, Heidegger’e 
göre Daseinın özü varolmasında yatar. ‘Neli-
ği’ (essentia) varlığından (existentia) kavran-
malıdır” (VZ, 42). Daseinın belirli hiçbir özü 
olmadığı için, verili olanaklar ortasında sü-
rekli olarak kendini belirlemek ile, e.d. ken-
dini seçmek ile ilgilenir. Daha sonra Sartre 
bu varoluş-öz bağıntısını birincinin ikinciyi 
öncelemesi formülünde yineledi. Ve varoluş-
çuluğunu tarihsel materyalizm ile buluştur-
mada hiçbir sorun görmedi. 

Seçme-Özgürlüğü ve Özgürlük:

Varoluşçuluk bir öz kavramını yok saydığı 
düzeye dek bir yabancılaşma literatürü değil 
ama en iyisinden yabancılık literatürü ürete-
bilir, çünkü yabancılaşma özün yitirilmesi 
olduğu için – aşağı yukarı kökensel bir uyum 
ve birlik durumunun yitirilmesi gibi, ya da 
belki de Tanrı’nın ölümü, cennetten kovulma 
vb. motiflerinde anlatıldığı gibi –, oluş kate-
gorisini içeren terimlerde anlaşılır. Güncel 
varoluşçuluk kuramları için öz yitirilen değil 
ama olmayan birşeydir. Örneğin, Heidegger’i 
izleyen Sartre’a göre homo sapiens başlan-
gıçta bir hiçbirşey, bir hiçliktir. Daha sonra 
birşey olacak, ve o birşeyi tekil birey olarak 
yalnızca kendi öznelliğinden yapacaktır – hiç 
kuşkusuz “seçme özgürlüğünü” kullanarak 
ve hiçbir özsel moral ve etik kaygı olmak-
sızın dilediği gibi. Varoluşunu hiçlikten, sal-
tık yokluktan yapacağına göre, ne yapacağı 
konusunda önceden verili hiçbir belirlenim, 
hiçbir nesnel norm, ideal, erek vb. yoktur. Ve 
bir kendini-gerçekleştirme kavramı bu öncül 
üzerine ilgisiz ve yersizdir. Hiçbirşey, kendi 
kendisini seçme özgürlüğü (“die Freiheit des 
Sich-selbst-wählens”; Heidegger; VZ, 188) 
yoluyla, herşey olabilir. (Bu bakış açısında 
bile “özsel” bir etmen olarak bir “seçme öz-
gürlüğü,” bir “özenç” kavramı varoluşa önsel 
olarak verilidir, ama varoluşçuluğun plastik 
mantığı için bu bağıntı çok fazla incedir ve 
burada istencin yerini özencin, ya da ussal 
olanın yerini usdışının doldurmak zorunda 
olduğunu düşünmez.)

Bir özün yokluğunda, varoluşçuluğun özgür-
lük ile anlaması gereken şey hiçlik olmalıdır, 
ve Sartre ve Heidegger gibi varoluşçular ger-
çekten de bu mantıksal buluşu yaparlar. Yine, 
dolaysızca saçma olan varoluş zemininde, 
değerlerin uylaşımlar üzerine dayanması ya 
da açıkça temelsizliği, değerlerin keyfi olarak 
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değiştirilebilirliği vb. varoluşçuluğun olağan 
vargıları arasındadır. Herhangi bir nesnel de-
ğer, iyi, doğru, haklı gibi nesnel bir ahlâk öl-
çütü seçme özgürlüğü ile bağdaşmayacaktır.

Seçme özgürlüğü Angst ile bağdaşır. Aslında 
kaynağının arandığı ve bulunduğu yer insanın 
normal, her zamanki ruh durumu olarak gö-
rülen Angst’tır. Özgürlüğün getirdiği sorumlu-
luk, yükümlülük vb. de hiç kuşkusuz bir endişe 
üretebilir. Ama varoluşsal endişenin başlaması 
gereksiz çünkü süreklidir. Yabancı bir 
dünyaya, düşman bir varoluşa fırlatıl-
mış olmak varoluşun bir Angst olarak 
algılanması için bütünüyle yeterlidir. 
Bu düşman dünya Doğa dünyası değil 
ama tinsel dünyadır. Varoluşçu Angst, 
sık sık söylenenlerin tersine, hiçbir 
biçimde belirsiz bir korku değil, ama 
bütünüyle belirli bir korku, bir insan 
korkusudur. İnsan yalnızca “başkası”-
dır. Ya da, Sartre’ın anlatımı ile, ce-
hennem başkasıdır. Seçme özgürlüğü 
güven, dostluk, sevgi gibi kavramlar 
ile bağdaşmaz, çünkü birinin güven-
mesi gereken yabancının neyi seçece-
ği belirsiz, birinin seveceği bir insanın 
başkalığının yenilmesi söz konusu de-
ğildir. Sürekli endişe durumu, sürek-
li korku, sürekli nefret normal insan 
duygularına izin vermez.

İyiyi, doğruyu isteyen bir duyunç ol-
madığına göre, ve seçme özgürlüğü 
gene de bir belirlenime, bir karara 
gereksindiğine göre, özgür istencin 
boşalan yerini doldurmak için geriye 
zorunlu itkiler, dürtüler, içgüdüler, 
eğilim ve alışkanlıklardan başka bir-
şey kalmaz.

Hiçlik varoluşun bilinecek yanı olunca bil-
ginin kendisi kendini hiçliğe indirger: Sartre 
için bir nesnenin bilincinde olmak o olmadı-
ğını bilmektir. Bilincin bu boşluğu aynı za-
manda köktenci bir anlamda özgürlük olarak 
kabul edilir, çünkü böyle bilinç şeyler ile 
etkileşimin, onlar tarafından belirlenme-
nin ötesindedir. Bilinç hiçlik-gibidir. Hiçbir 
öz-belirlenim, hiçbir istenç yoktur. Bilinç 
etkinleşmek için yalnızca onu etkileyecek 
dürtü, itki, içgüdü gibi şeyler arasında seçim-
de bulunabilir. Varoluşçuluk istenç terimini 
bile kullanamaz, çünkü seçme özgürlüğün-
de seçimi yapan özne değil, ama onun itki, 
dürtü vb. gibi bilinçsiz güdüleridir. Özgür is-
tenç seçme özgürlüğü değildir çünkü seçme 
özgürlüğü moral değildir. Varoluşçuluk için 
nesnel, evrensel moral doğruluk, iyilik vb. 
gibi kavramlar ilgisizdir. 

Varoluşçu için moral problem yoktur, çünkü 
seçme özgürlüğü moral değildir. Bu nedenle 
neyin iyi, neyin doğru olduğu üzerine kafa 
patlatması gereksizdir. Yalnızca seçer, ve seç-
tiğini iyi ya da doğru olduğu için değil, keyfi 

olarak seçer. Sıradan insan bile moral bir du-
rumun bir keyfi karar verme durumu olma-
dığını, kişiyi sorumluluk altına düşüren bir 
durum olduğunu bilir ve ona göre davranır. 
Çünkü özgürdür, kararının ve eyleminin so-
rumluluğunu taşıyacak ve yanlışlığını başka 
herkes gibi kendisi de yargılayacaktır. Varo-
luşçu için bu böyle değildir. O yalnızca kendi 
sözde özsüz bireyselliğine karşı sorumludur 
çünkü kendini hiçlikten varetmektedir. 

Yabancılaşmış İnsan:

Materyalist Feuerbach’ın “insan yediğidir” 
demesine karşın, insanın özünü duyarlık, 
duygu ve düşünce olarak kabul etmek insa-
na daha yaraşır görünür. İnsanın yabancı-
laşmasının insanın özünden vazgeçme ya da 
onu yitirme olarak anlaşıldığı düzeye dek, 
yabancılaşma insan olarak insanın yitişidir 
ve bu yitişten sonra geriye neyin kaldığını 
söylemek güçtür. (1) Özünü yitirmiş insan 
estetik duyarlığını yitirmiştir ve güzel ve çir-
kinin ötesindedir. Güzeli duyumsama, güzeli 
beğenme yeteneğini yitiren, giderek çirkini 
güzel olarak gören insan, bu insan bir yaban-
cı olarak, hiç olmazsa saçma insan olarak 
görülmeyi hak eder. (2) Rousseau insandan 
özgürlüğünü alın, ondan ahlâkını alırsınız di-
yordu. Özgürlük bilincinin tersinmez olduğu 
düzeye dek, Rousseau’nun hipotetik durumu 
olanaksız bir durumdur. Ahlâk kazanılıncaya 
dek insan ahlâksızdır. Ancak duyunç yetisini 
geliştirmemiş bir insan kötüyü iyiden, eğriyi 
doğrudan ayırdedemez. Duyunç yetisi körel-

miş insan her zaman iyinin ve kötünün öte-
sinde, ya da daha iyisi, gerisindedir. Ve (3) 
yabancılaşmış insanın son olarak ve benzer 
olarak Logosu, Usu yitirmiş olması gerekir, 
ki yitirmek yerine onu hiçbir zaman kazan-
mamış olması daha mantıklıdır. Böyle bilinç 
gerçeklikten ürker, ve bilgiyi salt fenomenal 
olana, görgül olana sınırlar, ve bu durumuyla 
felsefe yapmaya geçtiği zaman insanın sanı-
dan, olasılıktan, tahminden vb. daha ötesine 
yetenekli olduğunu doğrulayamaz. Onda 

doğal bilincin bilgi olmayana bilgi 
demesi gibi bir saflık bile söz ko-
nusu değildir. Yalnızca bu durumda 
entelektüel bir yadsıyıştan, negatif 
bir oluş olarak yabancılaşmadan söz 
edebiliriz.

Gene de varoluşçu yabancılaşma gö-
rüşünde yabancılaşmanın yenilmesi 
söz konusu değildir, çünkü yabancı-
lığın sürekli olduğu düzeye dek bir 
yabancılaşma yer almaz, bir öz olma-
dığına göre yitirilen bir öz, ve bir sal-
tık olmadığına göre yitirilen bir saltık 
yoktur. Değer, anlam, bilgi, güzellik, 
iyi, doğru herşey görelidir. Öte yan-
dan, materyalist insan görüşünde ise 
insanın modern dönemde özgürleş-
mesi yabancılaşma olarak algılanır. 
İnsanın ilk kez tüzel kişi niteliğini 
kazanması, kendine ilk kez mülkiyet 
iyesi olma, bireysel özgürlüğünün so-
rumluluğunu üstlenerek törel-ekono-
mik büyüme sürecine girme hakkını 
vermesi, böyle şeyler olmaması gere-
ken tarihsel bir yanlışlık olarak görü-
lür. Bilimleri, güzel sanatları, modern 
devleti, duyunç özgürlüğünü yarat-
maya başlaması bir saçmalık olarak 
görünür. Sömürü, haksızlık, dolandı-

rıcılık vb. modern yurttaş toplumunun süreç-
teki törel, moral vb. geriliğine, içinden çıktığı 
geleneksel despotik kültürün artıklarına bağlı 
etmenler olarak değil, modern pazar ekono-
misinin bütününün karakteri olarak görülür. 
Ahlâksızlık kazanılmış olarak, türesizlik ka-
zanılmış olarak, tüzesizlik kazanılmış olarak, 
bir zamanlar iyi, türeli, duyunçlu vb. olan 
insanın daha sonra ilksel bir uyum ve birlik 
durumunu tanımlayan bu özsel belirlenimleri 
yitirmesi olarak görülür. Özgürlük despotik 
bilinç için korkutucu, kötü, ve ortadan kaldı-
rılması gereken bir problemdir. Tarihsel ma-
teryalist literatür insanı tinsel belirlenimleri 
ile, onu Doğadan daha çoğu olmaya belirle-
yen bu belirlenimlerinin terimlerinde görmek 
yerine, insanı emeğe, yabancılaşmış emeğe 
indirgemeye bayılır ve bu indirgeme ironik 
olarak bir yüceltmenin değerini taşır. Bu ba-
kış açısına göre, insan kültürel yaratılarında, 
güzel sanatta, duyguda ve bilgide değil ama 
yalnızca emekte gerçek varoluşunu bulur. 
Ve emek, devredilebilir bir nesneyi üretmesi 
zemininde, yabancılaşmanın cisimselleşmesi 
olarak görülür.
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Varoluşçuluk, Nazizm ve Bolşevizm: 
 
Heidegger’in Nazi olmak zorunda olmadığı 
çünkü seçme özgürlüğünün olduğu ve ken-
dini başka türlü de belirleyebilecek olduğu 
düzeye dek, Nazizm varoluşçuluğun bir var-
gısı olarak görülemez. Aslında, bu olguyu, 
Heidegger’in Nazi olması olgusunu başka 
herşeyden daha güçlü olarak çürüten bir baş-
ka olgu yine varoluşçu seçme özgürlüğünü 
uygulayarak Sartre’ın Heidegger’in seçimi-
min karşıtını yeğlemesi, Nazizm’i değil ama 
Bolşevizm’i seçmesidir. Her iki durumda da 
seçim ahlâksal bir ölçüte, örneğin Nazizm’in 
ya da Bolşevizm’in “iyi,” “doğru” vb. olması 
ölçütüne göre yapılmış değildir çünkü seçme 
özgürlüğü moral değildir. Ahlâksal olmak 
zorunlu olarak doğru olanı yapmayı, isten-
cin dürtüye üstün olmasını gerektirir. Her 
iki seçim de istenç üzerine değil, ama kişisel 
yeğlemeler, toplumsal koşullar vb. üzerine 
dayanır. Bu nedenle Heidegger’in Nazizm’i 
seçmesinin felsefesinin bir sonucu oldu-
ğunu söylemek geçersizdir. Benzer olarak, 
Sartre’ın yalnızca proletarya diktatörlüğünü 
doğrulamakla kalmayıp çıplak terörü destek-
lemeyi seçmesi de varoluşçu felsefeden çı-
karılabilecek a priori bir vargı değildir. İlgili 
biricik nokta “düşman” bir dünyaya “fırlatıl-
dıklarına” inanan bu felsefecilerin felsefele-
rinin öncülleri gereği Angst ile yüklü olma-
ları, varoluşu bir korku olarak, sözde belirsiz 
bir korku olarak duyumsamalarıdır. Hiçliğin 
kendini birşeye belirlemesi bu durumda kaçı-
nılmaz olarak dürtülerin bir işlevi olacaktır. 
Bunda kendilerinin bir payı yoktur.

Nazizm’i bir “felsefeci” olarak kabul edilen 
Heidegger ile ilişkilendirmek felsefecilere 
öylesine acılı görünür ki, “felsefe”yi bu le-
keden kurtarmak için Heidegger’in Nazizm’i 
göz ardı edilir. Giderek Jürgen Habermas 
bile Heidegger’in 1933-1945 yılları arasında 
Nazi partisi üyesi olmasına, gönüllü, etkin, 
giderek coşkulu bir Nazi olmasına karşın, 
“Nazizm’i belirtik olarak eleştirmediği-
ni” yazar.[1] Bu konu ile ilgili bir liste bile 

[1] Jürgen Habermas Heidegger’in “Nazizme karşı be-
lirtik eleştirisinin yokluğundan” söz eder: “Eylemlerini 
ve bildirimlerini bir görgül kişi olarak kendisinden bü-
tünüyle ayırır ve onları kişinin sorumlu tutulamayaca-
ğı yazgıya yükler.” (Heidegger’s lack of explicit criti-
cism against Nazism is due to his unempowering turn 
(Kehre) towards Being as time and history: “he detaches 
his actions and statements altogether from himself as an 

vardır: Heidegger’in Naziliğini felsefesine 
bağlayanlar arasında Habermas’ın yanısıra 
Günther Anders, Theodor Adorno, Hans Jo-
nas, Karl Löwith, Pierre Bourdieu, Maurice 
Blanchot, Emmanuel Levinas, Luc Ferry ve 
Alain Renaut da bulunur. Heidegger’in Na-
zizm’ini kişisel bir “yanılgı” ve felsefesi-
ne “ilgisiz” olarak kabul edenler şunlardır: 
Hannah Arendt, Otto Pöggeler, Jan Patocka, 
Silvio Vietta, Jacques Derrida, Jean Beaufret, 
Jean-Michel Palmier, Marcel Conche, Julian 
Young and François Fédier.[2]

‘Kendi’nin Asılsızlığı:
 
Eğer homo sapiensin özsel bir doğası, edim-
selleşecek bir ereği, erişecek bir ideal biçi-
mi olduğu kabul edilirse, kültürünü salt bir 
türlülük olarak değil ama bir gelişim süreci 
olarak görmek gerekir. O zaman bu süreçte 
yer alan tüm bireysel, görgül bilinç biçimleri, 
genel olarak kültürel çoğulculuk olumsaldır. 
Tarihsel olarak belirlenmiş olmakla, birinin 
kendisi onun gerçek kendisi değil ama tikel 
bir kültürün eşit ölçüde tikel bir anlatımıdır, 
ve birinin kendi seçimleri gerçekte onun asıl 
kendisinin seçimleri değil, çünkü kendisi 
hiçbir zaman asıl değildir. Varoluşçu “asıl-
lığın” özsüz bir kendinin kendini yapması 
üzerine koşullu olduğu düzeye dek, yapılan 
her kendi ancak asılsız bir kendi olabilir. Bu 
nedenle yabancılaşma literatüründe asıllık 
problemi salt göstermeliktir, Asıllık bir asıl 
ve bir asıl-olmayan ayrımını, bir tür öz ve gö-
rüngü ya da varoluş ayrımını getirecektir. Ya 
da yabancılaşma mantığı asılsız olana asıllık 
yüklemek, her tür başına buyruk seçimi ve 
özenci asıl saymak zorundadır.

Toplum ve Yabancılaşma:

Toplum topluluk değildir. Topluluk bir çıkar 
ya da ilgi ya da değerler birliğidir. Bir gerek-
sinimler dizgesi olarak Toplum ise ekonomik 
karakter taşır. Modern yurttaş toplumu özgür 
kişilerin fiziksel ve entelektüel mülkiyet iliş-
kileri ya da değiş-tokuş ilişkilerinin bütünü-
dür. Toplumsal ilişki ekonomik ilişki ya da 
sözleşme ilişkisidir. 

Marksist literatürde, modern ekonomik ilişki 
yabancılaşma ilişkisidir. Çalışan insan özgür 
bir insan değil, ama “bir araç, bir şeydir, bir 
kişi değil.” Daha arkaik bir terimle, zincir-
lerinden başka yitirecek hiçbirşeyi olmayan 
proleterdir. Bu literatürde yurttaştan ya da 
modern kentli insandan başka hiçbir etimolo-

empirical person and attributes them to a fate for which 
one cannot be held responsible.” (The Philosophical 
Discourse of Modernity. Twelve Lectures. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press. p. 156.)
[2] Thomas Sheehan, “Heidegger and the Nazis”, a re-
view of Victor Farias’ Heidegger et le nazisme, in The 
New York Review of Books, Vol. XXXV, n°10, June 16, 
1988, pp.38-47. Ayrıca bkz. Wikipedia, “Martin Hei-
degger and Nazism.”

jik değeri olmayan “burjuva” sözcüğü sömü-
rücü kapitalisti temsil eder ve, eğer kapitalist 
değilse, bağışlayıcı bir terimle küçük-burju-
va olur. Kapitalist güçlü olan, bütün bir mo-
dern dünyayı parmağının ucunda döndüren 
efendidir. Demokrasi diktatörlük, devlet ise 
egemen sınıfın baskı aracıdır. Böyle belir-
lenimler altında işleyen ekonomik ilişkiler 
“meta fetişizmi” başlığı altına alınır. Bu eko-
nomik süreçte ilişki içinde olanlar insanlar, 
ya da özgür tüzel kişiler değil, ama “nesne-
ler,” dahası istençsiz, duyunçsuz “materyal” 
nesnelerdir. Ekonomi dünyası herhangi bir 
etik karakteri olmayan bir otomatlar dünyası-
dır. İstenç, duyunç, özgürlük gibi tinsel kav-
ramların özdeksel bir realiteleri olmadığına 
göre, ekonomik süreçte bir yerlerinin olması 
söz konusu değildir. 

Das Kapital’e göre pazarın “materyal” ilişki-
leri ne olup bittiğinin bilinçsizi olan, yalnız-
ca aldatılmaya ve kültürel egemenlik altına 
düşmeye yetenekli olan düşüncesiz insanlar 
için “şeyler arasındaki bir ilişkinin fantas-
tik biçimini”[3] üstlenir. İnsanların, tarih bir 
yana, dolaysızca içinde yaşadıkları sürecin 
kendisi açısından bile hiçbir bilgileri, hiçbir 
istençleri, dolayısıyla hiçbir sorumlulukla-
rı yoktur. Bu fantastik ilişkiler dünyasına 
pekâlâ fetişizm de denebilir, çünkü “fetişizm 
emek ürünleri metalar olarak üretilir üretil-
mez kendini emek ürünlerine bağlar ve bu 
nedenle metaların üretiminden ayrılmaz-
dır.”[4] Herşey ekonomi sürecinde çalışan 
insanlarının bilincinin arkasında ve ötesinde 
yer alır. Fetiş karakterini taşıyan meta kendi 
başına davranan özerk bir güçtür, insanların 
– kölelerin olduğu gibi efendilerin de – bi-
lincini, bilimleri, sanatları, politik üstyapıyı 
vb., genel olarak kültürü belirler. Modern 
insan bir Warenfetischismus olan ekonomik 
ilişkiler dünyasında ne olup bittiğini, ne yap-
tığını, ne olduğunu anlamaz, ve kendi emeği-
nin ürünü olan şeylerin fantastik güçlerinin 
güdümü altında her nasılsa ona verilen rolleri 
oynar. İnsanın aşağılanması, değersizleştiril-
mesi, anlamsızlaştırması, saçmalaştırılması, 
kısaca yabancılaşması denilen şey tamdır. 
İnsan bu literatürde ussal bir varlık olma ka-
rakterini yitirir, sözcüğün gerçek anlamında 
aptallaşmış olarak görülse de, gerçek ona 
daha az incitici terimlerde açıklanır, yalnız-
ca kendine yabancılaşmış olduğu bildirilir. 
Kurtulmak için özgürlüğünden, istencinden, 
duyuncundan vazgeçmeli, daha doğrusu onu 
bütün bir Tarihin yazgısını belirleme hakkını 
ileri süren ideologlara devretmelidir. Başka 
bir deyişle, kendini devretmeli, kendine ya-
bancılaşmalıdır.

[3] Marx, Karl (1990). Capital. Londra: Penguin 
Classics. s. 165.
[4] Aynı yer: “... fetishism which attaches itself to the 
products of labour as soon as they are produced as com-
modities, and is therefore inseparable from the produc-
tion of commodities.”
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Freud’un ve Marx’ın ruh ve akıl hastalıkla-
rı üzerindeki düşünceleri nelerdir? Freud’un 
“ruh hastalığı” kavramı biraz daha iyi bilin-
mektedir: Eğer kişi Oidipus kompleksinden 
kurtulamıyorsa, başka bir deyişle, çocuksu 
açlıklarını yenerek, ergin ve olgun bir cin-
sel yaşama uyum sağlayamıyorsa, içindeki 
doyurulmamış çocuksu arzularla yetişkin 
kimselerden beklenen davranışlar arasında 
bocalıyor ve eziliyor demektir. Nörotik belir-
tiler, çocuksu ve yetişkin ihtiyaçlar arasında 
bir uzlaşmaya işaret olduğu halde; psikozlar 
öyle bir hastalık türüdür ki bu tip vakalarda, 
çocuksu arzular ve hayaller kişinin egosunu 
(ben’ini) tümüyle kaplar ve artık iki dünya 
arasında bir uzlaşma olanağı kalmaz.

Marx, sistematik bir ruh hastalıkları tablo-
sunu, hiçbir zaman, geliştirmemiş olmakla 
birlikte, “psişik (ruhsal) bir sakatlık”tan söz 
etmiştir. Onun yabancılaşma[1] adını verdiği 
bulgu, psikopatolojinin en belirgin görünü-
müdür ve sosyalizmin hedefi bu hastalığın 
yenilmesi olmalıdır. Marx, “yabancılaşma” 
sözcüğüyle ne demek istiyordu? İlk kez He-
gel tarafından ortaya atılan ve geliştirilen 
bu kavrama göre, dünya (doğa, eşya, öteki 
insanlar ve insanın kendisi), çağdaş insana 
yabancı gelmeye başlamıştı. İnsanoğlu artık 
kendisini, düşünen, hisseden ve seven bir 
varlık olarak göremiyor ve kendi eylemleri-
nin bir öznesi rolünde yaşamıyor; fakat ken-
disini, yarattığı şeylerde ve yaratma gücünün 

[1]  Yabancılaşma kavramı, Marx’ın fikirleriyle ilgili 
tartışmalarda –İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da, 
Amerika Birleşik Devletlerinde, Yugoslavya ve 
Polonya’da– önem kazanmaya başlamıştır. Tartışmalara 
katılanların çoğunluğu –ki bunlar arasında Protestan 
ve Katolik din bilginleriyle hümanist sosyalistler 
yer almaktadır– yabancılaşma ve onun giderilmesi 
probleminin, Marx’ın toplumcu hümanizmasıyla 
sosyalizmin amacı olduğu hususunda birleşiyorlar. 

dışavuruk görünümlerinin bir nesnesi olarak 
görüp algılıyor ve ancak kendi yaratıcılığının 
ürünlerine teslim olduğu oranda kendisiyle 
ilişki kurabiliyordu.

Tanrı’yı tarihin yapıcısı olarak kabul eden 
Hegel, insan varlığındaki Tanrı’nın insana 
yabancılaşma durumunda olduğunu ve tarihî 
süreç içinde Tanrı’nın kendisine döndüğünü 
söylemiştir.

Feuerbach, Hegel’in düşüncelerini baş aşağı 
çevirmiştir.[2] Feuerbach’a göre Tanrı fikri, 
insanoğlunun, kendi güçlerini kendi dışın-
daki bir varlığa aktarmasından doğmaktadır. 
İnsanoğlu, ancak Tanrı’sına sığınarak kendi 
gücüne ulaşabilmekte; Tanrı’sının kuvveti ve 
varlığı oranında ise yoksullaşmaktadır.

Marx, Feuerbach’ın bu düşüncesinden et-
kilenmiş ve esinlenmiştir. Marx, “Hegel’in 
Hukuk Felsefesinin Eleştirisi” adlı eserine 
yazdığı önsözde (1843 yılının sonlarına doğ-
ru), Feuerbach’ın yabancılaşma olgusu üze-
rindeki düşünce ve çözümlemesine de yer 
vermiştir. Ayrıca Marx, Ekonomik-Felsefî El 
Yazmalarında (1844), dinî yabancılaşma ol-
gusundan emeğin yabancılaşması konusuna 
atlamıştır. Feuerbach’ın dini yabancılaşma 
olgusunun çözümlemesine paralel olarak, 
Marx şunları yazmıştır: “Emeğin üretim gücü 
ve alanı genişledikçe ve ürettiği mallar art-
tıkça, emekçi daha güçsüz duruma gelmekte-
dir.”[3] 

[2]  R . Tucker’in Philosophy and Myth in Karl Marx 
adlı eserinde yabancılaşma konusuna bkz. (Cambridge 
University Press, 1961), s. 88 ve sonrası.
[3]  Ekonomik konulardaki sayıltıları (faraziyeleri) 
Marx’ın, emek, değer ve öteki etkenlere ilişkin 
ekonomi teorisinin son derece mantıki bir sonucu 
gibi görünürse de (Bkz: Economic and Philosophical 
Manuscripts s. 95), “emeğin, kapitalist bir gelişme 

Marx, biraz daha aşağıda, aynı fikri şöyle 
açıklıyor: “Bütün bu öneriler, işçinin kendi 
emeğinin ürününe bağımlı olması gerçeğin-
den çıkmaktadır. Çünkü –dinî yabancılaşma-
da olduğu gibi– bu ön sayıltılardan kolayca 
görülecektir ki, işçi kendisini işine verdiği 
oranda, kendi yarattığı nesneler dünyası güç 
kazanmakta; buna karşılık, işçinin iç dünyası 
yoksullaşmakta ve işçi daha az kendisi olma-
ya başlamaktadır. Kendinden daha fazlasını 
vererek Tanrı’sını yücelttikçe, kişinin kendisi-
ne daha az kalması gibi! Ürettiği şeylere ken-
di hayatından bir şeyler veren işçinin hayatı, 
artık kendisine değil, nesnesine ait olmaya 
başlıyor; işçinin çabası arttıkça özvarlığı 
azalıyor. Öyleyse yabancılaşma, sadece eme-
ğin bir dış varlık ve nesne haline gelmesi ol-
gusunu ifade etmekle kalmıyor; fakat bunun 
yanında, emekçinin kendi varlığına karşıt bir 
güçle karşılaşması anlamına da geliyor. Öyle 
ki, emekçi çalışarak kendisine düşman bir 
varlık yaratıyor.”

Fakat Marx hemen ekliyor: “İşçi sadece ya-
rattığı ürünlere yabancılaşmakla da kalmı-
yor. Yabancılaşma, yalnız üretim faaliyetleri-
nin ve üretimin sonucunda değil, fakat üretim 
sürecinin kendisinde de görülüyor.” [4] Ve 
yeniden dinî yabancılaşma ile emeğin ya-
bancılaşması benzetmesine dönüyor: “Dini 
yaşantıda insan kalbinin, beyninin kendili-
ğinden çalışması (Selbsttätigkeit), tanrıların 
ve şeytanların bir işi olarak, nasıl bireyi dış-
tan ve bağımsızca etkiliyorsa, aynı şekilde, 
işçinin eylemleri de kendi özgür seçiminin bir 
sonucu değildir.”[5]

süreci içinde, giderek fakirleştiği” yolundaki yanlış 
yargısına Marx’ın, dinî yabancılaşma ile ekonomik 
yabancılaşma benzetmesinin sebep olduğunu söylemek, 
çok zorlanmış bir spekülasyon olmasa gerekir.
[4]  İbid., ss. 95-96.
[5]  lbid.y s. 99
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Marx, yabancılaşan emek kavramından, 
insanın kendisinden, hemcinslerinden ve 
doğa’dan yabancılaşması konusuna geçer. 
Marx emeği, ilk ve henüz yabancılaşma-
mış anlamında, “bir yaşam eylemi ve üre-
tici yaşam” (Leberstätigkeit, das productiv 
Leben) olarak tanımlar. Ve buradan gide-
rek, insanın özgür karakterinin, “özgür ve 
bilinçli bir faaliyet” (freie bewußte Tätig-
keit) olduğunu ileri sürer. Yabancılaşmış 
emek yoluyla insanın özgür ve bilinçli ey-
lemi, çarpık ve yabancılaşmış bir faaliyete 
dönüşür ve böylece “yaşamın, kendisi bir 
araç olmaya başlar”.[1]

Yukardaki gözlemde açıkça görüldüğü gibi, 
Marx sadece insanın kendi üretim eylemin-
de yabancılaşması sorunuyla ilgilenmiş de-
ğildir. O, aynı zamanda, insanın hayattan, 
kendisinden ve öteki insanlardan yabancı-
laşması sorunu üzerinde de durmaktadır. 
Bu fikrini şöyle anlatır: “Böylece, yabancı-
laşan emek, bir tür olarak insan hayatını ve 
onun düşünme yeteneğini yabancı bir varlı-
ğa, kendi varlığının bir aracına dönüştürür. 
Bu dönüşüm, insanı, kendi bedeninden, dış 
doğasından, düşünce hayatından ve insa-
noğlundan yabancılaştırır.”[2]

“Kendi emeğinin ürünlerinden, kendi ya-
şantısından ve insan türüne özgü faaliyet-
lerden yabancılaşmasının kaçınılmaz bir 
sonucu olarak insan, öteki insanlara da 
yabancılaşır. İnsan kendisine karşı çıkmak-
la, öteki insanlara karşı da bir tutum almış 
olur. İnsanın, işiyle, emeğinin ürünleriyle 
ve kendisiyle ilişkilerinde geçerli olan bu 
gözlemler; insanın, öteki insanlar, onların 
emeği ve emek ürünleriyle olan ilişkileri 
için de geçerlidir. Genellikle, insanın kendi 
türüne özgü bir yaşamdan yabancılaşması, 
onun öteki insanlardan da yabancılaştığı 
ve giderek herkesin kendine göre insanî 
olan bir yaşamdan yabancılaştığı anlamı-
na gelmektedir.”[3]

Marx’ın Economic and Philosophical Ma-
nuscripts’lerinde yer alan yabancılaşma kav-
ramı konusunda şunu belirtmeliyim ki bu 
konu, sözcük olarak değilse bile bir kavram 
olarak, onun sonraki önemli eserlerinin hep-
sinde, Kapital de dâhil olmak üzere, temel 
bir sorun olma niteliğini sürdürür. Söz gelişi 
German Ideology (Alman İdeolojisi) adlı ese-
rinde bakın Marx neler yazıyor:

“Kişisel ve ortak çıkarlar arasındaki bu 
uçurum kapanmadıkça, insan tarafından 
kontrol edilmesi gerektiği halde; gerçekte, 
onu köleleştiren emeğin, insana yabancı ve 
karşı bir güç haline gelmesi sürüp gidecek-

[1]  İbid., s. 101
[2]  İbid., s. 101
[3]  İbid.3 s. 104

tir?” [4] Ve devam ediyor: “Sosyal ilişkile-
rin görünür ve anlaşılır hâle gelmesi, nesnel 
bir kuvvet olarak yarattığımız güçlerin ken-
di üstümüzde bütünleşmesi, kontrolümüzden 
çıkarak ve beklentilerimizi sınırlandırarak, 
hesaplarımızı sıfıra indirmesi, bugüne ka-
darki tarihî gelişmenin ana etkenlerinden 
birisi olmuştur.”[5] 

Kapital’de yer alan ve yabancılaşmaya iliş-
kin birçok gözlem ve yargılardan bazıları 
şunlardır: “El zanaatları (veya manüfaktür) 
ile uğraşan işçi, âletlerden yararlanır; fab-
rika üretiminde ise, makineler insanı kulla-
nır. Üretim araçlarının kontrolünü eskiden 
insan yapıyordu; şimdiyse insan, makinenin 
hareketlerini izlemek zorunda bulunuyor. 
Manüfaktür’deki işçi, canlı, yaşayan bir 
örgütün parçasıydı; fabrika üretimindeyse, 
işçiden bağımsız ve onu canlı bir ek-parça 
imiş gibi kullanan ruhsuz bir sistem var.”[6]

“Yahut yarının eğitim sistemi üretici emeği, 
öğretimle ve beden-eğitimiyle birleştirecek-
tir, sadece, üretimin etkinliğini artırma ama-
cıyla değilse bile, tam anlamıyla gelişmiş 
bir insan yaratmanın eğitimden başka bir 
yolu olmadığı için.” [7]

“Yahut da, modern endüstri, çalışma ha-
yatı boyunca tek ve önemsiz bir iş yapmak 
durumunda bırakıldığı için güdük (kavruk) 
kalmış ve bir makine parçası haline gelmiş 
bulunan bugünün işçisini, tamamen geliş-
miş, yaptığı çeşitli görevler kendi doğal ye-
teneklerinin veya sonradan kazanılmış be-
cerilerinin bir ifadesi olan yeni bir emekçi 
türüyle değiştirmek zorunda kalacaktır. Bu 
zorunluğun yerine getirilmemesinin, cezası, 
toplumun sonu olacaktır.”

Görülüyor ki, Marx’ın anlayışına göre, ya-
bancılaşma beşerî bir hastalıktır; fakat o, 
yeni bir hastalık değildir. Çünkü hastalık, as-
lında iş bölümü ile yani ilkel toplumu izleyen 
uygarlıkla birlikte ortaya çıkmıştır. Hastalık, 
en çok işçi sınıfında görülmekle birlikte, her-
kesi etkileyecek derecede yaygın ve ciddidir. 
Böyle bir hastalık, ancak en ileri derecesine 
varınca tedavi edilebilir; ancak, bütünüyle 
yabancılaşmış olan insan bu hastalığı yene-
bilir. İnsanoğlu bu hastalığı yenmek zorunda-
dır, çünkü bütünüyle yabancılaşmış bir varlık 
olarak ne yaşayabilir ne de ruh sağlığını sür-
dürebilir. Problemin çözümü sosyalizmdedir. 
Bu öyle bir toplum olacaktır ki, orada tarihin 
bilinçli konusu olan insan, kendi gücünün öz-
nesi olarak yaşayacak ve böylece toplumun 
kısıtlayıcı çemberinden kurtulmuş olacaktır. 
Marx, sosyalizmin bu ülküsü ve özgürlüğün 

[4] German Ideology, s. 220
[5] İbid., ss. 22-23
[6] Capital, I. ss. 461-462
[7] Capital, I. ss. 529-33 [İtalik vurgular, yazar E. 
Fromm’a aittir).

gerçekleşmesi üzerindeki düşüncelerini, Ka-
pital’ın III. cildinin sonunda şöyle dile geti-
riyor:

“Gerçekte, özgürlük dönemi, dış ihtiyaçların 
zorlamasıyla, emeğin varlığına ihtiyaç duyul-
masından sonra bağlayacaktır. Eşyanın ta-
biatı gereği, özgürlük maddî üretim alanının 
ötesindedir. İlkel insanın yaşamını sürdüre-
bilmesi için nasıl doğa ile savaşması zorunlu 
ise; uygar insanın da, her türlü üretim biçi-
mi için, doğa ile yarışma şartı sürüp gidiyor, 
insanın, evrimine paralel olarak, ihtiyaçları 
da arttığı için doğal gerekler alanı genişle-
mekle kalmıyor, fakat aynı zamanda üretim 
güçleri arttığından ihtiyaçlar daha kolaylıkla 
karşılanıyor. Bu alandaki özgürlük aslında 
şu gerçeklerden başka bir şey değildir: Sos-
yalleşen insan ve onun yardımcı üreticileri, 
doğa ile ilişkilerini akılcı bir düzene sokarak 
doğayı kontrol altına alıyorlar, körü körüne 
ona bağımlı kalmaktan kurtuluyorlar; işlerini 
mümkün olan en az enerji sarfıyla ve amaca 
en uygun biçimde yapıyorlar. Fakat bütün bu 
ilişkiler, ihtiyaçlar alanının içinde kalıyor. Bu 
alanın dışında kendisi bir amaç olan insan 
gücünün gelişmesi görülüyor ve taşıyıcı teme-
li ihtiyaçlar alanına dayanmak zorunda bu-
lunan gerçek özgürlük alanı genişliyor.” [8] 

Marx’ın bu konudaki iki yargısını izleyerek 
moral ve psikolojik yönden yabancılaşma 
sorununa daha iyi yaklaşabiliriz. Marx’a 
göre, yabancılaşma, bütün insanî değerleri 
çarpıtmakta ve yozlaştırmaktadır. Ekonomik 
faaliyetleri ve bu faaliyetlerin özündeki “kâr, 
kazanç, iş, atılım ve uyanıklık” [9] gibi hedef-
leri hayatın en üstün değerleri haline getiren 
insan, insanlığın gerçek moral değerlerini, 
yâni “vicdan ve erdem zenginliğini” gelişti-
remiyor; onların yerini “Canlı kalamazsam 
nasıl erdemli, bilmiyorsam nasıl vicdanlı 
olabilirim?” [10] gibi kuşkuların kaçınılmaz 
sonucu olan davranışlar alıyor. Böyle bir ya-
bancılaşma ortamında, hayatın ekonomik ve 
moral kesimlerinden her biri, hayatın başka 
bir alanında yoğunlaşıyor, birbirinden ayrılı-
yor ve yabancılaşıyor.

Marx, gerçek insan ihtiyaçlarının yabancılaş-
mış bir toplumda, önem ve değerini nasıl yi-
tirdiğini inanılmaz bir berraklıkla görmüştür. 
Kapitalist sistemde, Marx’ın görüşüne göre, 
“Herkes, herkesi yeni bir fedakârlıkta bulun-
maya zorlamak, yeni bir bağımlılığa sokmak, 
yeni bir haz’a alıştırmak ve böylece ekono-
mik yönden yıkmak için yeni ihtiyaçlar ya-
ratmaya çalışır. Herkes kendi bencil çıkarla-
rını gerçekleştirmek amacıyla birbiri üzerin-
de yabancı bir gücün hegemonyasını kurma-
ya çalışır. Sahip olunacak ve satın alınacak 

[8]  Capital III, s. 954
[9]  Economic and Philosophical Manuscripts, ss. 
140-2
[10]  Ibid., p. 111
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eşyaların çoğalmasıyla, insanı köleleştiren 
yabancı nesneler dünyası da genişlemekte 
ve güçlenmektedir. Her yeni ürün, muhte-
mel bir aldatma ve hırsızlık aracı olmaktadır. 
İnsan, insan olarak, gittikçe yoksullaşırken, 
gerçekte kendisine düşman olan nesnelere 
sahip olmak için daha fazla paraya ihtiyaç 
duyar. Üretim kotalarının artmasıyla paranın 
gücü de azalır. Yâni kişinin ihtiyaçları, para-
nın güçlenmesinden daha hızlı artar. Modern 
ekonominin yarattığı gerçek ihtiyaç, öyleyse, 
sadece para ihtiyacıdır ve o yalnız bunu ya-
ratır. Para miktarı (emisyon), giderek para-
nın tek ve en önemli niteliği olur. Para, her 
değeri kendi soyut ölçüsüne vurup belli bir 
fiyata indirgediği gibi kapitalist ekonominin 
gelişmesiyle, para kendisini sadece sayısal 
bir değere indirger. Fazlalık ve ölçüsüzlük, 
paranın değişmeyen standardı olur. Bunun 
böyle olduğu, kişisel bakış açısından üretim 
artışının kurnaz ve hesaplı bir şekilde insani, 
doğal ya da gerçek olmayan ihtiyaçlar ya-
ratmasında bir dereceye kadar görülür. Özel 
mülkiyet, basit ve temel ihtiyaçları, beşerî ih-
tiyaca nasıl dönüştüreceğini bilmez; onun he-
defi, gerçek dışı ve gelip geçici heveslerdir. 
Birkaç gümüş lirayı ya da sıcak altını candan 
sevdiği komşusunun elinden alabilmek ve 
kendi doymak bilmez çıkarı için onun yaptı-
ğı dalkavukluğu hiçbir haremağası efendisi-
ne yapamaz. Her yeni ürün, kişinin canını ve 
parasını almak, onu avlamak için kullanılan 
bir yemdir. Nasıl her beşerî kusur, insanın 
kalbini papaza açması ve bu yoldan cennete 
gitmesi için bir vesile ise; bu eksik de insanın 
bir dostluk havası içinde komşusuna gidip 
“Aziz dostum, sana ihtiyacın olan bir şeyi 
vereceğim, fakat bunun kaçınılmaz şartını 
biliyorsun, değil mi?” diye sorması için bir 
fırsattır. “Bunun karşılığında ne yapacağımı 
biliyorsun: Senin arzularını yerine getirirken 
aldatacağım seni.” Bütün bunlar, toplum ha-
yatının evrensel sömürü düzenine uygundur. 
Müteşebbis, komşusunun ilkel tutkularını 
uyandırır ve sonra, bu aşk hizmetinin ücretini 
alabilmek için, onun her türlü zaaf işaretini 
çok yakından izler. Böylece, kendi yabancı-
laşmış ihtiyaçlarının kölesi durumuna düşen 
insan, “akılca ve bedence insanlıktan çıkmış 
bir varlık, kendinden utanan, robotlaşmış bir 
mal veya eşya haline gelir.”

Eşyalaşmış insan, ancak tek bir yoldan dış 
dünyadaki yerini bulabilir: Bu, ya sahip olma 
ya da tüketme yoludur. Yabancılaştıkça, sa-
tın alma ve tüketme tutkusu onu dış dünyaya 
daha çok bağlar. “Küçüldükçe, kendi yaşamı-
nı anlama ve anlatma gücü azalır; sahip ol-
dukça, yabancılaşması ve yabancılaşmasını 
gizleme eğilimi artar.”[1]

Marx’ın yabancılaşma kavramını tartışırken, 
bu kavramla, Freud’un sistemindeki temel 
kavramlardan biri olan aktarma (transferen-

[1]  Ibid, p. 114

ce) olgusu arasındaki yakın ilişkiye değin-
mek ilginç olabilir. Freud, ruh hastalarının 
kendilerini tedavi eden hekime âşık olmak, 
ondan korkmak ya da nefret etmek eğilimin-
de olduklarını gözlemlemiş; hekimin kişiliği-
nin, söz konusu duygusal ilişkide önemli bir 
rol oynamadığına da göstermiştir. Freud bu 
olguyu, aktarma (transference) adını verdi-
ği bir kavramla açıklamaya çalışmıştır. Ruh 
hastası, çocukken babasına ve annesine kar-
şı duyduğu sevgi, korku veya nefreti, ken-
disini tedavi eden ruh hekiminin kişiliğine 
yöneltir. Freud, hastadaki çocuk kişiliğinin, 
evvelce baba ya da annesiyle kurduğu iliş-
kileri hekime aktardığını, yani ruh hekimini 
kendi ana ya da babasının yerine koyduğunu 
düşünmüştür. Şüphesiz ki Freud’un aktarma 
mekanizmasını yorumlayışında, çok sayıda 
klinik vakanın desteklediği büyük bir gerçek 
payı vardır. Ancak bu bütünüyle doyurucu bir 
yorum değildir. Çünkü yetişkin kimse artık 
çocuk değildir. Ve yetişkin kişinin kişiliğinde 
ya da bilinç dışında saklı olan bir çocukluk-
tan söz etmek, gerçek durumun karmaşıklığı-
nı yeterince yansıtamamaktadır. Nörotik olan 
yetişkin, yabancılaşmış bir kişiliğe sahiptir, 
zayıftır ve kendisini, öz yaşantılarıyla eylem-
lerinin gerçek sahibi olarak göremediği için, 
kavruk, güdük kalmış biri gibi algılamakta ve 
bundan korkmaktadır. O, yabancılaştığı için 
nörotiktir. Kendi iç boşluğunu ve güçsüzlü-
ğünü karşılamak, telâfi etmek için, sevgi, 
zekâ ve yüreklilik gibi bütün insancıl güç ve 
niteliklerini, beğendiği bir nesneye yöneltir. 
Bu nesneye teslim olarak kendi insancıl nite-
likleriyle dirsek temasını sürdürmekte; ken-
dini bu yoldan, güçlü, bilge, cesur ve güven-
li bir kimse olarak görmeye çalışmaktadır. 
Öyle ki bu nesneyi yitirmek onun açısından 
kendini yitirmek olacaktır. Öyleyse aktarma 
mekanizması kişinin kendi yarattığı bir nes-
neye (kişi, şey ya da ülküye) aşırı bir sevgi 
ve tutkuyla bağlanması, ona tapması, o nes-
neyi putlaştırması (idolatry) –ki bu, temelde 
kişinin yabancılaşması olgusunun bir sonu-
cudur– aktarma mekanizmasının kuvvetini 
ve yoğunluğunu gösterir. Nispeten daha az 
yabancılaşmış bir kimse de çocukluk yaşan-
tılarından bazılarını ruh hekimine aktarabilir. 
Fakat bunun şiddeti azdır. Bir ilâh ihtiya-
cı içinde kıvranan ve onu arayan hasta kişi 
ise, ruh hekiminin kişiliğinde çocukluğunda 
tanıdığı güçlü iki kişiden yani ana veya ba-
basından birini bulacaktır. Böylece denebilir 
ki, aktarmanın duygusal muhtevası çocukluk 
ihtiyaçlarına bağlı kalmakla birlikte; aktar-
manın şiddeti veya yoğunluğu kişinin ya-
bancılaşma derecesine göre değişmektedir. 
Burada açık ve seçik görülecektir ki, aktarma 
yalnız psiko-analitik vakalarda rastlanan bir 
olgu değildir, otoriteyi putlaştırma eğiliminin 
arkasında ve temelinde de yaygın bir “aktar-
ma” ihtiyacı vardır.

Aktarma mekanizması, yabancılaşmayı gös-
teren veya kanıtlayan yegâne psikopatolo-

jik olgu değildir. Gerçekten de, Fransızcada 
“aliéné” (yabancılaşmış) ve İspanyolcada 
“alienado” (yabancılaşmış) sözcüklerinin, 
eskiden bu dillerde “akıl-ruh hastası” anla-
mında kullanılmış olması bir tesadüf sonucu 
değildir. Aynı şekilde, İngilizcedeki “alie-
nist” sözcüğü de, deli doktoru veya tamamen 
yabancılaşmış bir kişiyi tedavi eden hekim 
anlamına gelir.[2] “Psikoz” adı verilen ciddi 
ve ileri derecedeki ruh hastalıklarına yol aç-

masa bile, yabancılaşma bir kişilik hastalığı 
olarak çağdaş insanın psikopatolojisinin te-
melinde yatmaktadır. Klinikten seçilmiş bazı 
örnekler, bu yargımızı desteklemede bize 
yardımcı olabilir. En sık rastlanan ve şüphe 
götürmez derecede yabancılaşmanın belirtisi 
sayılan örnek olay “kara sevda”dır. [3] Ya-
bancılaşan erkek, kadına sırılsıklam âşık olur. 
Kadın, bu sevdayı önce olumlu karşıladığı 
halde pekiştirilen bazı kuşkuları yüzünden, 
sonradan erkekten uzaklaşır ve onunla iliş-
kilerini keser. Erkek ise, kendisini intihara 
kadar sürükleyen bir moral çöküklüğüne, 
mutsuzluğa kapılır. Onun için artık hayatın 
bir anlamı kalmamıştır. Bu durumu başından 
geçmiş olayların kaçınılmaz bir sonucu gibi 
görür. Gerçek sevgiyi hayatında ilk kez tattı-
ğına, ancak bu kadını sevebileceğine ve an-
cak onunla mutlu olabileceğine inanır. Eğer 
sevgilisi onu terk ederse, kimsenin bir daha 
onun yerini alamayacağını ve onun yerini tu-
tamayacağını söyler. Sevgilisini kaybederse, 
bir daha, başka bir kimseyi sevemeyeceğine 
inanır. 

Öyleyse? Öyleyse, sevdiği kadın onu terk et-

[2]  Bu sorunun tartışması için Bkz: E. Fromm’un The 
Sane Society (“Sağlıklı Toplum”) p. 121, ve Tucker’in 
Philosophy and Myth in Karl Marx eserinde s. 144. 
Ayrıca Bkz: Karen Horney’in Neurosis and Human 
Growth’daki gözlemlerine ve Tucker’in eserinde 
Horney’e verilen referanslara.
[3]  Türkçede “kara sevda” adı verilen ve bazen 
ölümle sonuçlanan ağır bir ruh hastalığı.
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tiğine göre, ölmekten başka yapacak bir şey 
kalmamıştır. Bütün bu düşünceler, seven er-
keğin açısından inandırıcı, mantıklı ve doğru 
gibi görünmekle birlikte, onu tanıyan dostları 
şu soruları sorabilirler: Ortalama bir insana 
göre daha az sevebilme yeteneğine sahip gö-
rünen bir kimse nasıl oluyor da, bugün sev-
diği kimseyi kaybetmektense, ölmeyi göze 
alacak kadar sevebiliyor? Erkek, böylesine 
sevdiği kadının hoşlanmadığı bazı tutum ve 
davranışlardan neden vazgeçemiyor? Yine, 
nasıl oluyor da yerine konulmaz bir kayba 
uğradığından söz eden erkek, hep kendi sı-
kıntılarını dile getiriyor da, o kadar çok sev-
diğini söylediği kadının duygularına daha az 
ilgi gösteriyor? Kara sevdaya tutulmuş biriy-
le uzunca bir görüşme yapılırsa, konuşmanın 
bir yerinde, hastanın “kendisini boş veya 
boşlukta hissettiği, kalbini gerçekten kaybet-
tiği, çünkü onu sevgilisine verdiği ve şimdi 
kalpsiz kaldığı” şeklinde yanıp yakınmalar 
içinde kıvrandığı görülür. Eğer şikâyetlerin 
gerçek anlamına kulak verirsek, anlarız ki, 
“kara sevda”ya tutulmuş olan erkek, aslında, 
hastalığının yabancılaşma olduğunu dile ge-
tirmeye çalışmaktadır. 

O, kendi benliğinin sihirli çemberinden kur-
tulup, başka bir kimseye yaklaşarak onunla 
birleşecek kadar sevmek yeteneğini hiçbir za-
man kendinde bulamamıştı. Öyleyse ne yap-
tı? Bir sevgi ve dostluk ilişkisi için duyduğu 
özlemin hepsini bir kadına aktardı, onunla 
birlikte olduğu zamanlar sevgiyi yaşadığını 
sandı; oysa gerçekte, sevgiyi değil, sevginin 
hayalini yaşıyordu. Öyle ki, bu tipler, tutku 
nesnelerini, sevgi, özlem, mutluluk ve hayat 
doluluk gibi duygusal değerlerle donatıp yük-
ledikçe, kendi yönlerinden yoksullaşırlar ve 
sevgililerinden ayrılınca da kendilerini boş-
lukta hissederler. Söz konusu erkek de sevgi 
hayaline kapılmış, sevdiği kadını gerçekte 
kendisine bir aşk tanrıçası yapmış ve onunla 
birlikte olduğu zamanlar sevgiyi yaşadığını 
sanmıştır. Sevdiği kadında duygusal bir ilgi 
uyandırdığı halde, aslında, kendi duygusal sa-
ğırlığını, kapalılığını bir türlü yenememiştir. 
Sevgilisinden ayrılması, onun sandığı gibi, 
sevdiği bir kişiyi kaybetme değil, fakat ken-
di sevebilme gücünü yitirmedir. Düşüncenin 
yabancılaşması, kalbin veya duygunun ya-
bancılaşmasından hiç de farklı değildir. Kişi 
çoğu zaman, bir fikir bulduğunu, bu fikrin 
kendi keşfi ve ürünü olduğuna inanır; oysa 
gerçekte, benliğini, kamuoyunun, gazetelerin 
veya devletin yarattığı putlara ya da bir lide-
re kaptırmış, düşüncesini onlara aktarmıştır. 
Bu putların kendi inançlarını temsil ettiğini 
sandığı halde, gerçekte bu sembolleri bilgi ve 
bilgelik tanrıçaları olarak benimsediği için, 
onların düşüncelerini kendi düşünceleri gibi 
kabul etmektedir. Ve tamamen bu nedenle, 
ilâhlarına bağımlı bir köle haline gelir, çünkü 
kafasını, düşüncelerini onlara aktarmıştır.

Başka bir yabancılaşma tipi ümidin yabancı-

laşmasıdır ki, bu durumda, gelecek günler ve 
zamanlar bir tanrıya aktarılır. Fransız Dev-
rimi’nin ünlü liderlerinden Robespierre’in 
düşüncelerinde, “tarihin” tanrılaştırılması ça-
bası görülür:

“Ey geleceğin insanı, insanlığın sıcak ve tatlı 
ümidi, sen bize yabancı değilsin, zulmün bü-
tün baskılarına senin hatırın için katlanıyo-
ruz; acı veren çabalarımızın karşılığı sadece 
senin mutluluğundur; bizi durduran engeller-
den dolayı ümitsizliğe kapılınca, senin bizi 
teselli etmeni istiyoruz; emeklerimizin bir 
sonuca vardırılması görevini ve doğmamış 
kuşakların kaderini sana emanet ediyoruz. 
Acele et, ey geleceğin insanı, bir an önce ge-
tir bize, eşitlik, adalet ve mutluluk çağını.” [1]

Marx’ın tarih felsefesinin çarpıtılmış bir şek-
li, komünistlerce aynı anlamda kullanılmıştır. 
Bu görüş açısının savunması şöyle yapılır. 
Her ne ki tarihî gelişmeye uygundur; gerekli, 
doğru ve iyidir. Her ne ki tarihî değildir, öy-
leyse yanlış, fena vb. olmak gerekir. Robes-
pierre’in ve komünistlerin bu ortak görüşüne 
göre insan, tarihini yaratmadığı gibi, aslında 
tarih tarafından yaratılmaktadır. İnsan, gele-
ceği ümit eden ve ona inanan bir varlık değil, 
fakat geleceğin yargıçları tarafından, inançla-
rının doğru olup olmadığı hususunda yargıla-
nacak olan kişidir. Marx, gayet açık ve seçik 
şekilde, yukarıya aktarılan, yabancılaşmış ta-
rih görüşüne karşı olan görüşü savunmuştur. 
Marx, The Holy Family (Kutsal Aile) eserin-
de şöyle diyor:

“Tarih hiçbir şey yapmaz, onun ne büyük bir 
zenginliği ne açtığı bir savaş vardır. Oysa 
bütün bunları yapan, bugünün yaşayan in-
sanıdır; tarih, insanı kendi amaçları için bir 
araç gibi kullanmaz; tarih, kendi hedeflerine 
varmaya çalışan insanın eylemlerinin hikâye-
sinden başka bir şey değildir.”

Yabancılaşma olgusunun, burada çok kısaca 
değinebileceğim başka klinik yönleri vardır. 
Söz gelişi, bağımlılık, tanrılaştırma (fanatik-
ler de dâhil olmak üzere) ve depresyonların 
her türlüsü, yabancılaşmanın doğrudan bir 
belirtisi veya bir çeşit telâfi çabası olduğu 
gibi; bireyin kendi kişiliğini yaşayamaması 
olgusu –ki psikopatolojik vakaların çoğunda 
görülen ortak bir bulgudur, yabancılaşmanın 
sonucudur. Yabancılaşmış kişi, kendi duygu 
ve düşüncelerini kendi dışındaki bir nesneye 
aktardığı için, artık kendisi değildir; onda bir 
“ben” ya da “kimlik” duygusu kalmamıştır. 
Kişilik ve kimlik duygusunun yitirilmesi tür-
lü sorunlara yol açar. Bunlardan en genel ve 
yaygını şudur: “Ben” eksikliği, tüm kişiliğin 
bütünleşmesini veya örgütlenmesini önler; 
yabancılaşmış kimseyi kendi içinde darmada-
ğın, “bir şeyi isteme gücünden yoksun”, istek 

[1]  Cari L. Becker’in The Heavenly City o f the 
Eighteenth Century Philosophers

ve düşüncelerini gerçekleştirme ümidini yitir-
miş bir kimse haline getirir.[2]

Her türlü nevrozlar, en geniş anlamında, ya-
bancılaşmanın bir sonucu gibi görülebilir. 
Çünkü nevrozlar (para ve iktidar hırsı ve ka-
dın düşkünlüğü gibi) belli bir tutkunun bireye 
egemen olması ve onun kişiliğinden ayrılma-
sıyla ortaya çıkar ve giderek bireyi bir kuvvet 
olarak yönetmeye başlar. Kişi, bu tutkusunu 
savunmak için mantığa bürümeye çalışsa ve 
kulağa hoş gelen mazeretler bulsa da, sonuç 
değişmez. Tutku, kişinin kahramanı, tanrı-
sı olmuş; kişi ona yenik düşmüştür. O artık, 
varlığının bir parçasına mahkûmdur; kendin-
de kalan her şeyi bu arzusunun emrine verir; 
bu arzu güçlendikçe kişi güçten düşer ve bir 
parçasının kölesi haline geldiği için kendi 
kendine karşı yabancılaşır.

Yabancılaşmayı bir ruh rahatsızlığı olarak yo-
rumlamakla birlikte, Marx ve Hegel’in aynı 
olguyu her türlü beşerî evrim için gerekli bir 
ön şart gibi gördüklerini de unutmamalıyız. 
Bu genelleme, aklın yabancılaşması için ol-
duğu kadar, sevginin yabancılaşması için 
de geçerlidir. Kişi, dış ve iç dünyalarını bir-
birinden ayırabildiği, dış dünyayı bir nesne 
gibi görebildiği zaman ancak onu anlayabilir, 
onunla tekrar birleşebilir. Bebek ise, dünyayı 
bir nesne gibi kavrayamadığı için onu aklıy-
la anlayamaz, onunla bütünleşemez. Aklının 
işleyişindeki bu bölünmeyi önleyebilmesi 
için insanın, daha önce, yabancılaşmış olması 
gerekir. Aynı gözlem, sevgi için de geçerlidir. 
Bebek, kendisini dış dünyadan ayırmadıkça, 
onun bir parçası olarak kalır ve sevemez. 
Sevmek için, önce sevilecek şeyin yabancı 
olması şarttır ve sevgi ilişkisi içindeki yaban-
cı, “yabancı” olmaktan çıkar, sevenle birle-
şir, “ben” olur. Sevgi, hem yabancılaşmayı 
gerektirir hem de onu yener. İnsanoğlunun 
kurtuluşuyla ilgili peygamberce sözlerde ve 
Marx’ın sosyalizm kavramında aynı fikir var-
dır. Cennetteki insan, hâlâ doğa ile bir bütün-
dür ve kendi varlığının farkında değildir. Baş-
kaldırması ile insan kendi varlığının farkına 
veya bilincine varır. Dünya ona yabancılaşır. 
Peygamberlere göre, tarih içinde insan, ken-
di beşeri güçlerini öylesine geliştirecektir ki, 
sonunda doğa ile yeniden ahenk içinde yaşa-
yabilecektir. Marx’ın anladığı manada sosya-
lizm, insan denen varlık bütün ilkel bağların-
dan kurtulduğu, bütünüyle yabancılaştığı ve 
böylece kendi bütünlüğünü ve bireyselliğini 
feda etmeden, öteki insanlar ve doğa ile bir-
leşme gücünü yeniden kazandığı zaman ger-
çekleşecektir.

Yabancılaşma kavramının kökleri, Batı uy-
garlığının daha derinlerine, Eski Ahit pey-

[2]  Bkz: S. Kirkegaard, Purity of Heart is to Will One 
Thing. (“Kalb Temizliği Bir Şeyi İsteme İradesidir”) 
Torch Books.
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gamberlerinin düşüncelerine ve özellikle on-
ların putlaştırma (idolatry) kavramına kadar 
uzanır. Tek tanrılı dinlerin peygamberleri, tek 
tanrı yerine, bir kaç tanrıya birden tapındık-
larından dolayı eski dinleri reddetmemişler-
dir. Tek tanrıcılık ile çok tanrıcılık arasındaki 
temel ayırım –tanrı sayısında değil– yaban-
cılaşmadadır. İnsan, enerjisini ve yaratıcı 
gücünü, kendi beşerî çabasının ürününden 
başka bir şey olmayan bir tanrıyı yaratmak 
ve sonra o tanrıya tapmak için harcar. Bi-
reyin hayat gücü bir “şey”de toplanır ve bu 
“şey” bir tanrı olduktan sonra, artık kişi onu 
kendi yaratma gücünün bir ürünü olarak de-
ğil de, yaratıcısından ayrı, hatta kendi taptığı 
ve teslim olduğu bir varlık olarak algılamaya 
başlar. Efraim’in dediği gibi (Hoşea 14: 3): 
“Aşur bizi kurtarmayacak; atlara binemeye-
ceğiz; kendi ellerimizin ürünlerine İlâh diye-
meyeceğiz artık; çünkü yetimler sevgiyi şimdi 
sende buluyorlar.” İlâhlaştıran insan, kendi 
yarattığının önünde eğiliyor. Tanrı, insanın 
yaşama gücünü temsil ediyor ‘yabancı’laş-
mış biçimde.

Tek tanrıcılık ilkesi, buna karşıt olarak, in-
sanın sonsuz olduğunu ve tek bir özelliğinin 
onun bütün varlığını asla temsil edemeye-
ceğini öngörür. Tek tanrıcı gelenekte, Tanrı 
tanımlanamaz, yasak bir “şey” (kavram) de-
ğildir. Tanrı’ya benzer olarak yaratıldığı söy-
lenen insan ise sonsuz bir gizilgüce sahiptir. 
İlâhlaştırmada ise insan, sadece tek bir özni-
teliğinin önünde eğilmekte, onun kulu-kölesi 
olmaktadır. O, artık sevgiyi savunan, bilgeliği 
yayan bir varlık olarak yaşamaz. O, artık tan-
rıları ve komşuları gibi, bir “şey” olur. “Put-
perestliğin putları olan gümüş ve altın, insan 
elinin ürünleridir. Onların ağızları vardır, 
konuşmazlar; gözleri vardır görmezler; ku-
lakları vardır duymazlar; ayrıca ağızlarında 
bir nefes yoktur. Bu putları yapanlar da on-
lara inananlar da putların kendileri gibidir.” 
(Mezmurlar, 135)

Endüstri toplumunun çağdaş insanı, putların 
biçimini değiştirmiş ve onlara, kendi haya-
tında daha geniş bir yer vermeye başlamış-
tır. O, kendi hayatını yöneten kör ekonomik 
kuvvetlerin bir nesnesi olmuştur. O, kendi el-
lerinin ürünlerine tapar ve böylece kendisini 
bir “şeye” dönüştürür. Yabancılaşan, sadece 
işçi sınıfı değil, fakat herkestir. Gerçekten de 
vasıflı işçiler, toplumlar, ülkü ve simgeleri 
yönetenlerden daha az yabancılaşmış görü-
nürler. Avrupa’nın ve Amerika’nın endüstri-
leşmiş toplumlarında görülen yabancılaşma 
süreci, siyasal rejimin niteliği ne olursa ol-
sun, isyanlara ve protesto hareketlerine yol 
açmıştır. Toplumcu hümanizmanın doğuşu, 
yabancılaşmaya karşı koyuşun bir belirtisidir. 
Yabancılaşma, bütün endüstrileşmiş ülkeler-
de, dinî, manevî ve siyasî gelenekleri yıkıp 
nükleer bir savaşla bütün dünyayı yok ede-
bilme aşamasına ulaştığı için, herkes Marx’ın 
haber verdiği gerçeği bugün biraz daha iyi 

görebiliyor: Marx, Feuerbach ve Kierkega-
ard gibi, sadece çağdaş insanlık hastalığının 
ne olduğunu görmekle yetinmemiş, fakat 
çağdaş putperestliğin kökeninin modern üre-
tim tarzında yattığını, sosyal ve ekonomik 
düzenin tam bir revizyonu ve insanın ruhsal 
özgürlüğünün gerçekleşmesiyle hastalığın 
ortadan kaldırılabileceğini de göstermiştir.

Freud’un ve Marx’ın ruh hastalıkları üzerin-
deki düşüncelerini yeniden gözden geçirir-
sek, Freud’un bireysel hastalık örnekleriyle; 
Marx’ın ise, belli bir toplum tipinden doğan 
ve bütün toplumlardaki ortak hastalıklarla il-
gilendiği görülür. Ayrıca, Marx ve Freud’da-
ki psiko-patolojik muhteva farklıdır. Freud, 
İd ile Ego ve içgüdüsel dürtülerle nesnel 
koşullar arasında kararlı bir dengenin kurula-
mamasını “hastalık” olarak görür. Marx ise, 
asıl hastalığı, on dokuzuncu yüzyılda yaşa-
yanların la maladie du siècle (asrın hastalığı) 
adını verdikleri, insanın kendi insanlığından 
ve kendi hemcinslerinden uzaklaşması ol-
gusunda görür. Ne var ki, Freud’un yalnız 
bireysel patoloji ile yetinmediği, “sosyal 
nöroz” adını verdiği bir olgu üzerinde de 
durduğu çoğu zaman unutulur. Şöyle yazıyor 
Freud, son eserlerinden birinde:

“Uygarlığın evrimi, bireyin gelişimine bu 
kadar çok benzediğine ve yöntemler birbi-
rine bu derece yakın olduğuna göre, birçok 
uygarlıkların, uygarlık dönemlerinin ya da 
hatta bütün insanlığın, uygarlaştırıcı kuv-
vetlerin etkisi altında, nörotik olduklarını 
söylemek doğru bir tanı (teşhis) olmaz mı? 
Bu tip nörozların analitik olarak teşrihi (dis-
section) işinden, günlük ihtiyaçlara cevap 
veren tedavi edici öğütlere geçilebilir. Psi-
koanalitik yöntem ve tekniklerin toplumlara 
uygulanması denemesinden verimli bir sonuç 
alınamayacağını söylüyor değilim. Fakat bu 
konuda, benzetmelerle uğraştığımızı unut-
mamalı ve insanları olduğu kadar, soyut kav-
ramları da oluşup geliştikleri alanlar dışında 
kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Kolektif 
nöroz teşhisinde mantıkî ve metodolojik bir 
güçlükle karşılaşılır. Bireysel nörozlarda, 
“normal” saydığımız sosyal çevreyle hasta 
davranışları arasındaki farklar, bir hareket 
noktası olarak alınabilir. Hasta (nörotik) bir 
toplum için böyle bir nirengi noktası yoktur. 
Karşılaştırmanın başka bir biçimde yapılma-
sı gerekir. Ayrıca, hiç kimse topluma, belli bir 
tedaviyi zorla kabul ettiremeyeceğine göre, 
sosyal nörozların acil tedavi yollarını bilmek 
neye yarar? Bütün bu güçlüklere karşın, bir 
gün, cesur ve yetkin birisinin uygar toplum-
ların hastalıklarını araştırmaya başlaması 
beklenebilir.” [1]

Freud’un “toplumsal nöroz” sorunu ile de 
ilgilenmiş olmasına karşılık, Freud ile Marx 

[1]  Freud, Civilization and its Discontents, (“Uygarlık 
ve Sakıncaları”)

arasında bu konuda temel bir ayrılık vardır: 
Marx, insanın toplum tarafından biçimlen-
dirildiğine inandığı için hastalığın kökeni-
ni sosyal örgütlenmeye özgün niteliklerde 
bulur. Freud ise insanın esas itibariyle, aile 
grubu içindeki yaşantılarının bir ürünü ol-
duğuna inanır; ailenin, toplumsal bir kurum 
ve temsilci olduğu gerçeği üzerinde durmaz. 
Çeşitli toplum tiplerini, sadece bireye reva 
gördükleri baskıların derecesi açısından in-
celer. Böylece Freud, toplumsal örgütlenme-
nin nitelikleri üzerinde durmaz ve bireylerin 
düşünce ve duyguları üzerindeki toplumsal 
etkileri dikkate almaz.

Marx ve Freud’un ruh hastalıkları alanındaki 
görüşlerinin bu kısa karşılaştırmasında, onla-
rın düşünce sistemlerindeki yöntem benzerli-
ğine de işaret edilmelidir. Bebeğin ilk dönem-
lerinde kendi kendisini sevmesi (narsisizmi) 
ve cinsel enerjinin (libido’nun) sonraki oral 
ve anal dönemleri, evrim sürecinin gerek-
li aşamaları olarak “normal” sayılmalıdır. 
Annesine bağımlı, doymak bilmez derecede 
obur bir bebek hasta değildir. Fakat bağımlı 
ve obur, bir şeye “saplanmış” ya da çocuk-
luğun oral veya anal aşamalarına “sığınmış” 
olan yetişkin bir kimse hastadır. Çocuktaki 
ve yetişkindeki temel duygusal ihtiyaçlar ve 
çabalar birbirinin aynıdır; aynı ihtiyaç ne-
den birincisinde sağlıklı oluyor da ötekinde 
hastalık olarak kabul ediliyor? Bunun cevabı 
şüphesiz ki evrim kavramındadır. Belli bir 
dönemde normal olan sonraki bir aşamada 
hastalık olabilir. Başka bir deyimle; hayatın 
belli bir evresinde gerekli olan, aynı zamanda 
normal ve aklî sayılır. Evrim açısından gerek-
li olmayan ise akıldışı ve hastalıktır. Çocuk-
luk evresini tekrarlayan bir yetişkin, bunları 
yapamaz çünkü çocuk değildir artık.

Hegel’in yolundan giden Marx, insanın top-
lumsal evrimini incelerken aynı yöntemi 
kullanır. İlkel çağ insanı, Ortaçağ insanı ve 
endüstri çağının yabancılaşmış insanı hem 
hastadır hem de değildir, çünkü bunlar evri-
min gerekli aşamalarıdır. Bebeğin, yetişkin 
bir varlık olmak için fizyolojik yönden olgun-
laşması nasıl gerekli ise; insanoğlunun da, bü-
tünüyle insan olabilmesi, doğa’ya ve topluma 
egemen olabilmesi için, sosyolojik bakımdan 
olgunlaşması gereklidir. Geçmişin bütün akıl-
dışı uygulamaları, esef verici olmakla birlik-
te, gerekli ve akla uygun aşamalardır. Fakat 
insanoğlu tarihî evrimini, aşması gereken bir 
düzeyde durdurursa, tarihî durumun olanak-
larına karşı bir tutum alırsa, o zaman onun 
varoluşu akıldışı veya Marx’ın deyimiyle 
“hasta” sayılır. Marx’ın ve Freud’un hasta-
lık kavramları, onların evrimci birey ve beşer 
tarihi kavramları yardımıyla, daha da iyi an-
laşılabilir.

Kaynak:
Erich Fromm, Çağımızın Özgürlük Sorunu, 
Özgür İnsan Yayınları, 1973, s. 46-66.
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KAFKA
ve Yabancılaşma 
EVREN GÜL

Geçtiğimiz yüzyılda kitle kültürünün, teknolojik uygarlığın ve Avrupa nükleer 
hareketinin en ateşli karşıtlarından olan Polonyalı düşünür ve aktivist Günther 
Anders, Franz Kafka’nın benliğine ve sanatına sinen yabancılaşmayı, onu kuşa-
tan koşullar itibarıyla ele alır. Anders’in tespitlerine göre Kafka’nın yabancılığı 
temelde Hristiyan dünyasında bir Yahudi oluşuyla başlıyordu. O ise Yahudi-
liğini umursamıyordu. Bu yüzden Yahudilerden de pek sayılmazdı. Almanca 
konuşan birisi olarak tam anlamıyla bir Çek insanı da değildi. Ve yine Almanca 
konuşan bir Yahudi olarak tam anlamıyla Bohemyalı bir Alman olduğu da söy-
lenemezdi. Bohemyalı olması tam anlamıyla bir Avusturyalı olmasını da önlü-
yordu. Sosyal sigorta memuru olarak tam bir burjuva da değildi. Aynı zamanda 
bir burjuva ailesinin oğlu olduğu halde burjuva da sayılmazdı. Fakat Kafka bir 
büro insanı da değildi, çünkü yazar olduğunu hissediyordu. Bir yazar da değildi, 
çünkü gücünü ailesine harcayan bir “yabancı”ydı.

Anders’in bu tanımları Kafka’yı daha başlangıçta varoluş kökleri açısından bir 
yabancı kılar. Ayrıca sanatçının Praglı bir Yahudi olduğu için Almanlar tarafın-
dan sevilmediği, Almanca konuştuğu için Çekler tarafından hor görüldüğü de 
bilinmektedir.

“Kimseyi aldatmamalı; hatta dünyayı aldatıp onu bir 
zafer olanağından yoksun bırakmamalı.”
Franz Kafka, Aforizmalar

--

“Bakın, yazmak iyi, rahatladım; iki saat önce elimde 
mektubunuz, dışarıda yatarken böyle değildim. Bir 
adım ilerimde, sırtüstü düşmüş bir böcek doğrulmak 
için çabalıyordu... Ona yardım etmek isterdim, ko-
laydı da, ayağımın ucuyla dokunsam kurtulabilirdi… 
Ama elimde mektubunuz vardı, kalkamazdım ayağa 
umurumda değildi böcek, görmüyordum bile. Çevrem-
le yeniden ilgilenmem bir kertenkele yüzünden oldu. 
Böceğin üstünden geçmesi gerekiyordu; çırpınması 
durmuştu böceğin, yaklaşmıştı ölüme, bir kaza değildi 
bu, tersine bir ölüm savaşıydı, doğal hayvan ölümle-
rinin az rastlanır acı oyunlarından birini görmüştüm. 
Ama kertenkele böceğin üstünden geçerken kurtardı 
onu sırtüstü yatmaktan… Böcek iki üç saniye ölü gibi 
durdu, sonra birden, hiç bir şey olmamışçasına, duvarı 
tırmanmaya başladı. Bu küçük olay bana güven vermiş 
olacak ki, kalktım biraz süt içtim ve size yazdım”.
Sizin Franz K.

Franz Kafka, Milena’ya Mektuplar 

Edebiyat
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Kafka’nın psikolojisini yönlendiren temel un-
sur ise birçok incelemeye konu olan babası 
ile olan ilişkisidir. Kafka’nın babası Hermann 
Kafka, çalışmaya daha küçük yaşlarda iken 
başlar. Zamanla işinde ilerler ve zengin bir 
ailenin kızı olan Julie ile evlenmesi toplumsal 
konumunda bir rahatlama sağlar fakat o bu-
nunla yetinmez, durumunu sağlamlaştırmak 
için azimle çalışmaya devam eder. Sonunda 
güçlü bir işveren olur. Büyük zorluklarla elde 
ettiği bu birikime ise çocuklarının sürekli dik-
katini çeker. 

Hermann Kafka, oğlu Franz’ın aksine iri yarı, 
oldukça sağlıklı ve otoriter bir adamdı. Kaf-
ka’nın babasıyla başlayan otorite fobisi bütün 
eserlerine sızmıştır. Babasına gerçek yaşamda 
sesini duyuramayan sanatçı, ona mektupların-
da seslenir. Bu mektuplar “Babama Mektup” 
adıyla toplanmıştır. Kafka bu çatışmayı şöyle 
belirtmiştir: “Bana uyguladığın yetiştirme yön-
teminin sonucu ise uzaktan bile seni hatırlatan 
her şeyden kaçmam oldu. Her şeyden önce iş-
yerin... Önceleri orada doğal olarak saydığım 
şeyler, bana acı ve utanç verdi. Özellikle perso-
nele karşı davranışların... Çalışanlara ücretli 
düşmanlar diyordun, öyleydiler de ama onlar 
öyle olmazdan önce kanımca sen onların ücret 
veren düşmanları kesilmiştin”.[1] 

Kafka, Yahudi mesellerinden etkilenmiş bir 
sanatçıydı. Bu inanç sistemi ile kurduğu ilişki 
dinsel değil gelenekseldi. Yahudiliğin özün-
deki itaat edilmesi gereken kural ve yasaları 
olan cezalandırıcı Tanrı arketipi, Kafka tara-
fından cezalandırıcı babaya yansıtılır ve anla-
mını orada bulur. Gökçe Çataloluk bu konuda 
şunları söylemektedir: “Deleuze ve Guattari, 
Kafka’nın evreni Oedipus[2]laştırdığı savında-
dır. Onlara göre, aslında yazarın bütün değer-
lendirmelerinin üstünde ölçüsüzce büyütülmüş 
bir babanın gölgesi vardır. Bu anlamda, Ba-
ba’ya Mektup’ta bütün açıklığıyla seslendiği 
babası da, Tanrı da, Şato da, Büyük Yargıç da 
bir ve aynı şeydir. İşte bu yargıç, bir taraftan 
da bilinç tarafından öyle bir sahiplenilmiştir 
ki, o varolmasa da sanık K. yahut Kafka’nın, 
kendi kendini yargılaması ve kefaret ödemesi 
gerekecektir. Düşünceyi tarihsel bağlamına 
oturttuğumuzda, babadan kurtulmanın hatta 
baba katlinin dönemsel olarak sembolik bir 
önem taşıdığı gerçeğiyle karşılaşırız.”[3]

Bu dönemler tam da kapitalizmin gelişme dö-
nemleriydi. Kafka, istemeyerek yaptığı memu-

[1]  http://www.cafrande.org/insan-kafka-okuyamaz-
sa-bitiktir-isi-kafka-ve-yabancilasma-uzerine-meh-
met-emin-kurnaz/
[2]  Oedipus; (Yunanca Oidipous, “şişik ayaklı”; Latin-
ce Oedipus) veya Œdipus. Thebes’in mitolojik kralı, La-
ios ve Jokaste’nin oğlu. Babasını öldürüp, annesiyle 
evlenmiştir.
[3]  Yrd. Doç. Dr. Gökçe Çataloluk, http://e-der-
gi.marmara.edu.tr/maruhad/issue/viewFi-
le/5000001560/5000000508

riyet yaşamında siste-
min çarkları arasında 
sıkışmış bir yaban-
cıydı. Bu yabancılık 
eserlerinin neredeyse 
bütün ana eksenini 
oluşturmaktaydı. Kaf-
ka’nın yapıtlarında 
toplumsal yaşamın ve 
kurumların yarattığı 
adı konulmamış, ni-
teliği tam olarak belli 
olmayan ve otorite 
unsurları tarafından 
bütün çıkışların kapa-
tıldığı bir dünya söz 
konusudur. Kafka’nın 
bu umutsuzluğu eser-
lerinin mekânlarına ve atmosferine de yansı-
dığı için sanat dünyası “Kafkaesk” terimini 
kazanmıştır. Bu dünya şöyle tanımlanabilir:

“Kafka’nın dünyası bizimkinden ayrı bir dün-
ya değildir. İçinde yaşadığı dünya ile kurduğu 
dünya tek bir dünyadır. Boğucu, insanîliğini yi-
tirmiş bir dünya, bir yabancılaşma dünyası, fa-
kat yabancılaşmanın bilincine ulaşmış ve hari-
kulade ile mizahın parçaladığı bu evrenin çat-
laklarından bize bir ışık, belki de bir çıkış yolu 
gösteren yıkılmaz bir umudun dünyası.”[4]

Aynı otorite baskısı, “Ceza Sömürgesi” isim-
li kısa öyküsünde de özel olarak tasarımlanan 
bir işkence aletinde simgeleşerek kendini gös-
terir. Fransızca konuşulan bir sömürgede eski 
bir asker olan mahkûmun tek suçu büyüğüne 
saygısızlık etmektir. Ceza, özel olarak tasar-
lanmış bir makineye mahkûmun sokulmasıyla 
verilecektir. İnfaz biçimi hakkında görüşlerini 
sunmak üzere davet edilen uzman, uygulama-
ya karşı çıkar. Bunun üzerine mahkûmun in-
fazı gerçekleşmez, fakat makineyi daha önce-
den pek çok defa kullanan ve onun sistemine 
büyük hayranlığı olan ceza uygulayıcısı subay, 
alete kendisi girme kararını alır. Son derece 
hassas, detaylı ve sistematik bir tasarımı olan 
cihaz, üzerindeki dişler ve tırmıklar ile suçlu-
nun suçunu üzerine kazımakta ve on iki saat 
kadar acı çekmesini sağlayarak ölümüne yol 
açmaktadır. Subay makineye girdiğinde maki-
ne bozulur ve subayın hemen ölümüne neden 
olur. “Kafka Okur” dergisinde Ebru Gürhan 
ve Gülşah Seyhan yaptıkları analizde şunları 
belirtirler: 

“Öykünün başlangıcında mahkûm, saçı başı 
dağılmış, ağzı açık bir aptal olarak tasvir edil-
mektedir. Mahkûm, nöbet başında uyuduğu 
ve bu nedenle kendisini kırbaçlayan amirine 
hakaret ettiği için idama mahkûm edilmiş eski 
bir askerdir. Fransızca bilmemesi sömürgeci 

[4]  http://www.cafrande.org/kafka-bir-devrim-
ci-degil-bir-uyandiricidir-gercekcilik-acisindan-kaf-
ka-roger-garaudy/

devletin vatandaşı olmadığını göstermektedir. 
Yani mahkûm, öyküdeki iktidarın dilini bilme-
mektedir. Kafka’nın yapıtlarında iktidarın ya 
da süper egonun dilini bilmeyen, bu nedenle 
iletişim kuramayan karakterlere hep rastlarız. 
Dava romanında Josef K. mahkemenin, Yargı 
öyküsünde oğul Georg babasının dilini anla-
mamaktadır.

Öyküdeki mahkûm, serbest bırakılsa bile kaç-
mayacak, idam saatinde çağırılırsa hemen dö-
necek bir kişilik olarak yani ‘uysal bir köpek’ 
olarak tanımlanmaktadır. Mahkûmun kişiliği, 
Frankfurt Okulu’nun araştırdığı otoriteryan ki-
şilik tipine çok uymaktadır. Otoriteryan kişiler 
gibi, mahkûm sistemi, otoriteyi o kadar içsel-
leştirmiştir ki kaçabileceğini, sistemin dışına 
çıkabileceğini hayal bile edemeyecek bir kişi 
olarak sunulmaktadır. Zaten öykünün sonunda, 
askerin ve serbest bırakılan eski bir asker olan 
mahkûmun sistemin dışında yani onlar için ka-
rarları veren birilerinin olmadığı bir durumu 
tasavvur edemedikleri belli olmaktadır. Şöyle 
ki; mahkûm ve ölen subayın verdiği emirlerle 
kendini var edebilen asker, lider olarak uzma-
nın/yolcunun peşine takılırlar. İzleyecekleri biri 
olmadan yaşama imkânları yoktur sanki!”[5]

Daha önce de değindiğimiz gibi subay maki-
neye hayrandır. Özellikle infaz edilen suçlu-
ların altıncı saatten sonra yüzlerinde beliren 
aydınlanma görünümü onu büyülemekte ve bu 
esnada kendini makineye atma özlemi çektiği-
ni söylemektedir. Yani eski günlere olan özle-
mi ve bu günlerin yeniden yaşanabileceği duy-
gusu onu yaşatmaktadır. İdamların bayram ha-
vasında geçtiği, büyük kalabalıklarla izlendiği, 
daha iyi görebilsinler diye çocukların önde 
tutulduğu ve kendisinin kıvançla infazı ger-
çekleştirdiği güzel günler... Subay makineye o 
kadar hayranlık duymakta ve onu o kadar çok 
anlatmaktadır ki öykü boyunca uzmanın başka 
bir soru sormasına dahi izin vermez. Kendisi, 
Amerikalı toplum yazarı Eric Hoffer’ın yoru-

[5]  http://www.kafkaokur.com/2013/03/otoriter-
yan-bir-kisiligin-meta.html
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muyla “kitle içerisinde varolabildiğine inanan, 
ancak bunun yanı sıra o kitlenin kendisinin 
bireyselliğini yok ettiğini göremeyen kitle in-
sanı” gibi, sistemin kalkacağını anlayınca ken-
dini yok etmiştir.

“Dönüşüm” isimli çok ünlü öyküsü için ise 
Kafka’nın, öz değerine bu kadar direkt sal-
dırdığı önde gelen bir eserdir demek, sanırım 
abartılı olmaz. Bir mağazada çalışarak annesi, 
babası ve kız kardeşinden oluşan ev halkını ge-
çindiren Gregor Samsa, bir sabah uyandığında 
kendini bir böceğe dönüşmüş olarak bulur. Bu 
ironik karşılaşma aslında modern birey için hiç 
de sürpriz olmayan bir sonuçtur. Varoluşunun 
anlamını sorgulamayan, sürünün bir parçası 
olmuş, itaatkâr ve otomatlaşmış bir birey olan 
Gregor Samsa bir böceğe dönüşebildiği zaman 
ilk defa hayatına bakar. 

Gregor, kendini ailesinin geçimine adamıştır. 
Kendi hisleri, ihtiyaçları ve idealleri arka plan-
dadır. İlk önceleri psikolojik olarak başlayan 
bu yabancılaşma daha sonra fiziksel bir nitelik 
alır. Bu dönüşüm, çok önceleri başlayan bir 
yabancılaşmanın getirisi olmuştur. Bir başka 
deyişle toplum tarafından böceğe indirgenen 
birisi, böcek gibi hissetmekten böcek oluşa 
doğru yol almıştır. Peki, Kafka dönüşümün 
simgesi olarak neden böceği seçmiştir? 

“Kafka’nın yabancılaşmasının sembolü ola-
rak kedi, köpeği değil, fakat böceği seçmesi 
tesadüf değildir. Böceğin iğrençliği, toplumda 
izole olmuş bağımsız insanların ‘ötekiliğini’ 
gözler önüne serer. Dönüşüm, ironik bir bi-
çimde, farklı olanların toplum tarafından nasıl 
ötekileştirildiğini, efendi-köle ahlâkına göre 
kalıba sokulduğunu ya da asimile edildiğini 
gösterir. İnsanların ötekileri nasıl acımasızca 
yargıladığını, dışladığını, haklı haksız deme-
den kategorize ettiğini, başkalarının nasıl ce-
hennem olduğunu gösterir.” [1]

Gregor’un dönüşümüyle bütün aile bireyle-
ri de dönüşüme girmiştir. Kız kardeşi Gre-
te, evin maddi yükünü üstlenmiş ve farkında 
dahi olmadan sistemde devre dışı kalan bir 
parçanın yedeği gibi devreye girmiştir. Çünkü 
modern toplumda insanlar nesneye indirgen-
miş; öznellikleri, bir insan olabilecekleri, bir 
dünyaları olabileceği unutulmuş; farklılıkları, 
yetenekleri, idealleri, hayalleri, özlemleri ve 
canlılıkları ötelenmiştir. Gregor’un dönüşümü 
aslında toplum tarafından kendine dayatılan 
kadere yabancılaşarak gerçekleşmiş bir baş-
kaldırıdır. Sanayileşmeyle beraber geçiş süreci 
yaşayan toplumların bunalımını anlatmaktadır. 
Bu yeni dünyada birey ürettiğine yabancıdır; 
Gregor Samsa üzerinden verilen bu yabancı-
laşma kendisi böceğe dönüştükten sonra bile 
hâlâ işe nasıl gideceğini düşünmesiyle daha da 
belirginlik kazanır. Modernizmin iletişim, tü-

[1]  http://ya-yada.blogspot.com.tr/2012/05/kaf-
ka-ve-modern-bireyin-toplum-icindeki.html

ketim ve konfor araçlarının insanları daha da 
yakınlaştırdığı düşünülürken, aslında ciddi bo-
yutlarda bir iletişimsizlik söz konusudur. Me-
safeler kısalmış ama duygusal temas kesintiye 
uğramıştır. 

“Yaygınlaşan televizyon ve internet ile aile 
bireyleri gitgide birbirlerine yabancı bir or-
tamda yaşamakta, duygusal açıdan birbirin-
den uzaklaşmaktadır. Aile içinde yaşanılan ya-
bancılaşmanın dışında, modern toplumun aç-
mazlarından biri de sanayileşmenin getirdiği 
sorumluluklar nedeniyle bireylerin toplumda 
üzerlerine bazı roller almak zorunda kalmala-
rı ve buna uygun davranmak mecburiyeti ta-
şımalarıdır. Gregor Samsa da kendisine atfe-
dilen rolü yerine getirmek zorunda olan ve bu 
durumdan bir türlü kurtulamayan bir karakter 
olarak öyküde verilmiştir.”[2]

Gregor’un aile için ne denli önemli olduğu 
kendisi böceğe dönüşüp çalışamaz duruma 
gelince anlaşılmıştır. Gregor, ailesinin kendi 
patronundan aldığı borç dolayısıyla yoğun bir 
tempoda çalışmış ve en sonunda çalışamaya-
cak hale gelmiştir. Gerçek dünyada da insanla-
rın diğerinin önemini fark etmemesi, buna geç 
kalınması, her daim güncelliğini ve önemini 
koruyan bir konudur, fakat Gregor sadece sağ-
ladığı işlevle önemsenmektedir. Böcek, kedi 
ya da köpek gibi sevimliliği, insanla iletişimi 
ve temizliğiyle kabullenilebilir bir hayvan 
değildir. Böcek problemdir, pistir ve uzak tu-
tulması gerekir. Günümüzde tüketim gücü in-
sanlar arasında yanılsamalar oluşturduğu için 
modern dünyada kişiler kendilerini bulunduk-
ları konumdan aşağı çekecek özne ve nesneleri 
etraflarında bulundurmak istemezler. İnsanla-
rın özlerine bakmadan, gerçekte ne oldukla-
rını düşünmeden onları unvanları, statüleri, 
ekonomik güçleri hatta kişiliklerinin nüfuz 
gücüyle değerlendirerek yaşam daha da vah-
şi kılınmaktadır. Metne göre bunun tam tersi 
de düşünülebilir. Modern dünyada insanlar 
maddi güvence peşinde koşarken kendilerini 
bir böceğe çevirdiklerinin farkında değillerdir. 
Günün sonunda anlamsızca kalakalan, birbir-
lerine söyleyecek bir şeyleri olmayan, fiziken 
yakın olsalar da ruhen uzak, herkesin kendi 
yalnızlığıyla kendine yeter gözüktüğü, ertesi 
gün işe gidilmesi gereken, hayatın zorlukları-
nın büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yücel-
tildiği, kimsenin vaktinin olmadığı ve bunların 
ayrımsızca bütün sosyal dokuya sindiği bir 
böcekleşme...

Tıpkı “Dönüşüm”de olduğu gibi bilinmeyen 
bir kudretin toplumsal hayata ve kişilere olan 
etkilerini “Şato” isimli romanında da görürüz. 
“Dönüşüm”deki sorunlu sistemin uçsuz bu-
caksızlığına karşın biraz daha daraltılmış ve 
kurgulanmış bir alanda geçen romanda kudret, 
bu sefer şato denilen yerde somuttur ve mer-
kezidir. Tezahürleri ise kendi dışında gözlen-

[2]  www.toplumdusmani.net

mekte ve gözükmektedir, fakat kendisine ula-
şılamamaktadır.

K. isimli kadastro memuru şato civarında-
ki köylerden birinde konaklamak ister. Köye 
adım atar atmaz meraklı bakışlar, dışlayıcı 
tavırlar ve muhbirlerin hedefi olur. K.’nın ne-
reden geldiği belli değildir, şatoya gitmesi ge-
rekiyordur. K.’nın ayrıksılığını, kişisel güveni-
ni ve yabancılığını daha başından hissederiz. 
Fakat zamanla şatonun iç mantığı onu da esir 
almaya başlar. Mesafesini, özgüvenini yitirir 
ve kadastrocu olarak geldiği yerde, kendini 
köyün ilkokulunda hademe olarak bulur. Ka-
lacak yeri yoktur ve okulda yatıyordur. Ayrıca 
bir de bir gönül ilişkisi gelişmiştir ve bu sefa-
leti sevgilisi de onunla paylaşmaktadır. Üstelik 
şato tarafından kendisine “yardımcı” olarak 
gönderilen, nereye gitse yanında gelen, fakat 
hiçbir işine de yaramayan, kendiliklerini de-
vamlı birbirleriyle tamamlayan ama asla ayrı 
birer birey olamayan, iki tane absürt tip de ya-
nında bulunmaktadır. K. bir türlü şatoya gide-
mez. Artık şatoya gitmenin kendisi bir saplantı 
haline gelir. K. karakterinin yitimi de bu yolda 
olmaktadır, çünkü şato aşılmaz bir bürokrasi 
engeline sahiptir. 

Romanda, iktidar ile bireyin iletişimsizliğini 
ve kopukluğunu çok yaygın olarak hissederiz. 
Trajik olan ise bu durumun kanıksanmış ola-
rak köylülere sinmiş olmasıdır. İnsanlar adeta 
bilinçli ve dirimli niteliklerini yitirip şaşkın, 
naif ve donuk bir karaktere bürünmüşlerdir. 
Süreyya Evren, Kafka’nın şatosunu şöyle ana-
liz eder:

“K., Şato’ya ilk yaklaştığında Şato’yu “tepede 
açık seçik kenar çizgileriyle” görür. “Ne eski 
bir derebeyi kalesi ne de bir saraydı; az sayı-
da iki katlı, buna karşılık çok sayıda alçacık 
binadan oluşup geniş bir alana yayılmış, bir-
birine pek yakın bir yapılar topluluğuydu. Bir 
şato olarak bilinmese, küçük bir kent gözüyle 
de bakılabilirdi.” K. uzaktan Şato’ya bakınca 
tek bir kule de görür, ancak bu kulenin ne ol-
duğunu asla öğrenemeyiz. Bu kule bir hedef 
olmaktan kısa zamanda düşer, sislere karışır 
ve kahramanımız ufak tefek memurların, dedi-
koducuların, entrikaların oyuncağı olur. Tüm 
binaların taştan olduğunu da öğreniriz, bir 
dayanıklılık, sağlamlık metaforuyla tanıştırı-
lıyormuşçasına. Roman ilerledikçe Şato’nun 
konturları dahi silikleşir. “Kenar çizgileri 
eriyip dilinmeye yüz tutmuş şato, her zaman-
ki gibi suskun duruyordu” diye tarif edilir K. 
tarafından. Genel izlenimler dışında şato hak-
kında çok az somut mekânsal veri vardır. Bir 
avludan haberimiz olur, bir de evrak işlerinin 
görüldüğü bölmelerden ve bir iki ufak tefek 
yapı parçasından. Zaten bütün mesele de belli 
ki buradadır; dışarıdan baktığımızda Şato az 
çok belirgindir, içine girmeye başladığınızdan 
ele avuca sığmaz, bir türlü tam kavranamaz 
olur, biraz daha yaklaştığınızda, parça parça 
da olsa, büsbütün anlaşılmaz olmaktan uzak 
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olduğunu fark edersiniz. Değil mi ki belirli 
odaları, belirli düzenleri, habercileri, memur-
ları, temizlikçileri vardır. Kim bilir belki de 
Şato son derece başı sonu belli, dış dünyayla 
bağları güçlü, iç işleyişi tıkır tıkır bir yerdir 
de bizim kahramanımız K., önemsiz biri oldu-
ğu kadar aynı zamanda da ‘Kafkaesk’ bir ka-
rakter olduğundan, yolunu şaşırmış, çaresiz, 
çevreye rahatsızlık veren tehditkâr ve manasız 
hareketler içerisinde biri olduğundan, çevresi-
ni de kendi gibi bilmekte ve güzelim “taş gibi” 
Şato’yu arapsaçına dönmüş bir belirsizlikler 
şatosu olarak bize anlatmaktadır!”[1]

“Dava” isimli romanında ise bir sabah uyan-
dığında kendisini işlemediği bir suçun sanığı 
olarak tutuklanırken bulan Joseph K. isimli 
şahsın trajedisi işlenir. Joseph K. bir bankada 
memur olarak çalışmaktadır. Bir sabah ansızın 
nedenini bilmeden tutuklanır. Fakat tutuklan-
masına rağmen normal yaşamına devam ede-
bilecektir. Roman, şu cümle ile başlar: “Joseph 
K. iftiraya uğramış olmalıydı, çünkü kötü bir 
şey yapmadığı halde bir sabah tutuklandı.”

Joseph K. “varolma hakkı” için yargılanmak-
tadır, fakat romanın sonuna kadar bunu anla-
yamayacak ve suçunun ne olduğunu araştıra-
rak ömrünü geçirecektir. 

K. garip bir biçimde herkes tarafından yargı-
lanmaktadır. K. sürekli yardım arayışındadır. 
Fakat sanıkların avukatların kölesi, avukatla-
rın ise yargıçların kölesi olması, her şeyin rüş-
vetle dönmesi, parası ve mahkemede tanıdığı 
olmayanın bir “hiç” olması onu çok yıpratır. 
Bir yılın sonunda artık yorulmuş ve kendini 
kaybetmiştir, hayatı dava olmuştur, eline de 
hiç bir şey geçmemiştir. 

Joseph K. idam edilir. Ölmeden önce gördüğü 
son şey ise uzaktaki bir binada yansıyan güneş 
ışığının içinden ellerini ona uzatan bir adamdır. 
Ancak bu küçücük umudun bir yararı olmaz. 

Sonuçta Dava’da vurgulanan, insanoğlunun 
içine doğduğu dünyanın tüm kurumlarıyla bi-
reyi nasıl esirleştirdiğidir. Ölüm, Kafka’nın ya-
şam kafesinden kurtulmasının gereğidir adeta. 

Kafka’yla ilgili genel saptamalardan bir tanesi 
de yaşadığı açmazların onda büyük bir yaratı-
cılığı tetiklemesinin yanı sıra, kendini aşama-
masıdır. Sanatçıda adeta tamamlanmamış bir 
buluğ çağının varlığı gözlenir. Dünyayı Oidi-
pal[2] algılayışının getirisi olarak bir yetişkin 
bilincine de erişememektedir. Gökçe Çatalo-
luk bu konuya şöyle devam eder:
“Bu Kafka’nın bitmek bilmeyen çocukluğunun 

[1]  http://www.sabitfikir.com/dosyalar/kafkanin-sato-
su-bir-sato-kadar-esnek-kirilgan-ve-kati
[2]  Oidipus kompleksi veya Oedipus karmaşası, Sig-
mund Freud’un kurucusu olduğu psikanalitik teoriye 
göre karşı cinsteki ebeveyni sahiplenme ve kendi cinsin-
den ebeveyni safdışı etme konusunda çocuğun beslediği 
duygu, düşünce, dürtü ve fantezilerin toplamı.

bir yansımasıdır. Kafka, hiç büyümeyen bir 
çocuk olarak dünyaya, deyim yerindeyse ko-
caman açılmış gözleriyle baktığından, şeyler 
ve olaylar ona, biz yetişkinlere göründüğün-
den farklı gözükmektedir. Georges Bataille, bu 
duyguyu çaresiz durumlarda mantıklı eylemi 
gerçekleştirememe haline yol açan çılgınca bir 
saflık olarak tercüme eder. Bataille’nin açıkla-
masını temel alan Nurdan Gürbilek, Kafkaesk 
düşünme tarzının, yazarın “gücünü çocuklu-
ğun mecazi düşüncesinde ısrarlı bilinçli bir 
yazar tavrına dönüştürmüş olmasından” kay-
naklandığını öne sürer. Kafka’daki çocuksu 
neşe, karakterlerinin olayları çözmesine engel 
olsa da tasvirinin yabanıllığını açıklamak için 
akla yakın bir formül gibi görünmektedir. Ço-
cuk/yazar, evrendeki her şeyi kendine özgü bir 
buğu arkasından algılamaktadır. Bu anlamda 
Adorno’nun Kafka’da metaforların belli bir 
otonomisi olduğu saptaması doğrudur. Aynı 
nedenle yine Kafka’nın Gürbilek’in yeniden 
yorumladığı bir ifadesiyle bunlar “gerçek dışı 
ama gerçektir”. Değinilen düşünce, sadece 
çocuğa özgü değildir, onun gibi bir saflık sem-
bolü olan “köylü”ye de sirayet edebilir.”[3]

“Dava”, Kafka’nın yaşamının da oldukça 
çalkantılı bir döneminde yazılmıştır. Kafka, 
nişanlısıyla ayrılmıştır ve ayrılık sahnesini 
“otelde mahkeme” olarak nitelendirecek kadar 
suçluluk hissetmektedir. Ancak roman, sadece 
psikolojik bir sürecin ürünü değildir. Bir me-
mur, üstelik hukuk devletine inanan bir memur 
nedensiz yere sanık haline gelmiştir. Kafka bu-
nun kara mizahını; hukuku, bir sistem olarak 
karşısına alarak yapar.

Toparlayacak olursak “yabancılaşma” konusu 
Kafka’nın eserlerinin temel kavramlarından 
bir tanesidir. Çağdaş yaşamın çözümlenmesin-
de çokça kullanılan “yabancılaşma”, özü itiba-
rıyla insanın kendinden, çevresinden, işinden, 
emeğinden, kişiliğinden uzaklaşması anlamını 
taşıdığı gibi, daha genel olarak bireyin top-
lumsal, kültürel ve doğal çevresine uyumu-
nun –bunlar üzerindeki denetimini yitirmesi 
sebebiyle– azalması ve etkinliğini kaybetmesi 
olarak değerlendirilebilir. Birey, kendindeki 
potansiyellere habersiz ve yabancı kalır, çok 
yönlülüğü indirgenir. 

Kafka’nın neredeyse bütün yapıtlarında mo-
dern bir toplum ve onun değişen yüzlerinin 
eleştirisi söz konusudur. Adorno’nun başya-
pıtı sayılan Minima Moralia’nın sunuşunda 
dediği gibi: “Yaşamın en dolaysız hakikatini 
anlamak isteyen kişi, onun yabancılaşmış bi-
çimini incelemek, bireysel varoluşu en gizli, 
gözden ırak noktalarında bile belirleyen nes-
nel güçleri araştırmak zorundadır.” Bu bakış 
açısıyla Adorno’nun “parçalanmış yaşamdan 
yansımalar” sözüyle ifade ettiği, mikro bir bo-
yutta seyreden, fakat bütün iktidar ilişkilerini 
o boyuttan açıklayan “insan şeyleşmesi” Kaf-

[3]  Gökçe Çataloluk, a.g.k.

ka’nın temel konusudur. Bu yüzden Kafka’nın 
bütün yapıtlarında konunun bütünlüğünden 
çok ayrıntıların sunumuna bakmak gerekir. 
Kafka’nın yakaladığı ayrıntılar gündelik haya-
tı tümüyle biçimlendirmeye başlamış yeni bir 
çağın yaşantısıdır. 
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Yabancılaşma Kavramı: 

Yabancılaşma ilk defa Hegel tarafından kul-
lanılmıştır. Hegel, “Her gerçeklik biçiminin 
özünde ayrılık ve uzaklaşma vardır,” (Pap-
penheim, 2002: 74) derken konuyu daha 
çok idealist düzlemde açıklamıştır. Kavramı 
Hegel’den almasına karşın dönüşüme uğra-
tan Marx ise, Felsefe İncelemeleri’nde ya-
bancılaşmaya ayrı bir bölüm ayırmış ve ya-
bancılaşmayı analiz etmiştir. Bu analize göre 
yabancılaşmanın birkaç boyutu vardır (Marx 
& Engels, 2009: 27-28; 49-61; 76-78). Ber-
tell Ollman’ın yorumundan gidildiğinde, ilk 
olarak emeğini satan insan, kendi üretici et-
kinliğinden yabancılaşır ya da koparılır. Bu-
nun anlamı insanın kendi yaratıcı ve üretici 
potansiyeliyle neyin nasıl yapılacağına karar 
vermede hiçbir söz hakkının olmamasıdır. 
Bu kararlar, emeği satın alanlar tarafından 
verilir. Onlar, çalıştırdıkları insanların çalış-
ma koşullarından, çalışma hızlarına ve hatta 
çalıştırılıp çalıştırılmayacaklarına kadar her 
şeyi belirlerler (Ollman, 2012: 228-236). 

İkinci olarak, emeklerini satan insanlar, üreti-
ci etkinliklerinin ürününden de yabancılaşır-
lar. İnsanın ne üretileceği, ürünle ne yapıla-
cağı konusunda hiçbir denetimi yoktur. Ürü-
nü üreten, çoğu defa elinden çıkan ürünün ne 
olduğunu bilmez (Ollman, 2012: 235-236). 

Üçüncü olarak işçi, diğer insanlardan da ya-
bancılaşır. Çünkü o artık işbirliği ve daya-
nışma yerine rekabeti ve karşılıklı kayıtsız-
lığı kendine rehber edinir. Ancak bu tipteki 
yabancılaşma sadece çalışan ile çalıştıran 
arasında değildir; benzer rekabet ve kayıt-
sızlıklar aynı sınıftak iler içinde de görülür. 
Nedeni, mevcut üretim koşullarında herkesin 

en iyi şartlara yönelik yaşam mücadelesi ver-
mesidir (Ollman, 2012: 237-240). 

Dördüncü olarak, insan, sadece insan olma-
sından dolayı kendisinde mevcut potansiyel 
güçlerinden ve yaratıcılık niteliklerinden 
yabancılaşır. Bu tip yabancılaşma ilk üç tip 
ya bancılaşmanın doğal bir sonucudur. İnsa-
nın üretici etkinliğinden, ürettiği üründen ve 
diğer insanlardan yabancılaşması, onu yavaş 
yavaş insan türüne özgü niteliklerinden de 
yabancılaşmaya götürür. İnsan, türe özgü po-
tansiyel yeteneğini kaybeder. Oysa insanı in-
san yapan asıl bu niteliklerdir (Ollman, 2012: 
240-244). 

Böylece yabancılaşmanın modern dünyada 
birkaç görünümüyle karşılaşırız. Öncelikle 
insan, kendi emeğinin ürününe, yabancı bir 
nesneyleymiş gibi ilişki içinde olur. İkinci 
olarak ya bancılaşmış üretim eylemde görü-
lür. Yabancılaşmanın üçüncü görünümü, in-
sanın tür olarak insandan yabancılaşmasıdır. 
Bu durumda yaşamın kendisi, kendi için ol-
maktan çıkar böylece yaşam sadece bir ya-
şama aracı haline gelir. İnsan sadece fiziksel 
varoluşu için yaşamaya başlar, yani insanın 
beşeri yönünden ziyade “zoo” yönü insanın 
yaşamına egemen olur. 

İnsanı bir tarafa; onun emeğini, emeğinin 
ürününü, diğer insanlarla olan ilişkisini ve 
onu insan yapan özellikleri diğer yana iten 
bu süreçlerden geriye son derece zayıflamış 
bir birey kalır. Bu durumdaki insan fiziksel 
olarak güçsüz düşer, aklı karışır. Ollman’ın 
deyimiyle, “Sanki kendisine büyü yapılmış-
tır; yalnızdır ve neredeyse tükenmiştir” (Oll-
man, 2009: 14). 

Bölünmenin bir yanında insan, özellikle 
bedensel ve zihinsel etkinliklerinden başka 
satacak bir şeyi olmayan çalışan insan bu-
lunurken; diğer yanında onun denetimi ve 
kavrayışından çıkan ürünler ve ilişkiler yer 
alır. İnsanın ürettikleri ve ilişkileri, insanın 
denetiminden çıkar, gizemli bir yolcukta 
yol alırlar, bu süreçte şekilsel ve içeriksel 
değişikliğe uğrarlar. En ni hayetinde insanın 
gündelik yaşamına yeniden girerler. Ancak 
bu defa, fırıncıda satılan bir ekmek, pazarda 
satılan domates, ev sahibinin dairesi veya in-
sanın diğer insanlarla olan ilişkilerini belirle-
yen değişik kural ve âdetler olarak. Aslında 
bütün bunlar insanın ürettiği aynı ürünler ol-
masına karşın insana öyle görünmezler artık 
(Ollman, 2009: 14). 

Günümüz dünyasında insan kendisinin üret-
mesine karşın kendisinin sahibi olmadığı 
ürünlere ulaşmak için sürekli çalışmak zo-
rundadır. Ancak çalışma edimi ve üretim ara-
cı kendisine ait olmadığı için yabancılaşmış 
bir dünyada üretim gerçekleştirir. Çalıştığı 
makine ve üretim edimi ona yabancı, asılı 
kalır. Bedeni ve zihni makinenin bir uzantısı 
haline gelir. Beden ve zihin makineye hâkim 
olacağına makine, beden ve zihne hâkim olur. 

Yabancılaşma Kavramı: Modern Za-
manlar ve Diyet 

Charlie Chaplin’in Modern Zamanlar (1936) 
filmindeki sahneler makinenin bir uzantı-
sı ve nesnesi haline gelen beden ve zihinler 
konusunda ipuçları verebilir. Yüzyılın henüz 
başlarında çekilmesine karşın filmde makine 
dişlilerinin parçası haline gelmiş ve aynı iş-
leri yapmaktan kendisi makine-insan haline 

Filmlerle İletişim ve Yabancılaşma
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gelen insanın dramatik durumu çarpıcı bir şe-
kilde gösterilir filmde. Filmde, bir fabrikada 
montaj hattında aynı hareketleri tekrarlayan 
bir işçinin gerçek yaşamın gerçek koşulla-
rıyla baş etme mücadelesi anlatılır. Montaj 
hattında aynı işi yapmak tan sıkılan işçinin 
(Charlie Chaplin) psikolojisinin bozulduğu 
düşünülerek işçi akıl hastanesine gönderilir. 
Şarlo hastaneden çıktığında tesadüfen karşı-
laştığı bir sokak gösterisinde eline tutuşturu-
lan kırmızı bayraktan dolayı gösterinin ele-
başlarından biri olduğu varsayılarak tutukla-
nır ve bu defa hapishaneye gönderilir. Burada 
firarı engellediği gerekçesiyle serbest bırakı-
larak ödüllendirilir. Ancak dışarıdaki yaşam 
da o kadar kolay değildir. Babası grevde öl-
dürülen genç bir kadınla (Paulette Goddard) 
tanışır ve onunla güçlü ilişkiler kurar. Kadına 
bakabilmek için birkaç işe girer, ancak yete-
nekli olmadığı için kısa süre sonra işsiz kalır 
ve zaman zaman hapse girer. Hapiste olduğu 
bir dönemde kadın gece kulüplerinden birin-
de dansöz olarak çalışır ve Şarlo’ya burada iş 
bulur. Şarkı söyleyerek dans eden Şarlo, ger-
çek yeteneğini anlar ancak bu mutluluğu faz-
la uzun sürmez. Yetimhane yetkilileri kadını 
geri alabilmek için kulübe gelirler. Şarlo ve 
kadın kaçar. Filmin sonunda umudunu kay-
beden kadın karşısında Şarlo’nun umudun 
önemini dile getiren ifadesi ve sonrasında 
ikisinin birlikte otoyolda yeni maceralara git-
tikleri görüntüyle karşılaşırız. 

Filmin konusunun bu olmasına karşın, ya-
bancılaşma kavramıyla ilgili birkaç sahneye 
bak tığımızda daha derin tabakalarla karşıla-
şırız. Filmin hemen başında görülen koyun 
sürüsü ve takiben insanı bir sürü gibi göste-
ren iki kare dahi, insanın modern çağda kendi 
dışında ve kendisine dayatılan zorunluluklar 
yüzünden “zoo” kimliğine gönderme yapar. 
Mekân olarak açık alanların kullanıldığı bu 
sahnede, insanların ve koyunların hareketleri 
dışarıdan dayatılan görev yönelimli olarak iş-

ler. Sürü halindeki koyunlar çoban tarafından 
güdülmekte, işyerine giden insanlar işyerle-
rindeki yöneticiler tarafından yönetilmekte-
dir. Toplu halde gösterilen insanlarda birey-
sel tavır, kimlik ve karakterden söz edilemez. 
Aynı şekilde genel ve ideal insani bir düzey 
yerine zorunluluk altında çalışmayı imleyen 
“zoo” kimlikle karşılaşılır. 

Fabrika içindeki çalışma ilişkilerine bakıldı-
ğında, insanın ürettiği ürüne, üretim sürecine 
ve çalışma arkadaşlarına karşı yabancılaş-
masının örnekleriyle karşılaşılabilir. Montaj 
bandın da aynı hareketleri yapan Şarlo’nun ne 
kapasitesi ne niyeti bu işte çalışmaya yeter-
lidir. Çalışma temposunda, mimiklerinde bu 
durum açıkça görülür. İşine yönelik bir tutku-
su bulunmamaktadır. Bu durumda gerçekte iş 
yapma sayesinde kendisini gerçekleştirmesi 
gereken insan, işyerindeki alet ve makinele-
rin uzantısı haline gelmeye başlar. Ürettiği 
ürün ve üretim süreci kendisine ait olmayan 
işçi, aynı zamanda yanı başında çalıştığı di-
ğer işçilere de yabancılaşır. Şarlo’nun yanın-
da çalışan iri yarı işçi ile Şarlo arasındaki iliş-
ki geril imlidir, çünkü banttaki aksak üretim, 
üretim sürecini ve dolayısıyla işçinin çalışma 
hayatını tehlikeye sokmaktadır. Üretim süre-
ci nedeniyle işçiler arasındaki bu ilişki biçi-
mi, paylaşımcı bir boyuttan ziyade rekabetçi 
bir konumdadır. 

İnsanın öznelliğini, failliğini üzerine alan 
birer sahte-özne, sahte-fail niteliğine kavu-
şan mak ineler karşısında insanın güçsüzlüğü 
sadece makine başına ve fabrikaya münhasır 
değildir. Filmde de görüldüğü gibi Chaplin, 
montaj bandından çıktığında montaj bandın-
daki eylem lerine devam eder. Eller ve kollar 
hareket eder, zihin transandantal bir dünyaya 
geçmiş gibidir. Muhtemelen bu dünya, ça-
lışma dışına, özel yaşamına da taşınacaktır. 
İnsan, gördüğü rüyalara, konuşmalarına ve 

eylemlerine makineler dünyasının izlerini 
aktaracaktır. 

Filmde makinenin dişlileri arasında beşeri 
özelliğini hiçliğin sınırlarına indirmiş insan-
la karşılaşırız. İnsan, bilinçli üreten, yaratıcı 
potansiyelini kendiliğinden dışarıya fışkırtan 
bir varlık olma yerine, dişliler arasında kay-
bolmuştur. Bedenin dişlilerin arasından geç-
tiği sah neler dişlilerin bedenin hâkimiyetin-
de olacağına, bedenin dişlilerin hâkimiyetine 
geçtiğinin mesajını verir. 

Lütfi Ö. Akad’ın Diyet filmi, konusu itibariy-
le göçün yarattığı sorunlar olarak görünmesi-
ne karşın, özellikle fabrikada çalışanlar ara-
sındaki yabancılaşmayı çarpıcı anlatır. İstan-
bul’da bir fabrikada taşradan gelen insanlar 
çalışmaktadırlar. Fabrikada maliyet gerekçe 
gösterilerek bir makine yenilenmez. Bu ne-
denle iş kazalarıyla sık karşılaşılır. İki bacağı 
iş kazası nedeniyle kesilen bir işçinin yerine 
Hasan (Hakan Balamir) alınır. Fabrikada bazı 
işçiler sendikalıdır. Hasan ve Hacer sendikalı 
olmayanlar arasındadır. Sendikalı olanlar ile 
olmayanlar arasında husumet vardır. Hasan 
ile Hacer tanışır ve evlenirler. Ancak zamanla 
Hacer’in sendikaya yönelik tavrı değişir. Ha-
cer, sendikalı olmaya karar verir. Bu durum 
Hasan ile Hacer arasındaki ilişkinin soğuma-
sına yol açar. Filmin sonunda yaşadığı ilişki-
lerden bunalan, işine odakla namayan Hasan 
da iş kazasına uğrar ve kolunu kaybeder. 

Filmde, mevcut çıkarlar nedeniyle işçiler 
arasında işbirliği ve dayanışma yerine re-
kabet ve karşılıklı kayıtsızlık örnekleriyle 
karşılaşılmaktadır. Sendikalı işçiler arasında 
dayanış ma hâkim olmasına karşın, sendi-
kasız işçiler sendikayı ve sendikalı işçileri 
hasım olarak görmektedirler. Onlara göre, 
sendika ve sendikalı işçiler “fitne” yaratmak-
tadır. Önemli olan çalışmak, hayatını kazan-
mak ve “şükretmek”tir. Daha ötesine gerek 
yoktur. Sendikalı işçiler ise bu sebeple hare-
ket etmemekte ve iş güvencelerini tehlikeye 
atmaktadırlar. Dolayısıyla filmin ontolojik 
katmanlarına girildiğinde, çalışan ve çalıştı-
ranlar arasında karşılıklı çıkar ların uyuşmaz-
lığından kaynaklanan yabancılaşma kadar 
(hatta ondan daha fazla) işçiler arasında da 
yabancılaşmayla karşılaşılmaktadır. Ustaba-
şı konumundaki Bilal Usta ile diğer işçiler 
arasındaki ilişkilerin gerginliği, ustabaşının 

Sinema
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Modern Zamanlar (1936)
Orijinal Adı: Modern Times
Yönetmen: Charlie Chaplin
Oyuncular: Charlie Chaplin, Paulette Goddard
Süre: 87 dk.

1929 yılında tüm dünyada baş gösteren global ekono-
mik krizi döneminin atmosferini tüm çıplaklığıyla yansı-
tan Charlie Chaplin filmi, döneminin sosyal ve ekonomik 
konumu üzerine gerçekçi yorumlar getirir. Bir fabrikada 
sıkı bir mesaiyle çalışan Şarlo’nun, bu tempoya ayak 
uyduramaması, beraberinde türlü yanlış anlaşılmalarla 
akıl sağlının yerinde olmadığına karar verilip hastaneye 
yatırılması gibi trajedileri konu alır. Hastaneden çıkan 
Şarlo, bu kez amaçsızca elinde salladığı kırmızı bayrak 
yüzünden komünist zannedilerek hapse atılır. Her haliyle 
kara komedi ve esaslı bir eleştiri niteliği taşıyan filmde 
Şarlo’nun hayatını değiştiren şey ise kimsesiz bir kızla 
yollarının kesişmesi olur.

mevcut konumunu korumak için kendisi de 
işçi olmasına karşın işçiler aleyhine çalış-
ması, benzer sınıfsal pozisyonlar arasındaki 
yabancılaşmayı iyi örneklemektedir. Mevcut 
üretim koşullarında herkesin yaşam mücade-
lesi vermesi bu tür bir hasmı beslemektedir. 

Örneğin, filmin bir sahnesinde sendikalı iş-
çilerden Mevlüt, avluda sendikalı olmanın 
önemiyle ilgili bir konuşma yapmaktadır. 
Sendikasız işçiler ise, “Seninki ağzını açtı, 
artık sabaha kadar susmaz!” diyerek konuş-
macıyla alay etmektedirler. Hacer ise, “Onda 
bu çene varken bizleri kovmasalar iyi!” di-
yerek sendikalı işçilerin tehlikelerine işaret 
etmektedir. 

Sendikalı işçi olan Mevlüt’ün, Hasan’ın içinde 
bulunduğu durumu Hasan’a hatırlatan ifadele-
ri karşısında, Hasan’ın tepkisini sözel olduğu 
kadar fiziksel şiddetle dile getirmeye çalışma-
sı, insanlar arasındaki yabancılaşmayı iyi tem-
sil eder. Mevlüt, Hasan’a, makine karşısında 
işçilerin “yedek parça” gibi olduklarını, dola-
yısıyla aynen makine parçalarında olduğu gibi 
kolaylıkla değiştirilebileceğini söyler. Hasan, 
kendisinin “yedek parça” olmadığını, insan 
olduğunu belirten ifadelerle Mevlüt’ün üzeri-
ne yürür, onu dövmeye çalışır. 

İktisadi anlamdaki yabancılaşmayı somut-
laştıran bu sahneler görüldüğü üzere ileti-
şimle de ilintilidir. Ürüne ve üretim süreci-
ne yabancılaşma diğer insanlarla iletişimde 

yabancılaşma ya yol açmaktadır. Böylece, 
insanlar arasında üretilen semboller iktisadi 
çıkarların türevi olmakta, beşeri olmaktan 
uzaklaşmaktadır. Bununla birlikte, iletişim 
ve yabancılaşma ilişkisinin ontolojik bağ-
lamda daha alt katmanları bulunmaktadır. Bu 
noktada bunları incelemek gerekiyor.

Medianeras - Yan Duvarlar

“(Buenos Aires) Şehir kontrolsüz ve çarpık bir şekilde büyüyor. Terk edilmiş 
bir ülkenin aşırı kalabalık şehri. Bu şehirde binlerce bina gökyüzüne doğru 
yükseliyor. Gelişigüzelce. Uzun bir binanın yanında, kısa bir bina. Orantılının 
yanında, orantısız. Fransız tarzının yanında ise tarz yoksunu bir bina. Bu 
çarpıklıklar muhtemelen mükemmel bir şekilde bizi temsil etmekte. Estetik ve 
ahlâki çarpıklıklarımızı.

Hiçbir mantığı olmayan bu binalar, kötü planlamanın eseri. Tıpkı hayatlarımız 
gibi. Nasıl yaşamak istediğimize dair hiçbir fikrimiz yok. (Buenos Aires) Şehir 
sanki bir mola yeriymiş gibi yaşıyoruz. Bir “kiracı kültürü” yaratmışız.  Binalar 
daha küçük binalara yer açmak için giderek küçülüyorlar. Evler oda sayılarına 
göre ölçülüyor... Evler; salonu ve balkonu, oyun odası, hizmetçi odası ve kileri 
olan 5 odalılarla, “ayakkabı kutusu” olarak bilinen tek odalılar arasında değişiyor.

İnsan eli değen her şey gibi, binalar da bizi birbirimizden ayırıyor. Bir ön giriş, 
bir de arka giriş var. Ferah ve basık evler var. Seçkin insanlar A ya da bazen 
de B blokta oturuyorlar. Harfler ilerledikçe, apartman kötüleşiyor. Vaat edilen 
manzara ve ışık nadiren gerçekle örtüşüyor. Nehrine sırtını dönen bir şehirden 
zaten ne beklenebilir ki?

Ayrılıkların, boşanmaların, aile içi şiddetin, kablolu kanal sayısındaki 
patlamanın, iletişim eksikliğinin, umursamazlığın, uyuşukluğun, depresyonun, 
intiharların, asabiyetin, panik atakların, obezitenin, gerginliğin, güvensizliğin, 
melankolinin, stres ve hareketsiz yaşam tarzının mimar ve mühendislerin suçu 
olduğundan adım gibi eminim.”

Medianeras (2011), Yönetmen: Gustavo Taretto

Sinama
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Çığlık - Edvard Munch
Alıntılayan: IŞIL GÖNEN

Norveçli ressam Edvard Munch (1863-1944), 1895’te yaptığı ve “Çığ-
lık” adını verdiği taş baskısında ani bir heyecanın, tüm duyusal izlenim-
lerimizi nasıl değiştirebileceğini anlatmayı amaçlıyor. Bütün çizgiler, 
resmin odak noktasına, yani çığlık atan başa doğru gidiyor gibi. Sanki 
tüm sahne, o çığlığın acısına ve heyecanına katılıyor.

Çığlık atan kimsenin yüzü gerçekten karikatür gibi çarpıtılmış. Faltaşı 
gibi açılmış gözler ve oyuk yanaklar, kafatasını anımsatıyor. Korkunç 
bir şeyler olmuş mutlaka ve resmi daha da rahatsız edici yapan bu çığ-
lığın nedenini hiçbir zaman bilemeyecek olmamız.

Ekspresyonist sanatta halkı rahatsız eden şey, doğanın çarpıtılmasın-
dan çok, güzellikten uzaklaşılmasıydı. Karikatürcü, insanın çirkinliğini 
gösterebilirdi, ne de olsa bu onun göreviydi. Oysa kendini ciddi sayan 
bir sanatçının, bir şeyin görüntüsünü değiştirirken, onu daha da ideal-
leştireceği yerde çirkinleştirmesi, hoş karşılanmıyordu. Fakat Munch, 
bir acı çığlığının güzel olmayacağını, yaşamın yalnızca güzel yönlerini 
görmenin ikiyüzlülük olacağını söylemekle yanıt verebilirdi. Çünkü 
Ekspresyonistler, insanların çektiği acıyı, sefaleti, vahşeti ve tutkuları 
öyle derinden hissediyorlardı ki, sanatta uyum ve güzellik üzerine di-
retmenin dürüst olmayı reddetmekten başka bir şey olmadığına inanı-
yorlardı. Klasik ustaların, örneğin bir Raffaello’nun, bir Correggio’nun 
sanatı, onlara sahte ve ikiyüzlü görünüyordu. Var olmanın çıplak ger-
çeğiyle yüzleşmek, zavallılara ve çirkinlere duydukları acımayı ifade 
etmek istiyorlardı. Ekspresyonistler için, güzellik ve incelikle uzaktan 
yakından ilişkisi olan her şeyden sakınmak ve kendini beğenmiş “kent-
soyluları” şaşkına çevirmek, neredeyse bir namus meselesi olmuştu.

Sanatın Öyküsü, E. H. Gombrich

Âmak-ı Hayâl Sergisinden
IŞIL GÖNEN

(... ) şehrinin civarları huzur vericidir. Hele trenin geçtiği yerler 
gerçekten insanı mest eder. Tabiatın görülmeye değer manzaraları 
arkadaşlarımı acayip neşelendirmişti. Oysa ben büyük bir hüzne 
düşmüştüm. Sürerlik ve kalıcılık olmadıktan sonra, eşi ve benzeri 
bulunmayan bir güzellik ne işe yarar? Bu güzellikleri gören nadir 
insanlardan biri olmama rağmen “İnsan ebedî mi?” diye soruyor-
dum kendime. Adına dünya dediğimiz bu durağı, derin bir üzün-
tüye kapılmadan seyretmek acaba mümkün mü? Nereden geldik? 
Nereye gidiyoruz? Saf bir inancın çok güzel cevapladığı bu soruya 
akıl ve fen cevap veremiyordu. 

Tabiata bir kere daha baktım. Bu seferki bakışımda, eşsiz güzellik-
ler kayboldu. Işık söndü. Her taraf karanlığa boğuldu. Sanki haki-
kat olanca dehşetiyle görünüverdi gözüme o an. İnsanın gözlerini 
kamaştıran çimenlerin yeşil rengi yalnızca bir ışık oyunu... Mini 
mini kuşların cıvıltısı yalnızca bir hava titreşimi... Âlemleri kapla-
yan bu ışık yalnızca her şeye nüfuz eden bir dalgalanma... Kısacası 
her şey bir zorunluluğun, bir kanunun esiri. O an karşımda sanki 
Buddha Gautama belirdi. Hazin bir tebessümle ve sararmış çehre-
siyle bana “Hiç! Hiç! Hiç!” diyordu.

Çok fazla derinlere daldığımı fark eden bir arkadaş:
- Yine neyin var? dedi. 
- Hiç, dedim.

Sanat
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ve saldırgan içgüdüsel dürtülerinden kaçamaz 
hale getirir.

Marla’nın, E. Norton’ın obsesif biçimde ken-
disini yalıttığı içgüdülerine tekrar kapılması-
nı tetiklediğini filmin ilerideki sahnelerinden 
anlıyoruz. Marla’dan önce duygularından ve 
insanların hayvani denebilecek tüm özellikle-
rinden kendisini soyutlamış biçimde yaşayan 
E. Norton, Marla ile tanışması sonrasında, 
Marla gibi sadece her şeyi kaybettiğinde öz-
gür kalabileceği kanısına vararak, kendisini 
“özgürleştirmeye” karar verir. Bu kararı uy-
gulayabilmesi, ancak kişiliğinde oluşacak bir 
çözülme sonucunda yarattığı, başka bir kişili-
ğin iradesi altında olacaktır. Bu durum, çoğul 
kişiliğin klinik görünümündeki gibi, alter-ego 
ile yan yana yaşanan bir tablonun ortaya çık-
masına neden olur. Bu duruma füg[1] demek 
zordur çünkü füg dönemi boyunca birincil ki-
şilik kendisini hiç göstermez, tamamen ikincil 
kişilik sahnededir.

E. Norton bu çözülmeyi bir iş gezisi nedeniyle 
yaptığı uçak yolculuğu sırasında, her şeyden 
kurtulmayı ve içinde olduğu uçağın düşmesini 
hayal ettiği bir anda yaşar. Herkesin çocukken 
var olduğuna inandığı, hatta onunla konuştu-
ğu, yenilmez bir kahramanı vardır. Belki de 
böyle bir çocukluk kahramanının geri dön-
mesi gibi, Tyler Durden (Brad Pitt) da bundan 
sonra, alter-ego olarak, kendisinin tam zıddı 
bir ikiz gibi E. Norton’ın yanında dolaşacaktır. 
Bu yolculuk dönüşünde, kendisini özgürleştir-
menin ilk adımını, evinin kundaklanmasıyla 

[1] Psikolojide, bir insanın geçmişinden kaçarak, 
kendine tamamen yeni bir kimlik oluşturup yepyeni 
bir hayat şekli edinmek suretiyle yaşaması. Latince 
“kaçmak” anlamına gelen fuga sözcüğünden 
gelmektedir.

Mutluhan İzmir, Psikiyatri Uzmanı
Alıntılayan: Gülşen Geniş
 
Aşağıdaki yazı 2010 yılında Psikiyatrist Mut-
luhan İzmir’in blog’undan alıntılanmıştır.
Kaynak: http://mutluhanizmir.blogcu.com/do-
vus-klubu-ve-yabancilasma/7437190

Film ABD’de yaşayan yabancılaşmış bi-
reylerin günlük yaşantılarına odaklanarak 
başlar. Edward Norton filmde, ABD’de bir 
metropolde yaşayan ve büyük bir şirkette ça-
lışan bekâr, genç bir beyaz yakalıyı canlandır-
maktadır. Altı yaşında iken boşanan anne ve 
babasının fırtınalı aşk yaşamlarının seslerini 
duyarak büyümüş, sigara kullanmayan, aile 
ve arkadaş ilişkileri kopmuş, obsesif denebile-
cek düzeyde evinin düzenli ve temiz oluşuna, 
her gününün aynı biçimde geçmesine önem 
veren ve her türlü fiziksel temastan kaçına-
rak tam bir sterilite içinde, yalnız yaşayan E. 
Norton, işine, hayatına ve kendisine had saf-
hada yabancılaşmıştır. Amaçsızlıktan kıvra-
nan yaşamı tam bir anomi örneğidir ve ciddi 
bir uykusuzluk sorunu ile yüz yüze kalmıştır. 
Uyku ilacı yazması için yalvardığı hekime çok 
acı çektiğini söylediğinde, hekim ona kanser-
li hastaların gruplarına giderek gerçek acıyı 
orada görmesini salık verir. Gruplara katılmak 
ve kendisini bir gruba ait hissederek duygu-
sal paylaşıma girebilmek sorunlarını geçici 
olarak çözer, ta ki bir gün bir grupta kendisi 
gibi yabancılaşmış, amaçsızlığın pençesinde 
yaşayan Marla’ya (Helena Bonham Carter) 
rastlayıncaya dek. Muhtemel bir cinsel taciz 
kurbanı olan Marla’nın, yaşasak ne olur ölsek 
ne olur felsefesi zemininde, hiçbir şeyi bastır-
mayan ve hiçbir şeyden kendisini sakınmayan 
tarzı, E. Norton’ı bastırmaya çalıştığı cinsel 

kendisini bağlayan evinden ve ev eşyaların-
dan kurtularak atar. Daha sonraki sahneler-
de, kundaklamayı kendisinin tezgâhladığını 
anlıyoruz. Özgürleşmenin sonraki adımı ise 
içgüdüsel dürtüleri alabildiğine salıvermek-
tir: Şiddet, cinsellik, kurallara karşı çıkmak, 
kısacası canı ne isterse anında onu yapmak. 
Çalıştığı şirkette, müdürünü şirketin sırlarını 
açıklamakla tehdit ederek, “harici danışman” 
olarak bordroda tutulan ve işe hiç gelmeden 
maaşını alan bir konuma gelir. Ardından sıra 
diğer insanları özgürleştirmeye gelmiştir. Ya-
şamından bunalmış, yabancılaşmış insanlarla 
dolu metropollerde insanlar fareli köyün ka-
valcısının peşine takılan fareler gibi, şiddet 
uygulama yoluyla kudret sahibi olma hissinin 
sunduğu cazibeye kapılarak, Tyler’ın peşine 
takılırlar. Büyük şehrin bir hiç haline gelmiş 
insanlarının kişilik bulma süreçleri filmde 
şöyle anlatılır: “Hiçbir şeyi doğru dürüst ya-
pamayan, başarısız ezik tezgâhtar, yakındaki 
restoranın garsonunu ezerken tanrı gibiydi. 
Dövüş Kulübü’ne geldiği ilk gün bir adamın 
poposu hamur gibidir, birkaç hafta sonra ise 
demir gibi olur.”

Kısa süre önce, kapitalizmin yarattığı anlam-
sız dünyanın acı çeken zavallı bir bireyi ola-
rak yaşayan E. Norton, kısa sürede her tarafa, 
hatta emniyet örgütünün bile içine kök salmış 
bir terör örgütü oluşturup başına geçmiş oldu-
ğunu ve örgütünün toplumu sarsacak terör ey-
lemlerini hayata geçirmesine ramak kaldığını 
anlayınca altüst olur. Bu noktada filmi seyre-
denler de “Acaba terör örgütlerinin hücreleri 
de böyle mi oluşturuluyor?”, “Bu nedenle mi 
yakalanan teröristlerden hiç doğru bilgi al-
mak mümkün olmuyor?” gibi soruların akılla-
rına gelmesiyle altüst olurlar.

Evet bu filmi basitçe, zavallı bir metropol in-
sanının acıklı hikâyesi olarak okuyabiliriz, an-
cak insanın aklına başka soruların takılmasına 
neden olacak başka birçok saptama bizi rahat 
bırakırsa. Terör suçluları ve siyasi cinayet fa-
illerini her gece evimizde TV ekranlarından 
seyrettikçe, sanki bu filmde gördüklerimizle 
gerçek hayatta yaşadıklarımız arasında ad-
landıramadığımız birçok ortak nokta varmış 
hissine kapılıyoruz istemeden. Filmde mantar 
gibi biten ve örgüte katılmaya can atan insan-
ların çokluğuyla, toplumsal ve siyasi hayatı-
mızın doğal bir parçası gibi algılamaya baş-
ladığımız katillerin çokluğu tesadüfi bir ben-
zerlik mi? Filmde Tyler’ın kahramanlaşması 
ile günümüzde siyasi cinayet faillerinin, terör 
örgütü üyelerinin baş tacı edilip kahramanlaş-
maları arasında bir bağ var mı acaba? Gerçek 
hayattaki terör örgütü üyeleri de filmdekiler 
gibi tutarsız, doğruyu söylediğinden hiçbir za-
man emin olamayacağınız, gerçek kişiliklerini 
bir türlü anlayamayacağınız kişiler değil mi? 
Acaba gerçek hayattaki saldırganlar da film-
dekiler gibi “özgürleştikten” sonra mı başı 
sonu belli olmayan karanlık bir planın sorgu-
lamayan tetikçileri oluyorlar? Yeni Dünya Dü-

Dövüş Klubü ve
Yabancılaşma
Şok Doktrinin Tetikçileri:
Dövüş Kulübü (Fight Club)
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zeni denen şey, büyük şirketlerde kadrolu ça-
lışıyor gibi görünen ama aslında görevi tetik-
çilik olan beyaz yakalı “harici danışmanlarla”, 
kadrosu dolmuş şirketlerin oluşturduğu, sivil 
demokrasi kılıfı altında had safhada saldırgan, 
silâhlı adamlarla dolu bir düzen mi? Hangi şir-
ket, sırlarının saklanması karşılığında 50-100 
kişilik “harici danışman” kadrosu beslemeye 
razı olmaz? Bir şirket çalışanı olarak ülke içi 
ve dışında çok daha rahat hareket etme şansı-
nız da olur. Dikkatle baktığımızda toplumların 
giderek sadece yumrukla değil, kimi zaman 
kibarca söylenmiş sözlerle, kimi zaman pa-
ranın, sahip olunan mevkiinin gücüyle, kimi 
zaman da siyasi ve bilimsel gücün kullanılma-
sı ile birilerini ezmeye çalışan bireylerle dolu, 
sanki bir Roma dönemi gladyatör arenasına 
benzediğini görmüyor muyuz?

Bu sorular kafamızı kurcalarken Ergin Yıldı-
zoğlu’nun 23 Aralık 2009 tarihinde Cumhu-
riyet’te yayınlanan yazısındaki 2012 filmi ile 
ilgili saptamasına bakalım: “Aşamayacağı 
sorunlarla yüz yüze gelmiş bir kapitalist uy-
garlığın dünyasında, kendisi ile en yakın hiz-
metçileri dışındaki herkesin temizlenmiş ol-
duğu yeni başlangıçlar arzulayan bir egemen 
sınıfla karşı karşıya olduğumuzu düşündürü-
yor.” Dikkatle bakıp düşününce bu saptamaya 
katılmamıza neden olabilecek birçok şeyi fark 
etmemiz mümkün aslında. Egemen sınıfların 
işi her zamankinden daha zor. Kontrol altına 
almak ve yönetmek zorunda oldukları nüfus 
milyarlarla ifade ediliyor, Roma döneminde 
ya da Ortaçağ’daki gibi birbirinden kopuk, az 
sayıda insanın yaşadığı bir dünyada değiliz. 
Büyüdükçe çözülemeyecek sorunları da ço-
ğalan megapollerde yaşayan milyonlar hem 
refah hem de servete ortak olmak istiyorlar. 
Metropollerde yaşayan yabancılaşmış bireyle-
rin şiddete her zamankinden daha çok eğilimli 
olmaları da cabası (1). Daha da kötüsü, bu şid-
det eğiliminin egemen sınıflara yönelmesi an 
meselesi, bunun engellenmesi egemen sınıf-
ların en önemli önceliğidir belki günümüzde. 
Öfkeli kalabalıkların bugüne dek yapılmış her 
şeyi yerle bir etmesi an meselesidir diye kor-
kuyor belki egemenler. Bu yığınları artık cadı 
masalları, engizisyon, cehennem korkusu ile 
sindirmek de pek olası gibi görünmüyor.

Korku, hayatın her anında var olan bir duy-
gu. Yok edemediğiniz ve yönetmekte güçlük 
çektiğiniz yığınları daha çok korkutmak, on-
ları daha rahat yönetebilmenizi sağlar mı? 
Toplumu sindirecek düzeyde bir korku yara-
tırsanız işe yarayabilir, deniyor. Naomi Kle-
in’in “Şok Doktrini: Felaket Kapitalizminin 
Yükselişi” adlı yapıta gönderme yapan Ergin 
Yıldızoğlu’na yine kulak verelim: “Krizlerin 
kapitalizmin tıkanıklıklarını açıcı özellikleri 
de olabiliyor. Pinochet darbesi (ilk neo-libera-
lizm deneyimi), 12 Eylül darbesi (Türkiye’de 
Özal reformları, dışa açılma), Yeltsin’in par-
lamento saldırısı (korsan özelleştirmeler), 11 
Eylül İkiz Kuleler (Afganistan, Irak savaşları), 

tsunami ve Katerina kasırgası (kıyı şeridinin 
alt sınıflardan temizlenerek büyük sermayeye 
açılması). Bu tür olaylar halkın bilincinde bir 
şok yaratıyor. Egemen güçler o güne kadar 
halka kabul ettiremedikleri ekonomik, siyasi 
programları, bu şokun ardından hayata ge-
çirebiliyorlar.” Bunlara, ülkemizde yaşanan 
terör ortamı ardından gerçekleştirilen 12 Eylül 
darbesini, 1999 depremi ile 2001 krizi ardın-
dan uygulanan yapısal reform programlarını 
da ekleyebiliriz. Birileri dünyayla, kedinin 
fareyle oynadığı gibi oynuyor mu acaba? Tho-
mas Friedman ne diyor: “İster gerçek olsun 
ister gerçek gibi algılansın, sadece bir kriz 
gerçek bir değişiklik doğurur. Yani yarat kri-
zi, yap yağmayı. Büyük bir kriz beklenir ya da 
yaratılır, vatandaşlar krizden bocalamış bir 
haldeyken özelleştirmeler ve sözde reformlar 
kalıcı hale getirilir.” (2)

Bunlardan sonra şunu anlamaya başlıyoruz: 
Toplumları sarsacak, büyük terör eylemlerini, 
ekonomik krizleri, toplumsal provokasyonla-
rı gözünü kırpmadan uygulayacak tetikçilere 
ihtiyaç var. Hatta toplumu, beklenen doğal 
afetlerden daha da çok etkilenir hale getirecek 
bir altyapıyı hazırlayacak yönetici tetikçilere 
de, gerçek bilgiyi maskeleyip toplumu yanlış 
yönlendirecek bilim adamı tetikçilere de. Öyle 
ki, büyük depremler üreteceği belli olan fay 
hatlarının üzerine yığınları oturtacaksınız, ül-
kelerin ekonomik altyapılarını sarsıcı krizler 
yaratmaya uygun hale getireceksiniz, savaş-
ları başlatabilmenizi ve sürdürmenizi sağlaya-
cak biçimde toplumu sarsacak terör eylemleri 
yapacaksınız. Demek ki kapitalist modern 
toplumların en büyük ihtiyacı, bu saldırıları 
gözünü kırpmadan uygulayacak tetikçilermiş.

Yabancılaşmış bireylerle dolu toplumlarda te-
tikçi olmaya aday bol miktarda birey olduğu-
nu Dövüş Kulübü bize öğretiyor. Bu adayların 
şiddet uygulama yoluyla istenen kıvama geti-
rilmeleri gerektiğini de yine bu filmi seyreder-
ken anlıyoruz. Bu öyle bir kıvam ki, adayın 
elindeki her şeyi, manevi değerleri de dâhil 
olmak üzere alarak bir Marla haline getire-
cek bir kıvam. Tetikçi adayına öyle bir şiddet 
uygulayıp ezeceksiniz ki, elinde ne bir değeri 
kalsın ne de kendisine bir saygısı kalsın. Ama 
gösterilecek hedefe saldırmak için gerilmiş bir 
yay gibi beklesin. Düşünmeden saldıracağı o 
hedefin nezdinde, aslında nefret eder hale gel-
diği, aşağılanmış, hiçleştirilmiş, zavallı hale 
gelmiş kendiliğini yok etsin. Yani tetikçi adayı 
öyle hırpalanmalı, zedelenmelidir ki artık nef-
ret eder hale geldiği kendisi ile yüzleşmeye 
katlanamaz olsun. Dövüş Kulübü’nün üyeleri 
de kendileri ile yüzleşemez hale gelmişlerdir, 
nefret ettikleri o kendiliği ortadan kaldırmak 
istemektedirler ve bu amaçla hem yeni bir 
kimlik yaratarak ona sığınmakta hem de nefret 
ettikleri asıl kimliği başka hedeflerin nezdinde 
yok etmeye çalışmaktadırlar. Filmin başlan-
gıçta yarattığı hiçleştirici (nihilistik) hava da 
bir boşluk oluşturarak seyircileri içine çekme-

si bakımından seyircilere benzer bir süreç ya-
şatıyor: “En büyük buhranımız hayatımız, bir 
süre sonra herkesin hayatta kalma olasılığı 
sıfıra yaklaşıyor,” gibi süslü saptamalar sey-
redenlerde, “Haydi coşkuyla ölüme koşalım” 
(M.İ.) psikolojisi de yaratmıyor değil.

Şehirleşme ile birlikte hızlanan anomi yani 
yabancılaşma, bireylere kendilerini bir hiç 
olarak, değersiz ve aşağılanmış hissettiren 
sürecin düğmesine basan en önemli etkendir. 
Tetikçi olmak ise, bir hiç olma konumundan 
çıkarak, toplumların kaderini ve gündemi-
ni belirleyecek güce ulaşma ve hatta her gün 
medyada yer alacak derecede meşhur olma 
yolunda iyi bir fırsat sunmuyor mu? Biraz dü-
şününce gündemimizi işgal eden birçok meş-
hur insanın bu yolun yolcusu olduğunu göre-
ceksiniz. Aslında her şey gözümüzün önünde 
cereyan ediyor galiba. Her şey gözümüzün 
önünde olup biterken bizler de filmdeki ka-
rakter gibi ikiye bölünmüyor muyuz? Bir ta-
rafı ile gerçek olayların edilgen kurbanı, diğer 
tarafı ile de başına örülen çorapların içyüzü-
nü Hollywood filmlerinde izleyip de bunları 
birbiriyle ilişkilendiremeyen seyirci olarak. 
Son söz olarak, bu tetikçileri kim yetiştiriyor 
diye sorarsanız, bu soruya bu ürünlerin yük-
sek teknoloji ürünü olduğunu ve ülkemizin bu 
yüksek teknoloji düzeyine henüz ulaşmamış 
olduğunu söyleyerek cevap verebilirim.

Kaynaklar:
(1) Mutluhan İzmir, Yabancılaşma ve Şiddet İliş-
kisinin Psikodinamiği, Bilim Ve Ütopya Sayı:182, 
Ağustos 2009, s: 35-41.
(2) Zülal Kalkandelen, Cumhuriyet Pazar Dergi, 6 
Nisan 2008.

Dövüş Kulübü (1999)
Orijinal Adı: Fight Club
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Edward Norton, Brad Pitt, Helena 
Bonham Carter
Süre:139 dk.

Dövüş Kulübü’nün birinci kuralı: Asla Dövüş Kulübü hak-
kında konuşma... Dövüş Kulübü’nün ikinci kuralı: Asla ve 
asla dövüş kulübü hakkında konuşma... Jack, hayatın 
sıradanlığına kapılmış bir sigorta memurudur. Uzun bir 
süredir insomnia yani uykusuzluk hastalığından şikâyet-
çidir. Kendi psikolojik sıkıntılarından kurtulabilmek adı-
na grup terapilerine katılmaktadır. Terapiler esnasında 
Marla adında bir kızla tanışır. Bir süre sonra da hayatını 
değiştirecek olan Tyler Durden ile... Durden, Jack’in ulaş-
mak istediği tüm hedeflere ulaşmış olan bir adamdır ve 
Jack’i asla hakkında konuşulmaması gereken bir organi-
zasyon olan Dövüş Kulübü ile tanıştıracaktır. 

David Fincher’ın kısa sürede kült mertebesine erişen 
filmi, aradan 16 yıl geçmesine rağmen halen popüler-
liğini korumaktadır. En iyi ses efektleri dalında Oscar’a 
da aday gösterilen filmin toplam 10 adaylığı ve 22 ödülü 
vardır. IMDb en iyi 250 film sıralamasında 10. sırada 
bulunmaktadır.

Sinama
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Nasıl çıkmalı işin içinden? Kapıları, pence-
releri hiçle tıkadılar, merdivenleri söktüler...”
Jack ya da Boyun Eğme - E. Ionesco

1950’li yıllarda ortaya çıkmış olan absürt 
tiyatro, insanlığın geçmişi ve geldiği yerle 
derinden ilişkilidir. Temel çıkış noktasını in-
sanın yeryüzündeki anlam sorunundan alan 
bu söylem, tiyatro tarihinde (belki de sanat 
tarihi içinde) en keskin biçimsel farklılaş-
malardan birini ortaya koymuştur. Dünyaya 
atıldığı andan itibaren insanoğlu bu koca ev-
rende kendini eğreti hisseder. Sanayi devrimi 
ile birlikte bu eğretiliği ve anlamsızlığı iyice 
su yüzüne çıkmıştır. Her teknolojik devrimde 
(ateşin kontrolü, alet üretimi, tarım vb.) do-
ğayla ilişkisi değişen insan, yeni mitoslarla 
birlikte kendi anlamını üretir. Fakat sanayi 
devrimi ve iki dünya savaşı sonrası mitos 
üretilemez olmuştur. Büyük ümitlerle ortaya 
çıkan ideolojiler bireyi tutsaklaştırmış, maki-
neleşen toplum içinde insan ruhu iyice ezil-
meye başlamıştır. İş gücü ihtiyacı kırdan ken-
te göçü tetikler. Kent nüfusu arttıkça insanlar 
daha da yalnızlaşır. Milyonların yaşamaya 
başladığı kentlere göç eden birey, doğadan 
ve kendi doğasından kopar. İlk çığlıklar her 
zaman olduğu gibi sanatçılardan ve filozof-
lardan gelmeye başlar. Nietzsche, Camus, 
Kierkegaard, T.S. Eliot, Antonin Artaud vb. 
çığlıklar art arda gelir. Temelde yabancılaş-
ma ve anlamsızlaşma ortaya konur. Bu çığ-
lıklar, yüksek kar marjları ve “ilerleme” için 
duymazlıktan gelinir...

Yokluğu kolayca paylaşan insanlık, ilerle-
meyle ortaya çıkan varlığı paylaşmakta so-
run yaşar. Peş peşe iki dünya savaşı patlak 
verir. Değerlerin en yücesi olan insan yaşa-
mı kolayca ortadan kaldırılır. 50 milyonun 
üstünde insan yaşamını yitirmiştir. Şiir, söz, 

sanat kurumuş katılaşmıştır. İşte tam bu anda 
klasik tiyatronun söylem şekli yetersiz ka-
lır. Tiyatroda bir dönüşüm başlamıştır. Bu 
dönüşümün en belirgin olduğu alan da dil-
dir. Ne gariptir ki, kutsal kitapların temelini 
“kelâmdan” alan kıta Avrupa’sında, sözün 
anlamı kalmamıştır. Picasso’nun deseni eğip 
bükmesi gibi, günlük yaşam da artık bir şey 
söyleyemeyen, anlam ortaya koyamayan (an-
lamsızlaşan) dili eğip bükmeye başlar absürt 
yazarlar...

Bayan Smith: Yoğurt, mideyle böbrekler 
için çok iyiymiş. Apandisit ve kutsama için 
de... Bunu bana Doktor Mackenzie King 
söyledi –hani şu komşumuz John’ların 
çocuklarının doktoru. Çok iyi bir doktor. 
İnsan güvenebiliyor. Önce kendi üzerinde 
denemediği hiçbir ilacı hastalarına vermez. 
Parker’ı ameliyat etmeden önce kendini 
ameliyat etti, hâlbuki hiçbir şeyciği yoktu.

Bay Smith: Peki öyleyse Parker öldüğü hal-
de doktor niye hâlâ yaşıyor? 

Bayan Smith: Neden olacak canım ameliyat 
doktorda başarılı geçti de Parker’da başa-
rılı geçmedi, ondan.

Bay Smith: Öyleyse Mackenzie iyi bir dok-
tor değil. Ameliyat ya ikisinde de başarılı 
geçmeliydi, ya da ikisi birden ölmeliydi.

Kel Şarkıcı – E. Ionesco

Aynı oyunda Smith’lere misafirliğe gelen ve 
ev sahiplerini bekleyen çiftin söyleşmele-
rine bakalım:

(...)
Bay Martin: Sayın bayan, siz bana bavulunu 

kaldırmamı söyleyip sonra teşekkür eden, 
sonra da sigara içmem için izin veren hanı-
mefendi değil misiniz?

Bayan Martin: A tabii, muhakkak ben olma-

lıyım! Aman ne tuhaf, aman ne tuhaf, hem 
de ne tesadüf!

Bay Martin: Pek acayip doğrusu, çok tuhaf, 
ne tesadüf! ÖYLEYSE... öyleyse belki tam 
o anda tanıştık, bayan!

Bayan Martin: Pek acayip doğrusu, hem de 
ne tesadüf! Gerçekten mümkün, ama hatır-
ladığımı hiç sanmıyorum sayın beyefendi.

Bay Martin: Ben de bayan. 
(Bir an sessizlik. Saat 2 kere, sonra da 1 kere 

çalar.)
Bayan Martin: Ben Londra’ya geldiğimden 

beri Bromfield sokağında oturuyorum, sa-
yın beyefendi.

Bay Martin: Ne tuhaf, ama öyleyse, öyleyse 
belki de Bromfield sokağında tanıştık, sa-
yın bayan.

Bayan Martin: Aman ne acayip, ne tuhaf! 
Olmayacak şey değil. Ama hatırlayamıyo-
rum, sayın beyefendi.

Bay Martin: Ben 19 numarada oturuyorum, 
sayın bayan!

Bayan Martin: Tanrım ne acayip! Ben de 19 
numarada oturuyorum, sayın beyefendi.

Bay Martin: Ama öyleyse, ama öyleyse, 
ama öyleyse, ama öyleyse, ama öyleyse, 
belki de birbirimizi o evde gördük, sayın 
bayan.

Bayan Martin: Niye olmasın? Ama ben ha-
tırlayamıyorum, sayın beyefendi.

Bay Martin: Benim dairem 6. katta 8 numa-
ra sayın bayan!

Bayan Martin: Pek acayip, aman Tanrım ne 
tuhaf şey! Hem de ne tesadüf! Ben 6. katta, 
8 numaralı dairede oturuyorum, sayın be-
yefendi.

Bay Martin: Aman ne acayip, aman ne aca-
yip hem de ne tesadüf! Biliyor musunuz, 
benim yatak odamda bir yatak var; üzeri 
yeşil pikeyle örtülü. Bu yataklı, yeşil pikeli 
oda koridorun sonunda, banyoyla kütüpha-

Trajediden Absürde
Tiyatroda Yabancılaşma
HAKAN TÜNER

Tiyatro
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nenin arasındadır, sayın bayan.
Bayan Martin: Ne tesadüf, Tanrım ne tesa-

düf! Benim yatak odamda da yeşil pikeli 
bir yatak var; hem bu oda koridorun so-
nunda, banyoyla kütüphanenin arasında-
dır, sayın beyefendi.

Bay Martin: Ne acayip, ne tuhaf! Öyleyse 
bayan, biz aynı odada oturuyor, aynı yatak-
ta yatıyoruz. Belki de orada karşılaştık.

Bayan Martin: Aman ne acayip, hem de ne 
tesadüf! Orada tanışmış olmamız pekâlâ 
mümkündür; hem de belki de dün gece. 
Ama hatırlayamıyorum, sayın beyefendi.

Bay Martin: Benim küçük bir kızım var, sa-
yın bayan. Benimle oturur. İki yaşında, sa-
rışın, pek güzel. Bir gözü kırmızı, bir gözü 
de beyaz. Adı da sayın bayan, adı da Alice.

Bayan Martin: Ne acayip tesadüf! Benim 
de küçük bir kızım var. İki yaşında, bir 
gözü beyaz, bir gözü kırmızı; çok da güzel. 
Onun da adı Alice, sayın beyefendi!

Bay Martin: Pek acayip doğrusu, hem de ne 
tesadüf! Pek tuhaf! Belki ikisi de aynı Ali-
ce’tir, sayın bayan!

Bayan Martin: Aman ne tuhaf! Pekâlâ 
mümkün, sayın beyefendi. 

(Uzunca bir sessizlik. Saat 19 kere çalar.)
Bay Martin: Öyleyse sayın bayan, daha 

önce görüştüğümüze, sizin de benim ka-
rım olduğunuza hiç şüphe yok... Elizabeth, 
yine buldum seni.

Bayan Martin: Donald, demek sensin sev-
gilim!

Mary: Elizabeth ve Donald. Elizabeth ve 
Donald beni duyamayacak kadar mutlu-
lar. Onun için ben size bir sırrı rahat rahat 
söyleyebilirim. Burada ne Elizabeth Eli-
zabeth, ne de Donald Donald. İşte ispatı: 
Donald’ın bahsettiği çocuk, Elizabeth’in 
çocuğu değil. İkisi aynı çocuk değil de on-
dan. Donald’ın kızının bir gözü kırmızı bir 
gözü de beyaz. Tıpkı Elizabeth’ in kızınınki 
gibi. Ama Donald’ın çocuğunun sağ gözü 
beyaz, sol gözü kırmızıyken, Elizabeth’in 
çocuğunun sağ gözü kırmızı sol gözü be-
yaz! Böylece bu son engelle Donald’ın 
bütün sistemi çöküyor. Su götürmez birer 
ispat gibi gelen bütün o inanılmaz tesadüf-
lere rağmen, Donald’la Elizabeth aynı ço-
cuğun anne ve babaları olmadıklarına göre 
Donald’la Elizabeth değiller. O kendisinin 
Donald öteki de kendisinin Elizabeth ol-
duğundan yüzde yüz emin. Adam kadının 
Elizabeth, kadın da adamın Donald oldu-
ğuna bütün gücüyle inanıyor. Ama ko-
caman birer yanlış yaparak. Ama gerçek 
Donald kim? Gerçek Elizabeth kim? Kim 
istiyor bu karışıklığı uzatmayı? Bilmiyo-
rum. Siz de bilmeye çalışmayın. Her şeyi 
oluruna bırakın.

Bay Martin: Sevgilim, birbirimizi tekrar 
bulduk artık. Şimdiye kadar aramızda geç-
meyenleri unutalım; bundan sonra da kay-
bolmadan eskisi gibi yaşayalım.

Bayan Martin: Olur sevgilim.

--

Absürt tiyatro bulunduğu döneminin ruhunu 
çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. Bunu yapar-
ken de imge zenginliği çok yüksektir. Dönem 
içinde en çok saçma, bunaltı, korku, kaygı 
vb. kavramlar kullanılmıştır. Bu kavramla-
ra baktığımızda karamsar bir hisle dolarız. 
Fakat absürt tiyatronun konu ve kavramları 
ne kadar karanlık olursa olsun, özellikle Be-
ckett ve Ionesco oyunlarının sahneleme tar-
zı, zıt bir şekilde soytarılığa, Anadolu’daki 
orta oyununa benzerlikleri olan İtalyan halk 
tiyatrosu commedia dell’arte’ye benzer. Bu 
nedenle de seyirciyi içine dolaysızca çeker. 

Sinemada bu biçimin etkilerini ya da benzer-
lerini görebiliriz. Yönetmenliğini Jean-Pierre 
Jeunet ve Marc Caro‘nun yaptığı 1998 yapı-
mı Delicatessen (Şarküteri) filmi bizi bir Io-
nesco oyunundaymışız hissine sokar. Macar 
yönetmen Béla Tarr‘ın 2011 yapımı, sarsıcı 
filmi “Torino Atı” 1950’de atılan çığlığın gü-
nümüzdeki yansıması gibidir. Büyük bölümü 
sözsüz anlatımla geçen filmde, bir haberci 
gibi gelen Bernhard, uzun bir tiratla dış dün-
yanın ne halde olduğunu anlatır:

“... Çünkü görüyorsun sen de, dünya baya-
ğılaştı. Benim ne söylediğimin bir önemi de 
yok, çünkü her şey satın alınarak değersiz-
leştirildi. Sinsi, alçakça bir savaşla ele geçir-
diklerinden beri, her şeyi adileştirdiler. Her 
neye dokundularsa, ki her şeye dokundular, 
onu değersizleştirdiler...

… Çünkü gökyüzü şimdiden onların, düşle-
rimizin olduğu gibi. Onların zaman, doğa ve 
sonsuz sessizlik. hatta ahlâksızlık bile onla-
rın, anladın mı?”

Ionesco ve Beckett’ın ortaya koyduğu söy-
lem benzer şekilde Tarr’ın anlatımında da 
karşımıza çıkar. Burada ortak olan şey, derin 
bir duyarlılıkla insanlık için ağıt yakılması-
dır. Bu hissiyat, sanat dışında başka hiçbir 
araçla bu seviyede anlatılamaz.

Bu biçimin “absürt” ismini almasının nedeni 
(Türkçeye Uyumsuz Tiyatro olarak çevril-
miştir) başta söylediğimiz eğretiliğe ve an-
lamsızlığa çözüm öner(e)memesidir. Sadece 
tiyatro değil (İki Dünya Savaşı’ndan sonra) 
tüm insanlık çözüm konusunda çaresizdir. 
Bu çaresizliğin anlaşılması ancak absürt ti-
yatronun trajik olanla karşılaştırılmasıyla 
açığa çıkabilir. Bu karşılaştırma olmadan, 
absürt tiyatro birçok kişinin adlandırmasıyla 
“anlamsız, garip, grotesk veya saçma” olarak 
kalabilir. Hâlbuki absürt tiyatro “anlamsızlı-
ğı ve saçmalığı” kendine konu edinir... Trajik 
olan anlaşılmadan absürt tiyatroyu anlamak 
pek de kolay değildir. Peki, trajik olan nedir? 

Trajik durum ortaya çıkmak için, trajik bir 
kahramana ihtiyaç duyar. Trajik kahraman, 

seçebileceği başka 
seçenekleri olmasına 
rağmen yüksek bir 
değerin savunucusu 
olarak sahneye çıkar 
ve bu değer için ken-
dini feda eder. Onu 
sıradan bir insandan 
ayıran özelliği de 
yüksek bir değer için 
yok olmasıdır. Bu 
anlamda Deli Dum-
rul hikâyesinde Deli Dumrul’un karısı trajik 
bir kahraman olarak ortaya çıkar. Azrail kar-
şısında kendi canına karşılık bir can arayan 
Dumrul’a sadece karısı canını verir. Dumrul 
hikâyesinde trajik son yoktur. Ama trajik du-
rum oluşur. Bir tarafta hayat, bir tarafta sevgi 
arasında seçim yapmak zorunda kalan kadın, 
kendini feda eder ve trajik durum oluşur. 

Antigone hikâyesinde aynı durumla karşı 
karşıya kalan iki kız kardeş ortaya çıkar; Kız 
kardeşi İsmene otoriterin söylediğine karşı 
çıkmazken, Antigone insan olmamızın temel 
unsuru olan vefa, adanmışlık değerlerini ön 
plana çıkartarak kendini feda eder. Burada iç-
güdüler, hayatta kalmamız gerektiğini söyler 
ama insanı farklılaştıran, içgüdünün üstüne 
çıkıp yüksek değerleri hayata geçirmesidir. 
İşte trajik kahraman bize “insan” olmanın 
yüceliğini gösterir, özgür iradesiyle insanlık 
değerlerini ortaya çıkartır. 

Trajik edim, rasyonel aklın edimi olamaz. 
Bu ancak trajik kişinin yapabileceği ve trajik 
durumu yaratan koşulların o kişiyi o edime 
yönlendirmesiyle meydana gelir. Yani trajik 
olan, değerleri üstünde taşıyan “insanın” bir 
durumudur. Bir durumun trajik olabilmesi 
için bir değerin yok olması, bu değerin yok 
olmasına da başka bir değerin sebep olması 
gerekir. Trajik çatışmada çatışan değerlerin 
özelliği, yok edilenle yok eden değerlerin her 
ikisinin de yüksek ve aynı zamanda pozitif 
iki değer olmasıdır... Scheler, üstün değeri 
yok eden aşağı bir değer olursa, trajik olanın 
yine ortaya çıktığını söyler. Trajik olan, de-
ğerlere bezenmiş ve yüklenmiş insanın temel 
bir unsurudur. Her zaman değerler ya da de-
ğer karşılaşmalarıyla ilgilidir.(1)

“Trajik diye adlandırılabilen her şey, değer 
ve değer ilişkileri alanında olup biter.”(2) 

Max Scheler trajik durumun pozitif bir değe-
rin yok olmasıyla ortaya çıktığını söyler. Tra-
jik kahraman da bir değer, bir erdem uğruna 
kendi sonunu hazırlar. Ancak absürt kişide 
böyle bir durum söz konusu olamaz. Çünkü 
ortada ne bir değer ne de erdem kalmıştır... 

Kaynaklar:
1) Max Scheler ve F. Nietzsche’de Trajik 
Olan, I. Kuçuradi
2) Max Scheler 
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Düşünmek bilincin rastlantısal bir akışta şu ya da bu nesneye yönelmesi değil, 
özbilinçli bir etkinliktir. Tinin kendisine yabancılaşmış olanı yakalayarak dü-
şünceye dönüştürmesi, gerçekte kendine geri dönmesidir. Düşünmek kendin-
de varlık imlemi taşıyan bir Ben olmayı getirir ki, öncül aşamalarında olumsal 
olan içeriğin zorunluğa yükseltilmesi olarak düşünmelerinde kendine dönecek 
olandır. Dışsallığı içselliği ile belirlenecek olan bu süreç Tinin özsel somut 
edimselliği içinde gerçektir; bir bütün olarak kendisini açımlayarak eş deyiş-
le kendini tamamlayan öz olarak gerçek. Yabancılaşma özbilincin işi olsa da 
edimselliği kendisine yabancı bir edimselliktir. Kendine araçsız ulaşmak ko-
laylığı yerine yabancılaşmak, kendi ile çelişmek, özbilince yabancı olandan 
kendine dönmek, şeyleri oldukları gibi almak isteyen bilme yetisinin kendisi 
ile çelişkiye düşmesidir. Kavramın açınımı olan dizgenin içeriği, kendi içinde 
gerçek olmayanın yani sonlunun, kavramı ile varoluşu arasındaki uygunsuz-
luğun ortadan kaldırılma süreci yabancılaşmadır. Bu bağlamda yalnızca Tanrı, 
kavramın ve olgusallığın gerçek bağdaşmasıdır. 

Dolaysız düşünce henüz kendisine yabancılaşmamış düşüncedir, kendine 
karşı karşıtlığının bilincinden yoksundur. İnançları aracılığı ile gerçekliğin 
bilinebileceğinden hareketle duyum ve sezgilerinin içeriklerini dışsal nesne-
lere götürüp onları yine bir duyum ve sezgi içeriği olarak yeniden üretmesi 
gündelik yaşamda usun zihin aşamasına denk düşer. Soyut tümel olan bu dü-
şünce dış dünyaya ait olay ve olgularla içsel bir bağ, eş deyişle anlam bağı 
kuramadığı için eylemde dışlayıcıdır. Dışlayanın dışladığı da Ben olduğu için 
aynı zamanda dışlanandır. Yabancılaşmaya yabancılaşmak da yabancılaşmak-
tır; yabancılaşmanın sorgulanmış olduğunun göstergesidir. Böylece devimin 
başladığının göstergesi, duyusal görünüşlerin ardındaki yasalılığın bilinç için 
kılınmaya başlanmasıdır ve ussal somut gerçekliğe ulaşabilme gizil yetene-
ğindedir.

Yabancılaşmış olan soyut düşüncedir, insanın bedeni bu soyut düşüncenin 
dışsallığı eş deyişle doğadır. Demek ki yabancılaşma bir zorunluktur; örne-
ğin insan gözünü her açtığında, duyu algılarının devrede olduğu her koşulda 
yabancılaşır. Bu devim saltık bilgi ile, saltık olanın kendilik bilgisi ile sonla-
nır, yani eytişimsel devim döngüsü sonlandığı noktada başa döner. Ara kıpılar 
saltık ideanın kendilik bilincine, dış nesnelere biçim vererek iye olduğu yer-
lerdir. Bu ara uğrakların dışlaşmaları sanat, din, bilim, felsefe, kültür, politika, 
ekonomi vb. insanın üretimi olan tüm alanları kapsar ki böylelikle nesnel Tin 
kendisini saltık Tine dek yapılandırma olanağı bulur. Bir süreç olan bu yol-
culuk salt soyut olanın, düşünsel yalının ifadesidir ve aynı zamanda gerek 
bireysel yabancılaşma tarihi gerekse de dünya tarihi bu yabancılaşmanın ona-
rılması, kusurlarından arındırılması tarihidir. İşte bu yabancılaşmadan özeğine 
geri dönebilen edimsel olandır ve gerçektir; çünkü gerçek olmayan her şey 
terk edilmiştir. Batılı dillerde yabancılaşma alienation ile karşılanır, Latince 

Düşünmek
Yabancılaşmaktır
GÜLGÜN TÜRKOĞLU PAGY

Felsefe
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alienationem “aktarım”, “teslim olmak”, 
eski Fransızcada “iyeliğin (mülkiyetin) 
aktarımı” anlamına gelir. İyelik aktarıma 
önseldir ki aktarım, terk gerçekleşebilsin; 
sahiplenmediğimiz şeyi bırakmak, terk 
etmek olanaksızdır. 

Dışsal olandan kendi üzerine dönen bilinç 
bir şeyi, bir başkası olarak algıladığında, 
bu bir şey tarafından bir başkası olarak al-
gılanacağı için bu başkalaştırma sonsuza 
dek sürer.
 
Bilinç başkasını kendi düşünmesine bir 
nesne yapacak, başkası da bu bilinci bir 
nesne olarak düşünmelerine konu edecek 
ve bu özne nesne karşıtlığı sonsuza dek 
sürecektir. Hegel’e göre böylece sonsuz-
luktan kaçtığını düşünen henüz özgür 
değildir, çünkü kaçarken kendisinden 
kaçtığı ile koşulludur. Devim kendi içine 
geri dönen çemberdir, sonda başlangıcına 
erişir. Kurgul düşünce teleolojiktir, ereğin 
varlığı önemlidir, böylece her dışlaşma 
eğer erek evrensel bir erek ise verimlidir; 
verim ise dışlaşmada elde edilen verilerin 
kendilik bilincinin yapılandırılmasında 
kullanılacak gereçler olarak toplanması-
dır. Aksi durumda, dışlaşma sırasında bi-
rey örneğin, evrensel değerlere davet etti-
ği bir düşünce biçimini faşist bir tutumla 
ele aldığının bile ayrımında olmayabilir. 
İşte bu tip durumlarda yalnızca tinsel olan 
kendisine yabancılaşmış olanı yakalayıp 
kendisine dönüştürebilir, yabancı olan 
karşıdaki kişi, nesne veya düşünce değil 
tam tersine evine dönemeyen düşüncedir. 
Tinsel olan, geri yansımalarında kendisini 
tanır, kusurlu olanın yalnızca kendisine 
iye olduğunu yadsımaksızın ele alır, yani 
olumsuzu olumsuzlar ki bunun sonucu 
olumlu olandır; Sokrates’in kendini bil-
mek dediği, bilgelik yolunda bilgi denilen 
şey budur; tözün özneden bağımsız belir-
lenimsiz olması, olumsuz olanın özne ile 
ayrıma uğramaksızın değerlendirilmesini 
gerektirir; aksi, şatafatlı cümlelerin boş 
tekrarı demektir. Bu gerçekleştirilemedi-
ğinde, eksiklik ve yanlışlıklar her durum-
da dışarıdan kaynaklanıyor olarak algıla-
nır ki bu başkası için varlık olma bilincine 
dönüştür; çünkü insan kendisini yabancı-
laşma içinde tanıyamamış ve kendisini 
başkası sanmıştır. Kendi üzerine düşüne-
bilme yetisinde olmayan canlılar hayvan-
lardır ve başkası için varlıktırlar. Kişisel 
anlaşmazlıkların kavgaya ve hakarete 
varan aşamalarında insanların birbirine 
hayvan isimleri yakıştırması bu bağlamda 
küfür değil, bir uyarıdır.

Tinsel ontolojik gerçeklik tüm ilişkile-
rinde düşünsel ya da maddesel nesneyi 

yabancılaşması üzerinden dışlayarak de-
ğil, bunları soyut kendinin bilinci olarak 
kavrayarak kendi gerçekliği haline getirir. 
Kavranan anlaşılmış olandır, yalnızca bil-
mek yeterli değildir. Tinsel olanın dışlaş-
malarında kendisini tanıyarak kendisine 
geri dönmesi, öznel bireyin evrensel bi-
reyselliğe erişmesi olarak anlatılan dizge 
eş deyişle kendini bilmektir, özbilinçtir. 
Öz için nesne her zaman düşünülmüş 
özdür, bilinç de kendilik bilincidir. Hem 
bilgisini hem de nesnesini etkileyen ve 
değiştiren devim eytişimsel bir devimdir 
ve ancak yeni nesne bilinçten kaynakla-
nıyor ise deneyim adını alır. Kuşkusuz öz 
çeşitlenerek açılacak ancak tikel istekler 
aykırılık olmaksızın her zaman evren-
sel altında değerlendirmeye alınacaktır. 
Olgusallık erekseldir ve erek tektir: He-
gel’in felsefeyi edimsel bilme olabileceği 
hedefe yaklaştırma çabası Saltık Bilgi’ye 
ulaşmayı hedefleyen eş deyişle biricik 
hedefi olan ereğini her koşulda gözeten 
insanın böylece kendisini eylemlerinde 
bir anlam varlığı olarak var etmesidir. 
Hegel’de emek öz olarak insanın doğru-
luğu gösterilmiş özü olarak kavranır, tek 
emek tinin soyut emeğidir; çünkü kalıcı 
olan yani anlamlı olan emektedir, dışsal 
olanda değil.

Yabancılaşmadan kaçınmanın en etkili 
yöntemi oyalanmaktır, haz verir ancak 
tinsel doyum sağlamaz. Yabancılaşmanın 
yadsınması, zihnin kendi kalıpları için-
de kısılıp kalması, şiddettir. Bu nedenle 
“Dolaysız yani yabancılaşmasız olan, 
öfkeli öğelerin oyuncağıdır,” der Hegel. 
Alienation etimolojik olarak ansal yetile-
rin bozuma uğraması anlamına da gelir. 
İnsan yaşamının tüm uğraklarını insanın 
kendi bilincinin uğrakları olarak kavra-
mak ve bilinci bu yönde bir yapılandırma 
etkinliği delilikten de geçmek zorundadır. 
Delilik Hegel’de tam da bu anlamda şöyle 
tanımlanır: “Bir şey gerçekte bilinç ola-
rak bilinç için edimsel ve özsel, ama be-
nim için değilse, onun hiçliğinin bilincin-
de ben aynı zamanda genel olarak bilinç 
olduğum için onun edimselliğinin bilinci-
ni taşırım; ve bunların ikisi de [bilincim-
de] saptanmış ve kökleşmiş oldukları için 
bu bir birliktir ki, genel olarak deliliktir.” 
Tinsel töz özgür ise, demek ki özgürleş-
menin bir uğrağı olarak yabancılaşma, 
delilik kıpısını zorunlu kılar. Özgürlüğün 
elde edilememesi yani kendilik bilincine 
ulaşamamak durumunda delirmek, bu 
bağlamda dürüstlüktür. Belki de Kant’ın 
dürüstlüğüne gereksinim vardır, dürüsttür 
çünkü Saltık Bilmenin kendisi için olanak-
lı olmadığını anlamış ve aklını yitirmiştir. 
“Bilge olmayan insanlar erdemsizdirler, 

kendilerini öldürmeleri gerekir,” demiş 
olan Hegesias’ı hatırlamamak olanaksız. 
Bize sert gelebilecek bir anlatım ancak, 
yabancılaşmadan geri dönemeyen, tak-
litte kalan insan zaten ölüdür. Bu, felsefi 
olarak nesnenin kavramı ile varoluşu ara-
sındaki farkın yarattığı çatışkının nesneye 
devim kazandırmayı başaramamasının, 
nesnenin ortadan kaldırılarak giderilmesi-
dir. Hegel de tüm sonlu şeylerin kendile-
rinde gerçek olmayan bir yan taşıdıklarını 
ve bundan kendilerini ancak ölüm yoluyla 
kurtardıklarından söz eder.

Tüm yaşamın, tüm devimde olanın, edim-
sellikteki tüm etkinliğin ilkesi olarak di-
yalektik ilkenin anlaşılması bir özbilinç 
varlığı olarak bunun özeğindeki insanın 
Kendi’si olanın ne olduğu anlaşılmalıdır 
ki üzerine yapılandırılacak olanın temeli 
sağlam atılmış olsun. Kendi içeriğin yük-
lem ve ilinek olarak uygun geldiği tasa-
rımlanmış öznedir. Başlangıçta tasarımsal 
olarak belirlenebilen özne kavramsallı-
ğına devindikçe içeriğini oluşturacak ve 
kendinin bilincine varacaktır. Bu devim 
başkasına, geçiş başkasında görünüş de-
ğil ama gelişimdir, deneyimdir. Deneyim, 
Tin’in kendi kendisinin nesnesi olması-
dır. Dolaysız olan henüz deneyimlenme-
miş olandır, yabancılaşma deneyimsiz 
olanın kendi ile özdeşliğinden çıkıp ileri 
devime girmesidir; başkasına geçiş, baş-
kası olarak bir görünüş olarak kendisine 
yabancılaşacak, gerçekte ise gelişmekte 
olacaktır. Dolaysız nesnelliğin olumsuz-
lanması erektir, öyleyse başlangıçta erek 
olarak ortaya konulan, tasarlanan özne, 
nesnelliğin dolayımlandığı durumda bile 
eş deyişle kuşku duyanın da dolayımlan-
dığı yani yokluğa çıkarıldığı durumlarda 
erek Kendiliğinden ortadan kalkmış mı 
olacaktır?

Bu soru bizi, dizgesel olduğu için bilimsel 
olan Hegel felsefesinin sanat basamağına 
ve onun da başlangıcına götürür. Sanat 
sembolik sanatla, sembolik sanat da yü-
celtme gereksinimi ile başlar. Kendinde 
ve kendine örtük olarak bulunan anlatım 
bulacak yani gelişecektir: Kendisini an-
lamlandırma gereksiniminin şiddeti bir 
zorunluk olarak devimi başlatacaktır. 
Platon’un anlatımı ile İdealara öyküne-
rek katılırız, başlangıçta henüz kendisin-
den başkasını imleyen henüz tasarımda 
olduğu için zorunlu olarak gizil olan bu 
özne yüceltilen, öykünülen Varlık, sana-
tın başlangıcında semboliktir. Açınımla-
rında arı tekillikten evrensel bireyselliğe 
yükseltilecek olan, sanatta İdeal olarak 
yerini bulacaktır. Hegel’in sembolik sa-
nata da başlangıç yaptığı mabedler insa-
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nın yabancılaşmaya çıkışının sembolleridir, 
aşkın olan altında toplanma ve bu İdeal uğ-
runa bireyin evini bırakıp başka bir yapıya 
girişi, Tinin sonunda kendisini bulmak üzere 
çıktığı yabancılaşma yolculuğunun bir kıpı-
nın sembolik bir anlatımıdır. Anlık felsefe-
si açısından, bunlar şimdiden aşılmış, artık 
geride bırakılmış ilkel sanatsal ya da dinsel 
belirlenimlerdir. Saltık bilgiye anlıksal tek-
rarlarla ulaşılmaz, tasarımında egosu dışında 
yüceltilecek bir şey bulamayan özne kendi-
sine nasıl yabancılaşacaktır? Ego yüceltile-
cek ise sanatın, dinin ne anlamı kalacaktır? 
Çelişki duygusu, çelişkiyi ortadan kaldırma 
dürtüsü ile hayreti doğuran şeydir. Kendisi 
ile çelişmeyen hayret edebilir mi? Aristote-
les günümüzden yaklaşık iki bin beş yüz yıl 
önce her şeyi kapsayan bilim olarak felsefeyi 
hayret edebilme yeteneği ile başlatır. Hegel 
sanatın başlangıcı için hayret etmeyi dini 
görü ve sanatsal görü için bir öngerek olarak 
ileri sürer ve Aristoteles’in yukarıda aktarılan 
düşüncesini de bilim için bir öngerek olarak 
ele alır ve ilerler: “Henüz hiçbir şeye hayret 
etmeyen insan dar kafalılık ve ahmaklık için-
de yaşar.” Artık hayret etmeme yetkisini ise, 
dışsallığın bütününü kendisine açık gelen bir 
şey olarak görüp onların varoluşlarını özbi-
linçli bir içgörüye dönüştürebilmiş olana ve-
rir. Şehirli, eğitimli, her şeyi bildiğine inanan 
maskeli ifade ve davranışlarımızın, hayrete 
düşmemeyi bir üstünlük olarak görmemizin, 
sınırlarda dolaşan öfkemizin, giderek artan 
sayılarda psikiyatrist ve psikolog gereksini-
mi içinde olmamızın yabancılaşmanın bura-
da ele alındığı anlamda becerilememiş olma-
sı ile yakın bir ilişkisi var mıdır? Çoğunluk, 
özellikle eğitimli çoğunluk kendisinin özgür 
düşünebildiğine inanır, keyfi olmak özgürlük 
müdür? Tikellikten vazgeçmek kişinin ken-
disiyle özdeş bölgeden çıkarak farklılıklara 
açılmasıdır. Farklılıklara açılamamanın gös-

tergesi takım tutar gibi eylemektir ki, gerçek 
bütün olduğu için kişi henüz tamamlanma-
mış tikel bireyselliğini –saklamak istediği 
durumlarda bile zorunlu olarak– düşüncenin 
olduğu tüm alanlara yansıtarak takım tutar 
gibi fanatik felsefe yapacak, parti tutacak, 
düşüncelerinin fanatik bir savunuculuğunu 
üstlenecek ve her durumda iye olduğu kişi, 
kurum, kuruluş ve akımları –diğerlerini 
dışlayarak, gerekirse aşağılayarak– savu-
nacaktır. Kendimiz ile ilişkimiz tam gün üç 
vardiya süren bir ilişkidir; gerçek bütün ise 
bu vardiyaları ayrı değerlendirme keyfiyeti 
bizi edimsellikten alıkoyan bir unsur olarak 
karşımıza dikilmeyecek midir? Hegel felse-
fesi ancak edimsel olarak kavranabilir, anlığa 
yalıtılmış bir anlayış yeterli değildir. Bunun 
başka türlü olamadığı, kendisinin ardından, 
parçalayanın anlayışı denli bir parçanın kop-
tuğu bölünmüş, özünden kopuk anlayışların 
Hegel’e yüklenmesinde ortaya serilmiştir. 

Tüm olgusallaşmalarında kavramında kalan 
Tin, Saltık Bilgi olarak kendini bilme ise sal-
tık başkasının kalmaması özgürlük ve edimi 
de sevgi olacaktır. Özgür insan dış bir koşu-
la bağlı olmaksızın sevebilen insandır, sevgi 
kapsayıcıdır. 

Bu açıdan ele alındığında açık ve seçik ola-
rak görülecektir ki, Hegel’den sonra dışlayı-
cı felsefe yapmak olanaksızdır, yapılıyor ise 
zevksiz bir felsefedir; başkalarının fikirlerini, 
düşüncelerini en iyi belleyenin en iyi bilen 
olduğu bir felsefe, dışlayıcılıkta usta bir fel-
sefe, hatta felsefenin sanat ve din gibi alan-
larını bile gereksiz gören bir felsefe! Oysa 
Antik Yunan’da felsefe her şeyin bilimi idi. 
Binlerce yıl sonra Hegel olağanüstü bir çalış-
ma ile felsefeyi yeniden ortak bir çatı altında 
toplamıştır. Bunu yaparken kendisinden ön-
ceki felsefecilerin hakkını dürüst bir tutumla 

vermiş, onlardan birisinin bile Usun tarihsel 
gelişimi içinde dışarıda bırakılamayacağının 
bilincinde olarak eleştirilerini dizgenin zo-
runluğu içinde anlamlandırma amacı ile se-
viyeli bir biçimde yapmıştır. Böylece insan-
lığın düşünce alanındaki tüm kazanımlarını, 
kurgul felsefe altında ayrımları anlamlı bir 
bütünlükte bir araya getirmiştir.

Bu nedenle Philosophia bilgi değil bilgelik 
sevgisidir. Başlangıç olarak kendi egosunu 
yükselten birey bilgeyi sevmez, farklı olanı, 
kendine benzemeyeni sevemez. Oysaki phi-
los (sevgi) sophia (bilgelik) bilgelik uğruna 
bilgi peşinden koşmaktır. Kuşkusuz sadece 
bilmek uğruna da bilgi peşinden gidilebilir 
ancak bunun yansımaları olan yıkım, endi-
şe, korku, öfke, her zaman başta yüceltilen 
özneye geri dönecektir. Oysa yüceltilenin 
evrensel bir belirlenim olması durumunda 
söz konusu olumsuzluklar O’nun karşısında 
kusurlarından kurtularak oluş sürecine ka-
tılırlar, çünkü karşılaştırıldıkları ilke kalıcı 
olandır, yalnızca kalıcı olanın aydınlığında 
gölge yan kalmaz. Bilgelik her zaman tinsel 
bir bakıştır, tensel değil.
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Özgün anlamı içinde bir şeyi ya da bir kimseyi 
başka bir şeyden uzaklaştıran, başka bir şeye 
yabancı hale getiren eylem ya da gelişmeye 
yabancılaşma diyebiliriz. Yabancılaşma psiki-
yatride normalden sapmaya, çağdaş psikoloji 
ve sosyolojide kişinin kendisine, içinde yaşa-
dığı topluma, doğaya ve başka insanlara karşı 
duyduğu yabancılık hissine işaret eder. Felse-
fede yabancılaşma, şeylerin, nesnelerin bilinç 
için yabancı, uzak ve ilgisiz görünmesi, daha 
önceden ilgi duyulan şeylere, dostluk ilişkisi 
içinde bulunulan insanlara karşı kayıtsız kal-
ma, ilgi duymama, hatta bıkkınlık ya da tiksinti 
duyma anlamına gelir. Yabancılaşma, kontrol 
altına alınamayan içgüdüler, tutkular ve yerle-
şik alışkanlıklar nedeniyle, insanın kendisine, 
kendi gerçek özüne yabancı hale gelmesi duru-
munu, insana özgü özellikleri, insani ilişki ve 
eylemleri insandan bağımsız olan ve insanın 
yaşamını yöneten şeylerin cansız nesnelerin 
özellikleri, ilişkileri ve eylemlerine dönüştür-
me hareketi ya da sürecini tanımlar. Yabancı-
laşma daha özel olarak insanın kendi benine 
yabancılaşma anlamında, benin kendi özün-
den uzaklaşmasıyla kendisine ve eylemlerine 
nesnel bir biçimde, sanki bir ustanın elinden 
çıkmış bir nesneye bakarcasına yaklaşmasıy-
la belirlenen bilinç haline karşılık gelir. Buna 
göre yabancılaşma, kişinin kendi beni ile ya da 
zihin halleriyle kendisine arasına duygusal ba-
kımdan mesafe bırakması durumunu, kişinin 
gerçek beniyle olan içsel temasını yitirdiğini 
anlamasının sonucu olan kendinden kopma 
halini ifade eder.

Yabancılaşmanın güçsüzlük ya da iktidarsızlık 
boyutu; insanların toplumsal çevrelerini etkile-
yememeleriyle ilgili duygularını, kaderlerinin 
kendi denetimleri altında olmayıp, dış güçler, 
başkaları ya da kurumsal düzenlemeler tarafın-
dan belirlendiği hislerini ifade ederken, anlam-
sızlık, değerli sayılan hedeflere ulaşabilmek 
için, yasal olmayan yollara başvurmanın gerek 
duyulduğu, genel olarak yaşamda, özel olarak 
da belirli bir eylem alanında, örneğin kişisel 
ilişkilerde anlam ya da amaç bulamama halini 
ortaya koyar. 

Plotinos ve Aziz Augustinus’a kadar geri giden 
yabancılaşma düşüncesi en açık ifadesini He-
gel’de bulur. Hegel’e göre yabancılaşma, aynı 
insanın, özne yani kendini gerçekleştirmeye 
çalışan yaratıcı insan ve nesne, yani başkaları 
tarafından etkilenip yönlendiren insan olarak 
ikiye ayrılışının sonucu olup insanın kendi ya-
ratıları (dil, bilim, sanat gibi) ona yabancı nes-
neler haline geldiği zaman ortaya çıkar.

Alman filozofu Feuerbach ise yabancılaşma-
nın kaynağını din kurumunda bulmuştur. Tan-
rı’nın kendi kendine yabancılaşmış insan ol-
duğunu savunan Feuerbach’ın gözünde Tanrı, 
insanın kendisinden uzaklaştırılmasıdır. Yine 
ona göre insan kendi özünden daha yüksek ha-
yali ve yabancı bir varlık yarattığı, onu kendi 
üstüne koyduğu ve karşısında kendini köleleş-
tirdiğinde kendi kendisine yabancılaşır. 

Feuerbach’ın görüşlerini kabul etmekle birlik-
te, insanın dini anlamda yabancılaşmasının, 
çeşitli yabancılaşma türlerinden, insanın kendi 
kendisine yabancılaşma şekillerinden yalnızca 
biri olduğunu savunan Marx’a göre insan, ken-
di faaliyetinin ürünü olan şeylerden bir köle, 
güçsüz ve bağımlı bir varlık olarak ilişki kurdu-
ğu ayrı, bağımsız ve güçlü bir nesneler dünyası 
meydana getirmek suretiyle, kendi kendisine 
çeşitli şekillerde yabancılaşır. Bu yabancılaş-
ma türlerini özellikle kapitalist topluma ilişkin 
eleştirisinde ön plana çıkartan Marx’a göre, 
modern kapitalist toplum teknolojiye yalnız-
ca üretim açısından değer vermekle kalmaz. 
Fakat teknoloji tarafından üretilen nesnelere, 
insan varlıklarına gösterilmesi gereken saygıyı 
göstererek tapar. Böyle bir toplumda insanlar 
birbirlerini gerçek bir değeri olmayan araçlar 
olarak görürlerken, makineler çok yüksek bir 
değer kazanıp, insanların taptığı amaçlar olup 
çıkar. Böyle bir toplum insanları birbirlerine 
yaklaştırmak yerine her birini diğerlerinden 
yalıtlanmış küçük adacıklar haline getirir. İşte 
böyle bir toplum yabancılaşmış bir toplum, 
böyle bir toplumun bireyleri de yabancılaşmış 
insanlardır. 

Başka bir deyişle, insanın özünün iş ya da ça-
lışmada, başka insanlarla birlikte ve insanlara 
kendilerinin dışındaki dünyayı değiştirme ola-
nağı veren yaratıcı etkinlikte gerçekleştiğini 
öne süren Marx’a göre, üretim süreci bir nes-
nelleştirme süreci olup insan bu süreç içinde 
yaratıcılığını cisimleştirmekle birlikte, yaratıcı-
sından ayrı şeyler olarak duran maddi nesneleri 
meydan getirir. Yabancılaşma, işte bu noktada 
insan, artık daha fazla kendisine ait olmayan 
ayrı ve bağımsız bir güç olarak karşısında du-
ran ürününde kendisini tanımadığı zaman or-
taya çıkar. Bununla birlikte, yabancılaşma ta-
rihsel olarak yalnızca kapitalizmde söz konusu 
olur. Zira yabancılaşmanın kökeninde kapita-
listlerin başkaları tarafından yaratılmış ürünleri 
kendilerine satın almaları olgusu vardır.

Marx yabancılaşmanın dört ayrı görünümün-
den söz etmiştir. Birincisi işçinin ürettiği şey 
başkaları tarafından alındığı ve onun ürününün 
kaderi üzerinde hiçbir kontrolü ya da etkisi kal-
madığı için, emeğinin ürününe yabancılaşma-
sıdır. İkincisi işçi üretim eylemine yabancılaşır. 
Çünkü kapitalist ekonomide çalışma gerçek ve 

özsel hiçbir tatmin sağlamayan ve kendi içinde 
bir olmaktan çıkan yabancı bir faaliyet halinde 
gelir. Emek, satılan bir şey ya da meta haline 
gelmiş olup onun işçi için taşıdığı tek değer, 
satılabilirliğidir. Üçüncü olarak işçi doğasına, 
özüne ya da türsel varlığına yabancılaşır. Zira 
yabancılaşmanın ilk iki yönü, onun üretici fa-
aliyetini insani niteliklerden yoksun bırakır ve 
insan Marx’a göre nihayet kapitalizm insan 
ilişkilerini, Pazar ilişkilerine dönüştürdüğü ve 
dolayısıyla insanlar insani nitelikleriyle değil 
de pazardaki yer ya da statüleriyle değerlendi-
rildikleri için başka insanlara da yabancılaşır.
 
Yabancılaşma düşüncesinde söz konusu Mark-
sist düşünce geleneği dışında Durkheim, We-
ber ve Simmel tarafından temsil edilen sosyo-
lojik düşünce geleneği de çok etkili olmuştur. 
Bu geleneğe göre, modern insan, şimdiye 
kadar hiç olmadığı ölçüde yalıtlanmış, ken-
disine ve topluma yabancılaşmış durumdadır. 
Eski geleneksel değerlerle bağımı koparan 
modern insan, yeni rasyonel ve bürokratik dü-
zende hiçbir şeye güvenmez. Her şey karşısın-
da inançsız olmuştur. Örneğin Weber’e göre 
toplumsal düzendeki rasyonalizasyon ve for-
malizasyon eğilimi karşısında, kişisel ilişkiler 
azalırken, kişisel olmayan bürokrasinin gücü 
ve önemi artar. 

Yabancılaşma düşüncesi içinde üçüncü bir 
gelenek ise, yabancılaşmayı bir insanın başka 
insanlara olduğu kadar kendisine kendi benine 
aykırı düşmesi diye tanımlayıp, bireyin gerçek 
beninden, özünden daha derindeki kişiden ayrı 
düşmesinin ise, onun başkalarının isteklerine 
göre eylemesi, rahatını bozmamak istemesi, 
toplumsal kurumların baskısından kurtulama-
ması, sorumluluktan kaçması, dışardan yön-
lendirilmesi şeklinde tezahür ettiğini söyleyen 
varoluşçu gelenektir. Kierkegaard, Heidegger, 
Camus ve Sartre gibi düşünürlerin yer aldığı 
bu gelenek içinde nesnel bilgi karşısında öz-
nel hakikatin önemini vurgulayan Kierkega-
ard’a göre yabancılaşmanın temel problemi, 
anlamsızlık ve umutsuzluğun hüküm sürdüğü 
bir dünyada insanın kendi ben’ine anlam yük-
leyebilmesi kendi özüne ilişkin olarak uygun 
bir kavrayışa ulaşabilmesi problemidir. Yaban-
cılaşmayı aşma ancak ve ancak inancın sıçra-
yışıyla, Tanrı’ya yönelmek suretiyle mümkün 
olabilir. Buna karşın Sartre ve Camus gibi ate-
ist varoluşçularda ise yabancılaşma, anlamdan 
ve amaçtan yoksun bir dünyada bu durum do-
ğaldır. Varoluşun saçmalığının bir sonucudur. 
Yabancılaşmayı aşmak da yaşamın anlamsız-
lığını içtenlikle kabul edip, kişinin özgür ve 
etkin seçimlerle kendini yeniden yaratmasıyla 
söz konusu olur.
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Lacan’ın yabancılaşma kavramı ayrılma ile 
birlikte değerlendirilmesi gerekli bir kav-
ramdır. Ona göre yabancılaşmayı öncelleyen 
ayrılma ve bir birey olarak kendini fark et-
menin, yaşamın çok erken sürecinde yaşa-
nıp, öznenin varoluş çabasını yaratan temel 
kavram olarak eksikliğin oluşumuna olanak 
sağlar. Lacancı bakış açısıyla, öznenin kendi-
sini ilk olarak anne-çocuk bütünlüğü olarak 
kavraması nedeniyle özne olarak çocuğun 
anneden ayrılması, öznede birden hiçleştirici 
etki yaratır ve bunun etkisi ile özne hiçlik-
ten kurtulmak için varoluşmaya doğru hamle 
yapar. Ayrılma, varoluşun başlangıcıdır ve 
burada bahsi geçen ayrılma fiziksel olmayıp 
zihinsel bir kopuştur.

Lacan’ın kuramında yabancılaşma önem-
li yer tutmaktadır. Lacan yabancılaşmayı, 
Fink’in aktarımı ile şöyle açıklamaktadır:

Biz, bizim doğumumuzun öncesine uzanan 
ve öldükten sonra da yaşayacak olan bir söy-
lem dünyasının içine doğarız. Çocuk daha 
dünyaya gelmeden önce ebeveynlerinin dil 
evreninde ona bir yer hazırlanır. Aile, doğa-
cak olan çocuktan bahsetmeye başlarlar. Ona 
bir isim, kalacak bir oda belirlerler ve birlik-
te yaşamlarının nasıl olacağı hakkında uzun 
uzun düşünmeye başlarlar. Çocuk hakkında 
kullanılan kelimeler uzun yıllardır kullanıla 
gelmiş kelimelerdir ve tekrar tanımlanmayı 
gerektirmezler. Bu kelimeler Lacan’ın deyi-
miyle dilin ötekisi’ni oluşturur.

Anneden ayrılmış olan çocuk, öteki’ne bo-
yun eğerken, dildeki özne haline gelerek va-
roluşunu gerçekleştirir. Aslında öteki’ne bo-
yun eğiş, çocuğun kendisini yeniden bulmak 

üzere ortadan kayboluşudur. Ötekinin söyle-
mine boyun eğerek yeniden ortaya çıkacak 
olan çocuk, kendine yabancı olan kelimeleri 
kullanarak, kendini simge haline gelmiş bir 
özne olarak oluşturur. Bu oluşumun sonunda 
çocuk kendine yabancı bir söylem içerisinde 
ve kendine yabancı bir kelime ile temsil edil-
mektedir. Yani çocuk artık istediği her şeyi 
yutmaya çalışan, istediğine dokunup istediği 
yere dışkılamasını yapabilen bir varlık ol-
maktan çıkıp, iyi, efendi, çalışkan ve terbiye-
li bir çocuk simgesi ile temsil edilir bir varlık 
durumuna gelir. 

İlk kopuş anneyle gerçekleştiği için ve çocu-
ğa söylemi sevgi ile ileten ilk öteki de anne 
olduğu için, çocuğun ilk varoluş çabası da 
doğal olarak annenin arzusunun nesnesi ol-
mak diyalektiğinde gerçekleşir. Çocuk ba-
ğımsız bir özne olarak varoluşmayı arzular, 
ancak anneye bağımlı olmaktan kurtulamadı-
ğından dolayı onun arzusunun nesnesi olmak 
yoluyla bunu gerçekleştirebileceğini düşü-
nür, buna zorunludur. Bu gerçeklik sebebiyle 
çocuğun anneyle olan ilkel birlikten ayrılma-
sının sorunu çözmeyip, aslında çocuğa anne-
ye ne kadar da bağımlı olduğunu hissettirir. 
Öyleyse varoluş, çocuk için kendi başına 
yaşamını sürdürebileceği koşulları oluştur-
madan mümkün olamayacaktır. Bu sebeple, 
yaşam boyunca olacak her kopuş-ayrılış, 
özneyi öteki’ne daha da bağımlı duruma ge-
tirecektir. İnsan varoluşunun bu bağımlılık 
temelli yapısı, öznenin her varoluş çabası ön-
cesinde bağımlı kendiliğini olumsuzlaması 
sonrasında kendisine giderek yabancılaşma-
sına sebep olur. Anneden ayrılan çocuk, içine 
düştüğü hiçliğin getirdiği itici güç ile anneye 
(öteki’ne) daha da bağımlı bir halde itilerek 

annenin arzusunun nesnesi olarak kendisine 
yabancılaştığı bir konumda konuşlanır.

Ancak, doğal olarak hiçbir annenin tüm dün-
yası sadece çocuğu olamayacağından, anne-
nin kendi arzusu başka odaklara yönelecek-
tir. Bunun farkına varan çocuk, anneyi mü-
kemmel bir varlık haline getirmek yönünde 
yetersiz kaldığı hissine kapılır. Çünkü çocuk, 
annesinin başka nesnelerin peşinde koştuğu-
nu ve kendinden başka nesneleri arzuladığını 
gözler. Bu çocuk için büyük bir hayal kırıklı-
ğıdır ve bu duygu ile çocuk kendine yabancı-
laştığı konuma da yabancılaşır. Bu durumda 
çocuk için, öteki’nin (anne) arzusunun tek 
nesnesi olan varlık konumundan atılarak ya-
bancılaşma-ayrılma döngüsü başlamış olur. 
Yaşamın temelini oluşturan bu döngü, özne-
nin öteki haline geldiği, ötekinin de özne du-
rumuna geldiği öznenin diyalektiğini başlatır.

Lacan’ın teorisini temel aldığı Hegel ve 
Sartre’nin felsefi yaklaşımlarına göre ken-
dinde-varlık, varoluşu olmayan bir varlık 
kipidir. Varoluşu olmayan bu varlık, bir va-
roluş kazanabilmesi için konumlandığı yeri, 
yabancılaşma uğruna, olumsuzlayarak terk 
eder ve varoluşa sahip olan kendi-için varlık 
haline gelir. Lacan da, gerek Hegel gerekse 
de Sartre gibi hiçbir yabancılaşma yaşama-
mış varlığı “varoluş kazanmamış varlık” 
olarak niteler. Lacan bu aşamada başka bir 
kavram daha ortaya atar. O da, varoluş ka-
zanmasından önce kendini bir hiç olarak fark 
eden öznenin varoluşunun eksikliği anlamın-
da kullandığı eksik kavramıdır. 

Varoluşmak için yerini terk etme, imgesel 
dönemde ayna evrede ve simgesel dönemde 

Lacan’da
Yabancılaşma 
Kavramı*
MUSTAFA UZAN

* Bu çalışma Mutluhan İzmir tarafından kaleme alınmış olan Öznenin 
Diyalektiği (Hegel, Satre ve Lacan) adlı eserinden derlenmiştir.
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farklı görünümlerde varoluş çabaları olarak 
ortaya çıkar. 

Çocuk, öteki karşısında boş hale geldiğin-
de kendi gibi değil, kendisine takılan ismin 
işaret ettiği kişi olarak varoluşmak yönünde 
çabalar. İşte ismi ile işaret edilen, kendine ya-
bancı ve öteki tarafından dilin simgesel evre-
ninde kaydedilmiş bir kişidir. Çocuk varoluş-
mak için ötekinin işaret ettiği bu daha önce-
den belirlenmiş bu kişi olmak zorundadır. Bu 
sebeple çocuk ilk evrelerde kendinden sanki 
bir başka kişiden bahsedermiş gibi bahseder.

Hiçliğin içine düşen ve buradan çıkmak için 
varoluşma çabasına giren özne kendini, ayna 
görüntüsünde ya da yansımadaki imgede 
yabancılaşarak kendi dışında yakalar. Özne 
kendi dışındaki kendisine, yabancı olan iki-
zine sarılır ve orada varoluşmaya çabalar. 
Buradaki ikiz, hiçliğe ve sonra ölüm ile sim-
geleşecek olan yok olmaya karşı bir güven-
cedir. Ancak ironik olarak ilk narsisizm evre-
sinde ölümsüzlüğün güvencesi olan bu ikiz, 
ikinci narsisizm evresinde ölümün habercisi 
halini alacaktır. Ayna görüntüsü ile yüzleş-
meyi başaran çocuk, bu görüntünün kendisi-
ne yabancı bir ötekinin görüntüsünü anlar ve 
asıl kendiliğinin o anda ölmüş olduğu düşün-
cesine kapılır. 

Yabancılaşmış insan, kendisinin dışında, 
gösterenin tutsağı olarak, ego imgesinin 
ya da ideal imgesinin tutsağı olarak yaşar. 

Anne-çocuk bütünlüğü ortadan kalkmadan 
önceki biçimiyle bir imago olarak var olan 
öteki, ayrılma sonrasında başka bir yerde 
varoluşacaktır. Çocuk annesinin yok olduğu 
durumların, kendisinin onunla bir bütünlük 
oluşturmadığı anlamına geldiğini keşfeder 
ve bu sebeple çocuk hiçlenir, bu durumdan 
kurtulmanın yolunu kendince bulur. “Ma-
demki ben annemin tek arzusu olamıyorum, 
o zaman onun eksikliğinin olduğu varsayılan 
yere, onun yerine, yerleşirim” diye düşünür. 
Ötekisi için bir anlam taşıyıp taşımadığını de-
vamlı sorgular. Çocuk tarafından, öteki’nden 
kendisine yönelik olarak önem atfedilecek 
her şey, öteki’nin eksiğini giderme açısından 
kendisinin bir işlevi olduğu şeklinde açık-
lanır. İşte bu anlama biçimi çocuğun kendi 
varoluşu için en uygun yeri bulduğu düşün-
cesini ona kazandırır. Bu sebeple öteki’nin 
çocuğu arzulaması ve bunu davranışları ile 
belli etmesi çok önemlidir. Ayrılma sonu-
cunda özne, öteki’nin arzusu doğrultusunda 
şekillenmiş bir ego ve ayrılmadan önceki bi-
lincin oluşturduğu bilinçdışı olarak bölünür. 

Aslında travmatik bir deneyim olan bu ayrıl-
manın nedeni, daha sonradan geriye yönelik 
olarak olayları tekrar değerlendiren çocuk 
tarafından yorumlanır. Örneğin, ataerkil top-
lumda büyüyen çocuk babası ile hiçbir ilgisi 
olmayan annesinden olan bu ayrılmasının se-

bebini geriye doğru kurgulayarak babasının 
isteğinden kaynaklandığı sonucuna ulaşa-
caktır. Ataerkil toplum çocuğa toplumda olan 
biten her şeyin nedeninin babasının yasasına 
bağlı olarak gerçekleştiğini düşündürecek-
tir. Ancak buradaki babanın yasası teriminin 
annenin dilindeki babanın yasası olduğunu 
unutmamak gerekir. 

Arzusunun arzulanacağı başka bir öteki’nin 
çıktığı her gerçeklik durumunda bu ayrılma 
olayı tekrarlanır. Özne, eski öteki’nden ayrı-
lıp, yeni öteki’nin gerçekliğinde bir yer edin-
meye koşar. Bu yeni öteki’ler anneden öğret-
mene, arkadaşlara, toplum yasasına, ahlâk 
ve din yasalarına ve iş yaşamındaki amirlere 
kadar uzanır. Ayrılma ile havada asılı kalan 
özne, öteki’nin yarattığı yansımadaki imge 
ile özdeşleşerek hiçlikten kurtulur. Bu imge, 
yeni gerçekliğin öznesinin oluşumundan çok 
önceleri, öteki’nin gözünde çoktan var olan 
sınırları belli ve tanımlı bir imge olduğundan, 
bu şablona girecek olan özne, orijinal olan 
kendine daha fazla yabancılaşacaktır. 

Ayna dönemi, aslında yaşamı süresince olu-
şumu hiçbir zaman tamamlanmayacak olan 
öznenin, kendi kimliğinin oluşumunu ta-
mamladığı yanılgısına kapıldığı ve bunun 
sonucunda, kalıcı ve değişmez bir kendilik 
yanılsaması olarak ego oluşumunu gerçek-
leştirdiği bir dönemdir. Ayna görüntüsünün 
yarattığı sanrısal ego yapısını kendiliği ola-
rak kabullenen ve aynadaki bütünlüklü (aynı 
ayna olmadan annesinde gördüğü gibi), ideal 
görüntüsünün karşısında hayranlıktan şaşa 
kalmış şekilde duran çocuk artık yabancılaş-
maya mahkûm olmuştur. Kendisinin dışında 
oluşan bir ayna görüntüsü ile özdeşleşmeye 
giderek ilk bağımsız kimliğine, kendine ya-
bancı olan bu imge üzerinden ulaşır. Bu şe-
kilde çevresindekilerde gördüğü bütünlüklü 
beden yapısını kendisinin olarak ilk kez ay-
nada, fakat kendi dışında deneyimlemiş olur. 
Ancak bu arzulanan biçim maalesef ki ço-
cuğun dışındadır ve ayrıca optik nedenlerle 
simetrik olarak tersine çevrilmiş şekildedir. 
Bu çocuktur, ancak aynı zamanda çocuğun 
kendisi değildir. O yaştaki çocuk için anla-
ması mümkün olmayan bu durum, öznenin 
tüm geleceğini etkileyecek kronik süreçli bir 
yanlış anlamanın ve imgesel bir yabancılaş-
manın doğasını oluşturur.

Lacan, ayna devresinde başlayan bu yaban-
cılaşmanın, toplumda kullanılan ortak dilin 
yarattığı gerçeklik doğrultusunda tüm top-
lumsal yapıyı ördüğünü vurgular. Buradaki 
yabancılaşmanın kökeni Bosch’a göre ço-
cuğun kendisini dağınık ve biçimsiz olarak 
algılamasıdır. Gerçekten de çocuk annesine 
baktığında tam bir bütünlük şeklinde insan 
vücudunu görüp algılayabilirken, kendisini 
ise sadece el, kol, bacak ve gövdesinin kök 
kısımlarını parçalı olarak görebilmekte, yü-
zünü, baş ve boyun kısımları ile vücudunun 

arka kısımlarını görememekte, kısaca ken-
dini bir bütün olarak algılayamamaktadır. 
İşte çocuğun kendini bir bütünlük olarak 
algılama isteği de, onun kendisinden ayrı-
larak, kendisinin dışındaki ideal bir imgeyi 
sahiplenmesi sonucu kendine yabancılaşma 
ile sürecek olan bir süreci başlatır. Bebeğin 
ideal bir biçimi modelleyerek yarattığı bir 
şey olarak kendisi, bir heykel, üretilmiş bir 
yapaylıktır. Bu, bebeğin kendisini algıladığı 
ve anlamlandıramadığı dağınık biçimsizlik-
ten kurtularak, biçimli tümel bir varlığa dö-
nüşme gereksinimi duymasından dolayı or-
taya çıkar. Lacan, ilk olarak bütünleşmiş bir 
imge içerisine sığınma girişimi ile oluşan ilk 
kendilik resminin çok ilkel düzeydeki algıla-
ra dayanan ve imago adını verdiği, bilinçdışı 
zihinsel bir nesne olduğunu belirtir. Yaban-
cılaşma ve ayrılmanın ilk adımı imago’nun 
ortaya çıkışıdır. Ego’nun, imago’dan sonra 
inşa edilmiş olduğunu ve ego’nun birbiri ile 
zıt olan birtakım güçlerle dolu bir yapı ol-
masından dolayı savunma düzeneklerine ge-
reksinim duyduğunu Freud da vurgulamıştır. 
Buradan hareket ile özne, birbirinden ayrı ve 
birbirini yok etme eğilimi içindeki parçala-
rın zoraki bir bütünlük oluşturmak üzere, ego 
denilen bir zırh yapı içerisinde toplanması ile 
oluşturulmuştur denilebilir. Ego, içine girdi-
ği vücudun parçalarını, kendisinin dışındaki 
bir imgeden ödünç alır. Lacan, insanın ömrü 
boyunca, yaşamın ilk ilk dönemlerinin bu 
fiziksel uyumsuzluğunun anılarını taşıdığını 
ve bu sebeple de hiçbir zaman kendi bütünlü-
ğünden tam olarak emin olamayacağını vur-
gular. Bir zamanlar parçalanmış gibi görülen 
bir vücut ve bu anıya eşlik eden kaygı, bire-
yin güvenli ve bütünleşmiş bir vücutsal bir 
“Ben”e sahip olma arzusunu ateşler. Bu arzu, 
öznenin parçalanmış bir vücudu geride bıra-
karak, ideal bir biçime sahip, bütünleşmiş bir 
egoya ulaşma fantezileriyle dolu bir geleceğe 
sahip olmasına neden olur. Geçmiş ise sürek-
li öznenin peşinde koşan ve yakaladığı anda 
onu içine çekecek kara bir delik olarak öz-
nenin korkularının temeli olur. Bu korkular; 
parçalanma-bütünlük, tikel-tümel diyalektiği 
biçiminde öznenin temel diyalektiğini oluş-
turur ve özne sürekli olarak bir parçalanıp bir 
bütünleştiği bu diyalektik içerisinde varoluş 
sürecini yaşar. Hiçbir zaman hakiki varlığı 
olarak emin olamadığı sanrısal bir bütünlük 
ve her zaman kendisini içine çekebilme gü-
cünü duyumsatan parçalanma ikilemi içinde 
tutsak olan egoyu, sonuna dek kâbus dolu bir 
yaşam bekler.

Bu ürkütücü diyalektikten kurtulmaya çalı-
şan özne, hakiki varlığını yok etme pahası-
na, kendi kendisine yabancı olan bir imgenin 
içinde sabitlenme çabası içine girer. Onu par-
çalanma kaygısından kurtaracak olan tek şey, 
sahipleneceği ideal bir imge ve onun bütün-
lüğüdür. Lacan, öznenin kendisine yabancı 
olan ideal bir biçimi sahiplenme girişimini 
aşk ilişkisindeki gibi, imgeyle kurulan bir 
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ilişkinin yarattığı kendini kurban etmeye yol 
açan bir çeşit intihar girişimi olarak betimler. 
Parçalanma kaygısından uzak kalmak için, 
kendisine bütünlük imgesini sağlayabilecek 
öteki ile etkin iletişim sürdüren ego, ötekin-
de kendini bulurken aynı zamanda ötekinde 
kendini yitirecektir. Bu özdeşim çabaları 
kendinden vazgeçme halleridir ve bu şekil-
de yabancılaşmaya getirilmiş olan çözüm 
daha da fazla yabancılaşmadır. Çocuk bun-
dan böyle sürekli olarak ötekinin imgesi olan 
bir imge ile kendisini bir tutarak, o imgeyle 
özdeşleşme alışkanlığını geliştirir. Ancak bu 
özdeşleşmeler, ideal gerçekliğin gereklerini 
tam olarak karşılamaktan uzaktır. Aynadaki 
yansıyan imge ile içsel ideal kurgu hiç-
bir zaman tam olarak üst üste oturmaz, bu 
nedenle kurulan bu özdeşimler zorunlu 
olarak yabancılaştırıcıdır.

Lacan, egonun yabancılaşma nedeniyle 
kendisinden emin olmamasının, egoya 
paranoyak bir yapı kazandırdığını belirtir. 
Özne, kendi içsel gerçekliği doğrultusun-
da özdeşleştiği ideal imge mi yoksa top-
lumun kendisine verdiği konuma karşılık 
gelen imge mi olduğu konusunda çelişki 
içinde kalır. Bunlardan birine karar verdi-
ğinde, diğerinin kendisi olmadığı şüphe-
lidir. Çocuk için kurtarıcı gibi ortaya çı-
kan ve çocuğun aradığı bütünlüğü sunma 
açısından çok avantajlı gibi görünen ayna 
bir tuzağa dönüşür. Bu sahteliği anlama-
dığı için, bu görüntü karşısında büyüle-
nerek dona kalan bebeğin hayatında artık 
yalan ve sahtecilik egoyla iç içe bir hal 
alır.

Özne, eğer hakiki yaşama dönüp kendi-
sini bulmak-bilmek istiyorsa, bu parlak 
görüntünün kişiliği adına hiçbir şeyi yan-
sıtmadığını ve ayna görüntüsünün hakiki 
olmayan gerçekliğini kabullenmelidir. 
Ancak çocuk yaşamı boyunca bu büyü-
lenmeyle gelen özdeşim alışkanlığından 
kurtulamayacaktır ve çevresindeki bü-
yüleyici insan imgeleriyle kendisini bir 
tutup hep onları taklit etme yoluna gidecektir.

Çocuk, babanın-adı metaforu’nun(*) yarattığı 
yapılanmanın doğrultusunda, anneyle bütün-
leşmek arzusunu, toplumun onayladığı bir 
fallik nesneye sahip olmak arzusu lehine bas-
tırır. Çocuk bu bastırma anından başlayarak, 
arzusunu, yitirmiş olduğu hakiki nesnenin 
yerine koyduğu yabancı nesnelerin dünyası-
na uyarlamak durumunda kalır. Bu uyarlama, 
fallusa olan arzunun, fallusun yerine konan 
yabancı nesnelere olan talebe dönüşmesine 
neden olur ve buna uygun bir söylem ge-
liştirir. Arzu nesneden nesneye dolaşırken, 
sonsuz sayıdaki temsilciye gönderme yapar. 
Söylemde ise bu temsilciler için kullanılan 
simgeler, öteki’nin anlamını belirlediği sim-
geler olduğu için, öznenin özgün arzusu da, 
kendisinden habersiz olarak kendisine gide-

rek yabancılaşır. Öznenin (ben’in) dilde ve 
dil yoluyla yabancılaşması sorunu, ego’nun 
imgesel düzeninin güçlenmesi şeklinde bir 
sonuç yaratır. Ortaya, ne dediğinin farkında 
olmayan ama öteki’nin söyleminde uygun 
bir söylem benimsemiş olan ego ortaya çıkar. 
Böyle baskıcı bir toplumda yaşayan özne, 
çocuğun ayna görüntüsüne büyülenmesi gibi, 
öteki’nin takdirini toplayan yansımadaki im-
gede de büyülenir. Böylece öznenin kendi-
sini “ben” olarak bulduğu yer kendisine çok 
yabancı bir konumdur.

Lacan, çocuğun dili öğrenmeden önce ne is-
tediğini bildiğini söylemenin bile olanaksız 

olduğunu belirtir. Bu nedenle bebeğin ağla-
masına ebeveynlerin olası nedenleri düşüne-
rek bir anlam vermeye çalıştıkları sonucuna 
ulaşır. Ağlamanın bebeğin karın açlığından 
mı yoksa gazın yarattığı ağrı sebebi ile mi 
oluştuğu veya üşümesinden mi kaynaklandı-
ğı belli değildir. Eğer ebeveynler ağlamaya 
yiyecek vererek karşılık verirlerse tüm ağ-
lama nedenleri bu grup altında toplanabilir. 
Yani arzuya anlamını öteki vermiş olur. Bu 
anlamı ile öteki bizim arzumuzu dönüştü-
rür. Biz öteki’nin dilini kullanarak arzumuzu 
toplum tarafından anlaşılır hale getirmeye 
çalışırken, sadece nara atarak ifade ettiğimiz 
arzumuzdan farklı, bambaşka bir arzuyu dile 
getirmiş oluruz. 

Lacan, babanın-adı metaforu ile gerçekle-
şen dönüşümün, bilinçdışını oluşturarak, onu 

kendisinin bir parçasından geri dönüşsüz bir 
biçimde ayıran öznel bir bölünme yaratarak, 
öznenin arzusunu dil boyutunda yabancılaş-
tırdığını belirtir. Ego ya da kendilik, ana dili 
yoluyla, öteki’nin söylemini içselleştirerek, 
arzuyu öteki’nin ağzından dile getirir. Bu ne-
denle kendimiz hakkındaki düşüncemiz, bir 
başkası hakkındaki düşüncemiz kadar bize 
uzak ve yanlış olabilir. Hatta başkaları bizi, 
bizim kendimizi tanımamızdan da daha iyi 
tanıyor olabilir. Bilinçdışını oluşturan bastır-
maların nasıl olacağını ve neyin bastırılaca-
ğını belirleyen şey öteki ve öteki’nin söyle-
midir. 

Kendiliğimizi sağlıklı bir şekilde 
bulabilmemiz için, simgesel düze-
ne geçerek, simgeselin birleştirici 
kuralları içinde, bilinçdışı unsurla-
rı bilince olabildiğince yaklaştırıp 
öteki’nin söylemi olan anadilinin 
bizi bir öteki haline getirdiği biçim-
de, öteki’nin söylemi olmaktan kur-
tulmamız gerekir.

Özne, simgesel düzen ile kurulan 
ilişkide belirlenir ve biçimlenir. 
Gerçeklik, simgesel düzenin özne-
ye izin verdiği kadarıyla kendini 
icra etme düzlemidir. Bu gerçek-
liğin izin vermediği öznel taraflar 
özneye yabancılaşır. Her yeni ger-
çekliğin ortaya çıkışına izin verdiği 
yeni bilinçli özne, eski gerçekliğin 
bilinçli öznesine yabancılaşır. Yani 
her yeni gerçekliği yaratan yeni 
simgesel bir düzen, özne için yeni 
bir yabancılaşmayı da beraberinde 
getirir.

Notlar:
(*) Babanın adı metaforu: Lacan’ın 
Freud’un çalışmasından ısrarla aldığı 
ve kendi kuramında merkezi bir yere 
koyduğu formülasyonlardan birisi-
dir. Oidipus Karmaşası ya da başka 
bir isimle Oidipus Kompleksi olarak 
da bilinir. Bu Lacancı psikanaliz te-

orisinde Oidipus Yasası olarak belirir. Oidipus 
karmaşası, kültüre ve dolayısıyla insan olmaya 
giden zorunlu bir süreçtir; Oidipus’suz kültür ya 
da uygarlık olamaz Lacan’a göre. Ancak bu do-
ğal bir karmaşa değil, simgesel bir karmaşadır. 
Simgesel yapının devreye girmesiyle insan yav-
rusunun simgesel sisteme geçişini ve bu geçişte 
oluşan evreleri açıklar. Örneğin; burada da gerçek 
bir babadan söz edilip edilmediği önemli değildir, 
önemli olan Oidipus yasasını geçerli kılmak üze-
re simgesel baba işlevidir ki bunun tanımı Baba-
nın Adı olarak belirtilir. Böylece simgesel düzene 
giren çocuk, kendi kültürel konumunu bu simge-
sel adı tanımakla edinmeye başlar. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta, Oidipal Yasa’nın özünde 
simgesel bir yasa olmasıdır.

Kaynakça: 
- Öznenin Diyalektiği (Hegel, Sartre ve Lacan), 
Mutluhan İzmir, İmge Kitabevi, 2013
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Hegel’de Yabancılaşma’nın Anlamı: 
 
Hegel’in eserlerinde yabancılaşma’ya karşılık 
gelen iki kelime vardır. Bunlardan biri Entf-
remdung; yabancılaşma, diğeri Entäußerung; 
dışsallaşma’dır.[1] Dışsallaşma kendini dışa 
vurma, açığa çıkarma demektir. Hegel yaban-
cılaşmayı Tinin Fenomenolojisi adlı eserinde 
ele alır. Fenomen’in açığa çıkan, kapalı kala-
mayan anlamına geldiğini göz önünde bulun-
durursak Hegel’in bu eserde tinin yabancılaş-
masını, dışsallaşmasını ya da açığa çıkışını 
anlattığını söyleyebiliriz. 

Hegel’de yabancılaşma dağılma anlamına ge-
lir, basit bir bileşimin dağılıp daha karmaşık 
bir bileşim haline gelme sürecidir.[2] Bu ifade-
de atıfta bulunulan “bileşim”in tin olduğu söy-
lenebilir. Tin dağılarak ya da yabancılaşarak 
daha karmaşık bir hal alır. Tekrar yukarıdaki 
iki kelimeye dönecek olursak: 

“Entäußerung ve Entfremdung terimlerinin 
bizzat kendilerinde yeni hiçbir şey yoktur. 
İngilizce “yabancılaşma” (alienation) söz-
cüğünün Almancaya doğrudan çevirileridir. 
İktisat teorisi üzerine çalışmalarda, bir me-
tanın satışını göstermek ve doğal hukuk üze-
rine çalışmalarda, bir yerin en eski halkına 
ait (aborjinal) özgürlük kaybına, özgürlüğün, 
bir toplumsal sözleşmenin sonucunda ortaya 
çıkan topluma devredilmesine ya da o özgür-
lükten yabancılaşmaya gönderme yapmak için 
kullanılmıştı.” [3]

Yabancılaşma sözcüğünün iktisat ve toplumsal 
sözleşme ile ilişkili olarak kullanılmış olması 
oldukça anlamlıdır. Çünkü yabancılaşma, baş-
ta Rousseau ve Marx olmak üzere birçok dü-
şünür tarafından en fazla iktisat, toplumsallığa 
geçiş veya siyaset bağlamında konu edilmiştir. 
Rousseau ve Marx yabancılaşmayı sadece bu 
alanlarla ilişkilendirerek sınırlandırmış ve ona 
olumsuz bir anlam yüklemişlerdir. Oysa He-

[1]  Michael Inwood, Hegel Dictionary, Blackwell 
Publishers, Massachusetts, first. 1992, s. 35-36
[2]  Michael Inwood, Hegel Dictionary, s. 36
[3]  Georg Lukács, Tinin Fenomenolojisi’nin 
merkezindeki felsefi kavram olarak Entäußerung 
(dışsallaşma), (Young Hegel’den alınmış bir metin), 
Çev. Doğan Barış Kılıç, Baykuş Felsefe Yazıları 
Dergisi, Sayı 2, Alef Yayınevi, İst. Mayıs 2008, s. 129 
(127-161)

gel söz konusu yaklaşımları büyük ölçüde içi-
ne alan çok daha geniş bir yabancılaşma alanı 
düşünmüştür ve yabancılaşmaya olumlu bir 
anlam yüklemiştir. 

Toplumsallığa geçişi düşünecek olursak; tek 
tek bireylerin kendilerine ait güçleri devrede-
rek devlet’i oluşturmaları bir tür yabancılaş-
madır. Hegel de böyle düşünür. Fenomenolo-
ji’deki;

“…yabancılaşma ilk kez Mutsuz Bilinç bölü-
münün (Unhappy Consciousness) sonunda 
karşımıza çıkar. Burada bir Tanrı’ya karşı ko-
yan bireysel bir bilinçle karşılaşırız. Sonraları 
bir Yasal Durum’da, bir imparatora karşı ko-
yan insanlar söz konusudur. Her iki durumda 
da Hegel bize der ki, “bireylerin karşı koydu-
ğu gerçeklik aslında kendi yabancılaşmış ya-
pılarıdır.”[4]

Devletin de tinin yabancılaşma sürecinde 
oluştuğunu, tinin görünür hale gelme biçim-
lerinden biri olduğunu biliyoruz. Devletin or-
taya çıkışıyla birey büyük ölçüde özgürleşmiş 
ve istenci doğrultusunda eyleyebileceği bir 
ortama kavuşmuştur. 

“Devlettir ki… birey Özgürlüğünü onda bulur 
ve yaşar… Çünkü Devlet evrensel, özsel İsten-
cin ve öznel İstencin birliğidir… Bu birlikte 
yaşayan bireyin… bir değeri vardır… Dünya 
tarihinde ancak bir Devlet kurmuş halklar 
söz konusu edilebilir. Çünkü anlaşılmalıdır ki 
Devlet Özgürlüğün, saltık son Ereğin olgusal-
laşmasıdır…”[5]

Devletin olmaması halinde karmaşa ve dü-
zensizliğin hâkim olduğu bir ortam söz konu-
su olurdu ve böyle bir ortamda insan kendini 
geliştiremezdi. Tin kendini bilim, uygarlık vd. 
olarak gösteremezdi. 
 
“Ancak Rousseau, Hegel’den farklı olarak uy-
garlığı, Hegel’de olduğu gibi, insanın özgür-
lük mücadelesinin bir aşaması olarak değil, 
insanın zincirler içinde olmasının ana nede-
ni olarak görmüştür. Rousseau’ya göre antik 

[4]  Philip J. Kain, Hegel’in Görüngübilimi’nde 
Bireyin Özgürlüğü, Gücü ve Kültürel Yapılanması, Çev. 
Ayşe Çevik, Monokl: Hegel Özel Sayısı (Yıl II, Sayı 
IV-V), YKY, Yaz-Sonbahar, 2008, s.148 (148-159)
[5]  G. W. F. Hegel, Tarih Felsefesi, s. 36

çağların tikel toplumlarından Hristiyanlığın 
yarattığı genel topluma geçiş insanın ilerle-
mesinin değil; düşüşünün bir işaretidir.”[6] 

Rousseau siyaset, bilim ve sanat alanındaki 
gelişmelerin getirdiği mutsuzlukları ve sorun-
ları yabancılaşma ve yabancılaşmanın sonuç-
ları olarak görmüş ve son derece olumsuz bir 
tablo çizmiştir. “…ilim, edebiyat ve sanatlar 
insanları bağlayan zincirleri çiçeklerle örter; 
hür yaşamak için doğmuş görünen insanların 
damarlarında taşıdıkları hürriyet duygusunu 
söndürür; onlara kölelik hayatını sevdirir; 
onları medeni milletler dediğimiz kütleler 
haline sokar.”[7] Rousseau’nun sözünü ettiği 
olumsuzlukların insanlığın ilkel döneminde 
var olmadığı açıktır. Fakat bu, ilkel dönemde 
hiçbir olumsuzluk olmadığı anlamına gelmez 
ve insanlık tarihine sadece olumsuzlukları göz 
önüne alarak bakmak, tek taraflı, eksik bir 
bakmadır. 

Rousseau’nun ardından Marx’ın görüşüne ge-
çebiliriz. Yabancılaşma kavramı “iktisadi ya 
da toplumsal bir türde her çalışmaya ve her 
insan etkinliğine ayrılmaz bir biçimde bağlı 
olan kompleks özne-nesne ilişkisine gönder-
mede bulunur.”[8] İnsanın etkinlikle var olan, 
açığa çıkan bir varlık olması onun sürekli et-
kinlikte bulunmasını gerektirir. Bu klasik ik-
tisatçıların birey hakkındaki görüşünü anım-
satır. 

“Klasik iktisatçılar bireyi, kendi başlarına 
birer amaç olarak görülen para birikimi ve 
zenginlik için doğal olarak çabalayan insan-
lar olarak gösterdiler. Bu birey, iktisadi başarı 
için büyük bir çabayla çalışmalı, giderek daha 
fazla üretmeli, başkalarıyla rekabet etmeli ve 
sermaye biriktirmek için lüks tüketim zevkin-
den vazgeçmeliydi…”[9] 

Marx Hegel’i bu konuda eleştirir. Onun bu 
noktada ortaya çıkan birtakım olumsuzlukla-
rı görmediğini dile getirir. Hegel’in gerçekte 
klasik iktisat teorisinin doruklarında durduğu-
nu ve insanın onunla kendisini yarattığı süreç 
olarak gerçek bir çalışma anlayışına sahip ol-
duğunu, ama yalnızca olumlu taraflarını göz 
önünde bulundurduğundan çalışmanın kapi-
talist toplumdaki olumsuz yönlerine dair hiç-
bir kavrayışının olmadığını[10] söyler. Marx’a 
göre kapitalist ekonomi sistemi dört çeşit 
yabancılaşmaya neden olmaktadır. Çalışanlar 

[6]  Faruk Yalvaç, Hegel’in Uluslararası İlişkiler 
Kuramı: Dünya Tini, Devlet ve Savaş, Phoenix 
Yayınevi, Ank. 2008, s. 37
[7]  Jean Jacques Rousseau, Bilimler ve Sanatlar 
Üstüne Söylev, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, 11. Baskı, İst. 2009, s. 44
[8]  Georg Lukács, Tinin Fenomenolojisi’nin 
merkezindeki felsefi kavram olarak Entäußerung 
(dışsallaşma), s. 130
[9]  Walter A. Weisskopf, Yabancılaşma ve İktisat, 
Çev. Çağatay Koç, Anahtar Kitaplar Yayınevi, Birinci 
Basım İst. Eylül 1996, s. 51
[10]  Georg Lukács, a.g.e. s. 143
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kendilerinin değil de işverenin denetiminde 
olan emeklerine, ürettikleri ürünün kendileri-
ne değil de işverene ait olması sonucu bu ürü-
ne, bu ikisinin sonucu olarak kendi kendileri-
ne ve diğer insanlara yabancılaşır. 

“İnsanın kendi emek ürünlerine, kendi yaşam-
sal etkinliğine, kendi cinsil varlığına yabancı-
laşmasının dolaysız bir sonucu da şudur: in-
san insana yabancılaşmıştır. İnsan kendi ken-
disinin karşısında iken, onun karşısında olan 
ötekidir. İnsanın kendi emeğine, kendi emek 
ürününe ve kendi kendine ilişkisi için doğru 
olan şey, insanın öteki insana ve onun emek ve 
emek nesnesine ilişkisi için de doğrudur.”[1] 

Görüldüğü üzere Marx yabancılaşmayı olum-
suz olarak görürken Hegel hem olumlu olarak 
görmüş hem de yabancılaşmayı sözünü etti-
ğimiz alanları (siyaset, bilim, iktisat) da içi-
ne alacak biçimde çok daha geniş bir alanla 
ilişkilendirmiştir. “Fenomenoloji’de “dışsal-
laşma” terimi, çok yüksek bir felsefi genellik 
düzeyinde kullanılır…”[2] Hegel sadece insan 
dünyasına ait ürünlerin (devlet, bilim, siyaset, 
iktisat vd.) değil, aynı zamanda doğa’nın da 
Tin’in yabancılaşmasıyla oluştuğunu söyler. 

“Onun görüşüne göre, doğa da tarih de, ti-
nin “dışsallaşmalar”ıdır. Fakat doğa, ebedi 
bir dışsallaşmadır; onun devinimi de sözde 
bir devinimdir… Hegel’in teorisinde doğa-
nın gerçek bir tarihi yoktur… …Hegel’e göre, 
insanlık tarihi başlayana kadar yeryüzünün 
tarihi tamamlanmıştır.”[3] Bu nedenle yaban-
cılaşmaya ilişkin irdelemeler doğa üzerinde 
değil insanlık tarihi üzerinde yoğunlaşmalıdır. 

Tarih, Doğa ve Yabancılaşmanın 
Olumlanışı:

Hegel’e göre doğanın sürmekte olan bir ta-
rihinin olmaması onun yabancılaşmaya tabi 
olma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını 
düşündürür. Çünkü “Doğadaki değişimler, ne 
denli sonsuz “bir çokluk” içinde olsalar da, 
yalnızca her zaman kendini yineleyen bir dön-
gü gösterirler. Doğada güneşin altında yeni 
hiçbir şey olmaz”[4] Dolayısıyla yabancılaş-
ma kendini daha çok tarihte göstermektedir.  
 
Hegel’in tarihin çeşitli aşamalarında ortaya 
çıkan sorunları, mutsuzlukları, acıları yok 
edilmesi gereken olumsuzluklar olarak gör-
memesinin nedeni de onların olumlu bir süreç 
olan tinin yabancılaşma sürecinin birer parçası 
olmalarıdır. Bu onların var olmanın ve oluşun 

[1]  Karl Marx, Yabancılaşma: 1844 El Yazmaları, 
Çev. Kenan Somer, Ahmet Kardam, Sol Yayınları, 3. 
Baskı Ank. 2007, s. 29
[2]  George Lukács, a.g.e. s. 130
[3]  George Lukács, Tinin Fenomenolojisi’nin 
merkezindeki felsefi kavram olarak Entäußerung 
(dışsallaşma), s. 133-134
[4]  G. W. F. Hegel, Tarih Felsefesi, s. 47

da birer parçası oldukları anlamına gelir. Hat-
ta Hegel onlar olmadan dünyada bir değişi-
min, gelişmenin olamayacağını dile getirir ve 
“Dünya Tarihi bir mutluluk sahnesi değildir. 
Ondaki mutluluk dönemleri boş sayfalardır, 
çünkü bunlar karşıtlığın askıya alındığı uyum 
dönemleridir,”[5] der. Karşıtlık ne kadar kes-
kinse yabancılaşma da o denli çoktur ve tarih 
aynı oranda büyük olaylara ve değişimlere 
gebedir. 

“Hegel, yabancılaşmanın modern dünyanın 
erken döneminde doruk noktasına ulaştığı-
nı ileri sürer:… …“pratik”in dünyasında-, 
(kamu yararına olduğu varsayılan) siyaset ile 
(kişisel çıkarla ilgili etkenlere bağlı olan) ikti-
sat arasında bir çatışma ortaya çıkacaktır…. 
…“teori”nin dünyasında- ise, aydınlanma ile 
dinsel inanç arasındaki semada bir savaş pat-
lak verecektir.”[6] 

Burada, Hegel’den sonra yaşanan gelişmelerin 
onun tasarladığından çok farklı olduğu ve He-
gel’in öngörülerinin gerçekle örtüşmediği yö-
nünde eleştiriler bulunduğunu söylemeliyim. 

Hegel tarihin daha iyi, daha eksiksiz bir du-
ruma doğru bir ilerlediğini düşünür.[7] Çün-
kü tarih devam ettikçe Tin’in kendini tanıma 
süreci tamamlanmaya doğru gitmektedir ve 
özgürlüğe yaklaşılmaktadır. Tarihin her aşa-
masında kendini gösteren yabancılaşma (ya-
bancılaşmalar) yeni ve daha ileri bir durumu 
doğurur. Bu yeni durum da kalıcı değildir. 
Yeni yabancılaşmalarla her defasında daha ile-
ri bir seviyeye ulaşılır. “Hegel, tek tek tarihsel 
toplumlar ve onlarla irtibatlandırılan dünya 
görüşleri ya da tin’leri, buna paralel terim-
lerle, yani olumsuz yönlerini atarken, onların 
olumlu yönlerini kendisine dâhil etmek sure-
tiyle, daha öncekileri diyalektik olarak aşan 
toplumlar ve dünya görüşleri diye anlar.”[8] 
Bu sürecin devam edebilmesi, söz konusu so-
runları ve mutsuzlukları da kaçınılmaz olarak 
doğuran karşıtlıkların varlığına bağlıdır. Bu 
nedenle Hegel sözü edilen sorunlara da olum-
lu bakar. 

Günümüz koşullarına birden bire ulaşılmadı 
ve ulaşılamazdı da. Bu aşamaya gelmek için 
yabancılaşmanın sağladığı çeşitli dönemler-
den geçtik ve her yabancılaşma bir gelişme ile 
sonuçlanarak aşıldı, aşılıyor. Yabancılaşmanın 
gelişmeyi nasıl sağladığını devlet örneğine bir 
kez daha değinerek daha yakından bakalım. 
Devletin bireylerin kendilerine yabancılaşmış 
güçlerinin bir toplamı olduğunu söylemiştik. 

[5]  G. W. F. Hegel, Tarih Felsefesi, s. 27
[6]  Richard Gun, Hegel’in Tinin Fenomenolojisi’nde 
Tarihin Başlangıcı ve Sonu, Çev. Ömer Şirin, Baykuş 
Felsefe Yazıları Dergisi, Alef Yayınevi, Sayı 2, İst. 
Mayıs 2008, s. 177 (162-186) 
[7]  G. W. F. Hegel, Tarih Felsefesi, s. 47
[8]  David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev. 
Ahmet Cevizci, Paradigma Yayıncılık, İst. 2005, s. 72

“Kişi ve devlet bir bütün olduklarını görebil-
mek için birbirlerinden ayrılmalı ve güçsüz 
kalmalıdır. Eğer taraflardan biri diğer tarafla 
arasındaki ilişkiyi ve ona olan bağımlılığını 
görmüş olsaydı, bu, gelişmeyi durdururdu. Bu 
durum da, her iki tarafın gerçekliğinin, öne-
minin ve gücünün altını kazardı.”[9] 

Bireyler ve toplumlar devletle ayrılıkları yar-
dımıyla kendilerini geliştirirler. Devletin kimi 
zaman koruyan, güvence altına alan, kimi 
zaman engelleyen, sorun yaratan faaliyetleri 
bireylerin amaçları doğrultusunda çalışarak 
gelişmelerini sağlar. Zamanı geldiğinde dev-
letin kendileri olduğunu anladıklarında ise 
özgürleşirler. 

Devlet bizim kendi inşamız olmasaydı, eğer, 
dışsal ve keyfi bir otorite olsaydı, yani özerk 
bir yapı olsaydı, asla özgürleşemezdik. Dev-
lete uyarken en derin şekilde kendimize, ras-
yonel kişiliklerimize uyarız. Ancak, bunu en 
başından görmüş olsaydık, düzen sağlamak 
için ihtiyaç duyacakları otoriteyi ve gerçekliği 
onlara bahşetmezdik.[10]

Bu örnekte de görüldüğü gibi yabancılaşma 
ve gelişme[11] arasında önemli bir ilişki vardır 
ve her yabancılaşma tinin kendine yabancı-
laşmasının birer parçası olduğu için tarihteki 
gelişmeler tinin kendine yabancılaşmasının 
sonucudur. 

Görüldüğü üzere yabancılaşma, Hegel felse-
fesinin merkezinde yer almaktadır. O varlığın 
ve oluşun zorunlu koşuludur. Bu zorunluluğu 
daha iyi gösterebilmek için yabancılaşmaya 
daha yakından bakmak gerekir. 

Karşıtını Kendinden Çıkartma:

“Yabancılaşmaya ilişkin çalışmalarda çoğun-
lukla yabancılaşma tam olarak nedir? Neden 
ve nasıl gerçekleşir?” gibi soruları yanıtlama-
ya odaklanmış bölümlere rastlanmaz. Bu soru-
lara yanıt olarak kabul edilebilecek az sayıdaki 
cümlenin ise açıklanmaya, temellendirilmeye 
muhtaç olduğu fark edilir. Bu önemli nokta-
nın yüzeysel olarak geçilmesi yabancılaşmaya 
dair ileri sürülen diğer fikirlerin güvenilirliği-
ni olumsuz yönde etkiler. Hegel felsefesinde 
yabancılaşmanın ele alınışı yabancılaşma 
kavramına önemli bir aydınlık getirmektedir. 
Bu nedenle kavramın Hegel felsefesinde daha 
ayrıntılı irdelenmesi önemlidir. 

Daha önce “Hegel, Tin’in üç aşamasından söz 

[9]  David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Çev. 
Ahmet Cevizci, Paradigma Yayıncılık, İst. 2005, s. 72
[10] Philip J. Kain, Hegel’in Görüngübilimi’nde Bireyin 
Özgürlüğü, Gücü ve Kültürel Yapılanması, s.148-149
[11] Gelişme derken, ona kendinde olumlu ya da 
olumsuz gibi nitelikler atfetmekten kaçınıyorum. 
Hegel Tarih’in geri dönülmez bir şekilde ileri doğru 
gittiğini söylediği için her Gelişme’nin olumlu olduğu 
söylenebilir.
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eder,” demiş ve bu aşamaların neler olduğun-
dan söz etmiştik. Bu aşamalardan ilki “ken-
dinde tin ya da kendinde şey” (ding an sich) 
olarak da adlandırılabilecek olan öznel tin 
aşamasıydı. Bu aşamada tin soyut bir öz duru-
mundaydı. Bu aşmada saf soyutlama olan tin 
arı bir varlık halindedir ve Hegel’e göre “... arı 
varlık ve arı Yokluk aynıdır. Gerçeklik olan ne 
Varlık ne de Yokluk, ama Varlığın Yokluğa ve 
Yokluğun Varlığa geçmiş olmasıdır.”[1] Dola-
yısıyla bu aşamada tin ya da diğer bir deyiş-
le kendinde şey bir gerçekliğe sahip değildir. 
Yani duyulara, tecrübeye açık değildir, görü-
nürlüğü yoktur. Bunlara bağlı olarak hakkında 
bilgi edinilmesi de mümkün değildir. 

“Kendinde-Şey o hakkında onda her şeyin 
bir olduğundan başka hiçbir şeyin bilinme-
diği Saltık ile aynıdır. Buna göre bu kendile-
rinde-Şeylerin içinde ne olduğu hiç kuşkusuz 
çok iyi bilinir; böyle olarak gerçekliksiz, boş 
soyutlamalardan başka bir şey değildirler.”[2] 

Bir şeyin bir gerçekliğinin olabilmesi ve bi-
linebilmesi için bir belirlenimi olması, Ona 
ilişkin ‘-dir’, ‘-dır’ gibi yüklemlerle biten 
yani yargı bildiren cümlelerin kurulabilmesi 
gerekir. “Şeylere... …tüm belirlenimden yok-
sun hiçlikler olarak düşünüldükleri düzeye 
dek kendinde denir. Bu anlamda hiç kuşkusuz 
kendinde-Şeyin ne olduğu bilinemez. “Çünkü 
Ne?” sorusu belirlenimlerin verilmesini is-
ter.”[3] 

Belirlenimi olmak “Bir Şey” olmaktır. ‘Bir 
şey’den söz edilebilmesi için o şey olmayan 
bir şeye yani o şeyden başka olan’a, o şeyin 
başkası olan’a ihtiyaç vardır. Çünkü bir şey 
olan başka olmayan’dır. Kendisinin başka-
sı olmayandır; “öyle ki tek bir belirli Varlık 
yoktur ki yalnızca bir belirli –Varlık olarak 
belirlenmiş olsun ve bir belirli Varlığın dışın-
da ve öyleyse kendisi bir Başkası olmasın.”[4] 
Daha önce Belirleme’nin olumsuzlama oldu-
ğunu söylemiştik. Belirlemek, belirlenen şe-
yin dışındakileri değillemektir yani olumsuz-
lamaktır. Onları olumsuzlayarak belirlenen 
şeyi olumlamaktır. “Bir şey” dendiğinde onun 
dışındakine “bir şey değil”, “başkası” denmiş 
olur. Böylelikle bir şey belirlenerek var olur 
ve bir gerçeklik kazanır. Bütün bunlardan an-
laşılan şudur ki; Tin’in bilinebilmesi, bir ger-
çekliğe sahip olabilmesi için belirlenmeye do-
layısıyla, başkası’na, olumsuzlamaya ihtiyacı 
vardır.

Bu nedenle Tin var olmak için kendi başka-
sını kendi içinden kavramsal bir zorunluluk 
ile çıkarmalıdır. Çünkü var olan her şey kendi 
varlığını başkalarından ayrımına borçludur. 
Örneğin ‘Süt’ kendi belirlenim ve niteliğini 

[1]  G. W. F. Hegel, Mantık Bilimi, s. 61
[2]  G. W. F. Hegel, Mantık Bilimi, s. 91
[3]  G. W. F. Hegel, Mantık Bilimi, s. 91
[4]  G. W. F. Hegel, Mantık Bilimi, s. 88

‘Ayran’, ‘Tabak’, ‘İnsan’ gibi sonsuz sayıdaki 
‘Süt Olmayan’dan ayrımına borçludur. [5] 

Bir şey’in “o olmayanı”, “değili”, “olumsu-
zu”, “başkası” çoktur ama “bir şey” bir tane-
dir. Bu “bir taneliği” ile “bir şey”dir ve vardır. 
Tin de var olabilmek için kendi Başkası’nı 
kendi içinden çıkararak belirlenmelidir. 

“Hegel’e göre varlık eğer gerçekten var ola-
caksa, belirlenimli olmalı ve soyut kendinde-
liğini geride bırakmalıdır. Gerçek şudur ki, 
arı varlık bir soyutlamadan ibarettir ve var 
olan her şey öncesiz ve sonrasız kavramsal 
bir zorunlulukla belirlenimlidir yani kendi 
başkasından yalıtılmış soyutluğu içinde var 
değildir.”[6] 

Hegel, eserlerini kaleme aldığı Almancada 
“başkası” yerine “andere” sözcüğünü kullan-
mıştır. Hegel’in Türkçe çevirilerinde “Baş-
kası” olarak geçen sözcük “Öteki” olarak da 
anlaşılabilir. Andere’nin sözlük anlamı: 1. a) 
kendi olmayan, ikinci, başkası; b) kendi ol-
mayan, sonraki, önceki. 2. benzer olmayan, 
değişik başka türlü, farklı olarak belirtilmiş-
tir.[7] Yabancılaşmanın etimolojik incelemesi 
göz önüne alınırsa andere’ye yani başkası’na 
rahatlıkla yabancı da denebilir. 

Dolayısıyla tin var olmak için kendi yaban-
cı’sını kendi içinden çıkarmalıdır. “Kendi 
kendisinin yabancısı”, “kendi kendine yaban-
cı olmalı” yani yabancılaşmalıdır. Böylelikle 
belirlenir, var olur, bilinir hale gelir, kendi bi-
lincine ulaşır. Kendi bilincine ulaşması kendi 
kendisini bilmesi, kendi kendisinin nesnesi 
olmasıdır. 

“Bilinç deneyiminde olandan başka hiçbir 
şey bilemez ve kavramaz; çünkü deneyimde 
olan yalnızca tinsel tözdür, ve dahası, bilin-
cin ‘kendi’sinin nesnesi olarak böyledir. Ama 
Tin nesne olur, çünkü Tin kendine bir başkası 
olma, e.d. kendi ‘kendi’ – sinin nesnesi olma 
ve bu başkalığı ortadan kaldırma devimidir. 
Ve deneyim tam olarak bu devime verilen ad-
dır: Burada dolaysız olan, deneyimlenmemiş, 
e.d. soyut olan – ister duyusal varlığın isterse 
salt düşünsel yalının soyutu olsun –kendine 
yabancılaşır ve sonra bu yabancılaşmadan 
kendine geri döner ve böylelikle şimdi ilk kez 
edimselliği ve gerçekliği içinde betimlenir ve 
aynı zamanda da bilincin bir iyeliği olur.”[8] 

Görülen o ki; Belirleme ve onun kapsamın-
daki olumsuzlama yabancılaşma sürecine 
dâhildir. Hatta yabancılaşmanın kendisidir. 

[5]  Enver Orman, Hegelci Diyalektikte Bir Şey ve 
Başkası, Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları 
Dergisi, Dergâh Yayınları, Sayı: 9, Mart 2006, s.103 
(99-120)
[6]  Enver Orman, a.g.e. s. 106
[7]  Der Grosse Duden, Bibliographisches İnstitut, 
Mannheim/Wien/Zürich, 1970, s. 41
[8]  G. W. F. Hegel, Tinin Görüngübilimi, s. 41-42

Bu bağlamda yabancılaşma ise Var olma’nın 
vazgeçilmez koşuludur. Çünkü: 

“…olumsuzlamanın yaratma sürecinin ta 
kendisi olduğunu aklımızda tutmamız gere-
kir. Çünkü bir nesnenin olumlu özelliği belir-
lenmelerinden meydana gelir. Taşın özelliği 
beyaz, ağır, sert, v.b. olmasıdır. Ve bütün bu 
belirlemeler olumsuzlama olduğuna göre, de-
mek ki bir şeyin olumlu özelliği olumsuzlama-
larından meydana gelir. Dolayısıyla olumsuz-
lama, olumlu bir varlığın özünün ta kendisidir. 
Ve dünyanın var olabilmesi için her şeyden 
önce olumsuzlama gücü, “olumsuzlamanın 
olağanüstü gücü” gereklidir.”[9] 
 
Yabancılaşma bu nedenle gerekli ve önemli-
dir. Son olarak bütün bunların çalışmanın di-
ğer bölümlerinde sözü edilen bazı noktalarla 
bütünleşebilmesi adına şunları belirtelim: He-
gel varlığın diyalektik yapısını keşfetmiştir, 
demiştik. Varlık diyalektik bir yapıya sahiptir 
ve yabancılaşma da diyalektiğin kendisidir. 
Diyalektik “karşıtlar halinde olagelen ve 
amacı bu karşıtların birleşmesi olan varlık ve 
düşüncenin hareketidir.”[10] Burada söz konu-
su karşıtlar yukarıda ifade edildiği gibi tin ve 
tinin başkası, yabancı’sıdır. 

Ona doğa demek de mümkündür çünkü tinin 
dışsallaşmasının, yabancılaşmasının ilk ürü-
nü doğadır. “Doğa kendi belirlenimine göre 
böyle bir Başkasıdır; Tinin Başkasıdır…”[11] 
Birbirine karşıt olan tin ve doğanın diyalektiği 
devam eder. Diyalektik: 

“…hareketin ereği, İdenin kendisini bulması-
dır. Başlangıçta ide sadece bir imkandır, kendi 
kendine olan bir İde’dir. Fakat İdenin kendisi-
ni bilmesi için içeriğini geliştirmesi, ilk önce 
duygusuz ve uyuşuk tabiatta kalması, sonra da 
tinde (tinsel varlıkta) kendisini bulması gerek-
tir. Bunun için de İde birtakım anlar ve şekil-
lerden geçer. İde, sonunda kendisini bulması 
için, uzun bir yolu geçecektir. Kendini gös-
termesi ile İde gerçeklik kazanır, soyutluktan 
kurtulup hakikat olur.”[12] 

Tin kendisine yabancılaşarak doğayı oluştur-
masının ardından yabancılaşmaya devam eder 
ve hem var ettiği hem de kendisinden geçerek 
var olduğu uzun yolu yani tarihi oluşturur; bu 
yolculuk tarihin sonuna, yabancılaşmanın ta-
mamlanmasına kadar devam eder.

Notlar:
* Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı 24
** İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisansüstü 
öğrencisi

[9]  W. T. Stace, Hegel Üstüne, s. 68 
[10]  Macit Gökberk, Hegel’in Devlet Felsefesi, Felsefe 
Arkivi, İst. Üniv. Ed. Fak. Felsefe Bölümü Dergisi, Çık. 
E. Von Aster vd. Cilt I, Sayı 2-3 İstanbul 1946, (98-
129) s. 106
[11]  G. W. F. Hegel, Mantık Bilimi, s. 89
[12]  Macit Gökberk, a.g.e. s. 106-107

Felsefe

47Yabancılaşma Özel Sayısı / Ekim-Kasım-Aralık 2015

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Aylık Bülteni



I. Varoluşsal düzeyde yabancılaşma:

Her insanın bebekliğinden çocukluğuna geçiş 
ile başlayan ve her birimizin yaşamında zo-
runlu bir açılımı temsil eden, varoluşsal bir 
yabancılaşmadan söz edebiliriz.

İnsan bebek olarak dünyaya geldiğinde, sade-
ce bir olanaklar bütünlüğü olarak, bir varoluşa 
sahiptir. Bu onun henüz belirli bir öze sahip ol-
madığını, ama her şey olabilme kudretini ken-
dinde taşıdığını ifade eder ve doğada serpişti-
rilmiş olarak var olan tüm doğal nitelikleri be-
densel varlığında toplamış olduğunu gösterir.

Bu aşamadaki yabancılaşma, bebeğin anne-
den kopmaya başlaması ve konuşmayla başlar 
ve bu değişimle, çocuk, anneye ve önceki gü-
venli ortama yabancılaşmış olur ve annesine 
özdeş olduğu evreye göre, bu evrede göreli bir 
güvensizlik ve kısıtlanma içine girer. Bu birin-
ci evre ile çocuk gerçek anlamda dış dünya ile 
tanışmak ve bu yeni dünya ile başa çıkabilmek 
için, içgüdüden gelen temel kuvvetlerini akti-
ve etmeye başlar. Bu dönem sayesinde çocuk, 
ergenliğe geçişe hazırlanmış olur.

Bu düzeyin ikinci evresi diyebileceğimiz dö-
nemde ise insan, kendi özgül doğasına (fıt-
ratına) yabancılaşır. Bu durum insanın ikinci 
doğası dediğimiz kültüre doğması olarak da 
ifade edilebilir. Kültür, nesilden nesile akta-
rılarak biriktirilen tecrübeler toplamını vur-
gular. Bu sebeple her yeni gelen nesil için, 
bilinçdışında durur ama bireyin bilincinin şe-
killenmesine de etki eder.

“... İnsanda –ama yalnız insanda– varoluş 
özden önce ge lir. Bu demektir ki, insan önce 
vardır; sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü 
o, özünü kendi yaratır. Nasıl mı? Şöyle: Dün-
yaya atılarak, orada acı çekerek, savaşa rak 
yavaş yavaş kendini belirler. Bu belirlenme 
yolu hiç kapanmaz, her zaman açıktır...” (J. 
Paul Sartre, Varoluşçuluk)

İnsan, kendi fiillerinin sorumluluğunu üstle-
nerek, özünü ancak buradan yaratır. İnsan be-
deni açısından, özü varoluşundan önce, ama 
ruhu bakımından ise varoluşu özünden önce 
gelir. Evet, bu böyledir, ama hiç kimse durup 
dururken kendi sorumluluğunu kendi elleri-
ne almaz. Buna mecbur kalmazsa insan, bu 
hakikati duymuş ve öğrenmiş olsa da, kolay 
olanı yani baba evinde kalıp, bu “güvenli” 
fakat özgüven yaratmayan ortamı tercih eder. 
Bu sebepten, bilincin şekillenmesinde Hz. 
İbrahim ile sembolize edilen ve törel yaşam 
biçimi içinde ortaya çıkan bir baba evinden 
ayrılmaktan ve baba evine dönüşten söz ede-
riz. Yaşamın biçimi törel olsun, modern ol-
sun, insan önce baba evinden ayrılıp, bir ya-
bancılaşma yaşayıp, sonra tekrar baba evine 
dönebilirse, yani önceki isyan ettiği ile tekrar 
barışabilirse, ancak bu yabancılaştığı kendine 
geri dönüşten sonra kendi ayakları üzerinde 
durabilir.

II. Beşeri düzeyde yabancılaşma:

İnsanın bu düzeydeki yabancılaşması; tarih-
sel tecrübesi içinde ortaya çıkmış olan; ilkin 
köle-efendi ve daha ileri bir aşama olarak mo-
dern üretim ilişkisi içinde, işçi-burjuva karşıt-
lığının bir sonucu olarak ifade edebileceğimiz 
biçimdir.

“Bir meta, bu yüzden, gizemli kılan bir şey-
dir; çünkü basitçe, meta içinde emeklerinin 
toplumsal karakteri, insanlara, söz konusu 
emeğin ürününe damgasını vuran nesnel bir 
karakter olarak görünür: Çünkü üreticilerin 
kendi emeklerinin özet toplamıyla ilişkileri, 
onlara, –kendi aralarında değil, aksine emek-
lerinin ürünleri arasında yer alan– toplumsal 
bir ilişki gibi sunulur.” (Karl Marx, 1867)

İnsan, kapitalist üretim biçimi öncesi yaşa-
mını devam ettirebilmesi için gereksindiği 
şeyleri ziraat ve zanaat etkinliği yoluyla elde 
ediyordu.

Bu tarz üretimde birey, kendi varoluşsal do-
ğası içinde bir bütünlük duygusunu muhafaza 
edebiliyordu. Şöyle ki; günlük geçimi için ge-
rekli şeylerin üretim süreci başından sonuna, 
aile, topluluk ya da usta-çırak ilişkisi içerisin-
de bir kesintiye uğramadan cereyan ediyor ve 
böylece sonuçta ortaya çıkan ürünün, bireyin 
kendi emeğinin ürünü olduğu idraki kaybol-
madığı için insan kendi emeğine yabancılaş-
mıyordu.

Oysa kapitalist üretim biçimi, özellikle üre-
tim süreçlerindeki iş bölümü ile iş birliği 
arasındaki göreli harmonik-geleneksel yapıyı 
parçalayarak, gelenek ile modernitenin bağını 
kopardı ve insanı önce çekirdek aileye, daha 
sonra da soliptik bireye hapsederek, insanları 
birbirlerine yabancılaştırdı. Üretim, ağırlıklı 
olarak fabrikalardaki bant üretimine dönüştü; 
verimin arttırılması için üretim sürecindeki 
farklı etaplar birbirinden yalıtıldı. İnsanlar ça-
lışmalarının sonucunda ortaya çıkan ürünün, 
kendi emeklerinin sonucu oluştuğunun idra-
kini kaybettiler.

Aslında insanlar arasında cereyan eden bir 
beşeri ilişki, gizlenerek sanki metalar arasın-
da cereyan eden bir görünüşe büründü. Süreç 
insansızlaştı. İşte bu tür bir yabancılaşmayı 
Marx “meta fetişizmi” adı altında kavramlaş-
tırdı. 

III. Bilgi-bilimsel düzeyde 
yabancılaşma: 

Hegel, Estetik adlı eserinde yabancılaşmaya 
farklı bir açıdan bakarak aşağıdaki değerlen-
dirmeyi yapar:

“... Saf ve yalın bir içerik olmasından ötürü 
biçim bakımından soyut olan anlam, kendin-
de edimsel olarak ifade edilmeye ve dolayı-
sıyla somut kılınmaya yazgılıdır. Buna göre 
burada işin içine bir olması gereken girer. Bir 
içeriğin geçerliliği kendinde ne olursa olsun, 

Düşüncenin
Nesnelleşmesi
Olarak Yabancılaşma
İBRAHİM ALAGÖZ
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bu soyut geçerlilikle hâlâ doyuma ulaşmış sa-
yılmayız ve daha ilerideki bir şeyin özlemini 
çekeriz. Başlangıçta bu, yalnızca doyurul-
mamış bir gereksinimdir ve bilinçli özne için 
kendi ötesine geçmeye çabalayan ve doyuma 
doğru ilerleyen eksik bir şeydir. 

Bu anlamda, içeriğin başlangıçta öznel, ta-
mamen içsel bir şey olduğunu, onun karşısın-
da ise nesnel olanın durduğunu söyleyebiliriz, 
öyle ki şimdi bu, öznel olanın nesnelleştiril-
mesi talebine yol açar. Öznel olan ve onun 
karşısında duran nesnel olan arasındaki bu 
tür bir karşıtlık, aşılması gerekmekle birlikte, 
her şeyin içerisinden geçen tümel bir karakte-
ristiktir.” (Hegel, Estetik, 1. Cilt, s. 96)

Marx’ın “meta fetişizmi” adı altında kavram-
laştırdığı yabancılaşma, yukarıda Hegel’den 
alıntıladığımız metindeki yabancılaşmadan 
farklıdır. Şöyle ki:

Hegel, insanın bir şeye ve bir şeyden yaban-
cılaşmasını, düşüncenin nesnelleşmesi anla-
mındaki yabancılaşmadan ayırt eder. Marx, 
insanın emeğinin sonucu ortaya çıkan ve 
piyasa ekonomisi içinde dolaşan ticari meta-
yı söz konusu ederken, Hegel bu türden bir 
ürünü değil, mutlak tinin konusu ve alanı olan 
sanat, din ve felsefenin ürünlerini konu edinir. 

Mutlak tinin kendini ifade etmesi ve farklı 
biçimler altında kendini sunması olarak nes-
nelleşme, bir yabancılaşmadır ve ancak bu ya-
bancılaşma deneyimi mutlakın bilgisinde kap-
sanmış ve ortadan kaldırılmış bir aşama olarak 
kavrandığında, insanın kendisini bilmesi, ör-
tüklüğünden tam açıklığa doğru devinir. 

Mutlak tinin, başlangıçta ve ilkin, zorunlu 
olarak sanatsal ürünler vererek kendini nes-
nelleştirmesi ve bu ilk özdeşlikten ayrılma-
nın, tinin kendi dolayımsızlığından ilk ayrılı-
şının bilgi-bilimsel bir yabancılaşma anlamı-
na geldiğini kavramak, insanın kavrayışının 
bütünlüğüne kavuşması için zorunlu bir aşa-
madır. Kavrayışımızın bu aşamadan geçmiş 
olması sayesinde, daha üst evreler olan, din 
ve felsefe alanlarında daha az örtük ve daha 
fazla açık ifade biçimlerinin üretilmesi müm-
kün hale gelir. İnsan etkinliği sanatsal, dinsel 
ve felsefi ürünler vermeden önce, şüphesiz 
uzun bir tarihi hazırlık dönemi içinden geçti 
ve bunlar insanın şuurlanması sürecinde vaz-
geçilmez aşamalar olarak zorunludur ve idrak 
edilmelidir.

Ancak bir kavramın tarih içinde ortaya çıkan 
açılımına ilişkin; insan, sadece kas gücü ve 
el becerisi gibi yetilerine dayanan zihinsel 
etkinlikle değil ama aynı zamanda hem bun-
lar hem de yaratıcı düşünme kuvvetlerinin 
yoluyla da ürettiği ürünler içinden geçerken, 
kavramın farklı evrelerini birbirlerinden ayı-
rabilmek, kavramın bütünlüğünü kavramak 
için zorunludur. Bu anlamda Marx’ın kastet-

tiği yabancılaşma insanın mutlak tinine dışsal 
ve dolayımsız kalır.

Bir insan piyasa ekonomisine uygun emtianın 
üretimine baştan sona şahit olsa da, bu tanık-
lık onu emeğine yabancılaşmadan kurtarabi-
lir, fakat şuurlanmasını sağlamaz.

“Şimdi, öznenin kendi içerisinde kapsaya-
bileceği en yüksek içerik, açıkça özgürlük 
diye adlandırabileceğimiz şeydir. Özgürlük 
tinin en yüksek kaderidir. Her şeyden önce 
tamamen biçimsel yönünde, özgürlük öznenin 
karşısına çıkan şeyde yabancı hiçbir şeyin 
bulunmamasından ve bu şeyin bir sınırlama 
veya bir engel olmamasından ibarettir, bunun 
tersine özne onda kendisini bulur. Bu biçimsel 
özgürlük tanımında bile her acı, her talihsiz-
lik gözden kaybolup gitmiş, özne dünya ile 
uzlaştırılmış, dünya içerisinde doyurulmuş ve 
her karşıtlık ve her çelişki çözülmüştür. Fa-
kat daha yakından bakılırsa, özgürlük, içeriği 
olarak genelde akılsal olana sahiptir: örneğin 
eylemde ahlâklılık, düşünmede hakikat. Fakat 
özgürlük başlangıçta yalnızca öznel olduğu 
ve fiili olarak kazanılmış olmadığı için, özne, 
özgür olmayanla, doğanın zorunluğu olarak 
tamamen nesnel olanla karşılaşır ve burada 
derhal bu karşıtlığın uzlaştırılması talebi baş 
gösterir.” (Hegel, Estetik 1. Cilt, s. 97 )

Bilincimizin içeriği, nesnel dünyada bir biçim 
altında kendini gerçekleştirdiği oranda bireyin 
tinsel ihtiyaçlarına bir karşılık olabilir. Böyle 
olmasıyla da anlamlı hale gelir. Eğer içerik 
nesnelleşerek amaç ve ilgilerimizin tatmin 
edilmesini sağlamazsa, mevcut doyurulmamış 
durumumuzu değiştirmek için çabalamaya 
devam ederiz. Çünkü sadece düşünmek ve 
tasarımlamak insanı doyurmaz, düşünme ve 
tasarım aşamasında kalan bir yönelim eyleme 
dönüşüp, ereğine kavuşmazsa, aslında dola-
yımsızlığında ve doğal varoluşunda bile bü-
tünsel bir varlık olan insanın, kendini eksik ve 
yarım kalmış olarak duyumsamasına yol açar.

Bu içsel kısıtlanmışlık ve ketlenme ile bu 
olumsuzluktan kurtulma çabası, eylemlerimi-
zin temel dinamiğini oluşturur. Yani insanın 
hayvandan ayrışması için sadece bir iç’e sa-
hip olması yetmez, bu iç’in kendisine uygun 
bir dış gerçeklik içinde kendini gerçekleştir-
mesi gerekir. İçsel olanın dışsal olanı kulla-
narak ve bu dışsal içinde kendini ifadesi ve 
sunumu, “düşüncenin nesnelleşmesi” dediği-
miz şeydir.

Duyusal ve tasarımsal insan bilinci eylemin-
de ve istemesinde sonuna kadar özgür olmak 
ister, ancak bu istemesi akıl ile sınırlanmaz-
sa, keyfiliğe dönüşür. Bu sebeple ilk dönem 
ürünlerde, sanat ve din birbiri içine girmiş ve 
mitsel ögeler ile karışık olarak ortaya çıkmış-
tı. Bu eserlerde anlam muammalı ve anlaşıl-
maz, duyulara ve duygulara o derece gömü-
lüdür ki, bu dönemin betimlemeleri, şiirleri, 

heykelleri, mimarisi genelde bilinçsiz sem-
boliktir ve anlama ilişkin doyum, duyusal ve 
keyfilik düzeyinde kaldığından henüz sanat 
yoktur.

Tinsel doyum alanlarına ait etkinlikler sanat 
ile başlar. Sanat; kavramı, duyusal ortam ve 
bireysel görünüşü içinde bilincimizin önüne 
koymayı başarır ama kavrayış sezgisel kalır. 
Yapı sanatının temel modeli olan mimari, an-
lamı sembolik tarzda nesnelleştirir. Anlam bu 
aşamada ima edilir ama örtüktür.

Daha sonraki heykel sanatının temel modeli 
olan klasik sanat biçiminde ise, düşüncenin 
kendini nesnelleştirmesi hâlâ doğal ve duyu-
sal madde içinde kaldığı için klasik Grek hey-
keli, insanın tininin değil, bunun ikametgâhı 
olan insan bedeninin karşılığıdır. Şiir sana-
tının temel modeli olan romantik sanat biçi-
minde bile, anlam hayal gücü alanında kalır. 
İçerik dolayımsız biçimde kavranır.

Mutlak tinin sanattan sonra gelen ikinci alanı 
olan dinde ise “düşüncenin nesnelleşmesi”, 
sanattaki  duyusal şekilden öznenin içselliği-
ne taşınmıştır. Düşünce kendine yabancılığın-
dan bir adım  merkezine doğru yaklaşmıştır. 
Burada anlam hâlâ kendi öz vatanında değil-
dir, ama ortam içsel öznel hayata geçmiştir. 
Din sanattan farklı olarak kavrama derecemi-
ze tapınmayı da ekler ki, bu etkinlik içtepile-
rimizin törpülenmesini ve iç arınmayı sağlar. 
Bu tapınma sayesinde  insan kendi iç mabe-
dini kurabilme imkânını yaratır. Bu alanlarda 
bir doyum buluruz, ancak bu aşamadaki do-
yumlar, nesnel alanda yani duyular ve duy-
gular içinde meydana geldiği için, felsefeden 
bakıldığında bu tür doyumların sonlu ve kı-
sıtlı kaldığını görürüz. Ancak, bu çelişkinin 
de olumsuzlanmasıyla doyumu, duyular ve 
duygu düzeyinden, anlam düzeyine taşıyabi-
liriz. Bu sebeple sonlunun alanındaki göreli 
ve geçici doyumu, mutlak hakikat alanındaki 
doyumdan ayırt etmeliyiz.

“En yüksek hakikat, kendi sıfatıyla hakikat, 
en yüksek karşıtlık ve çelişkinin çözülmesidir. 
En yüksek hakikatteki geçerlilik ve güç, öz-
gürlük ve zorunluluk arasındaki, tin ve doğa 
arasındaki, bilgi ve bilgi nesnesi arasındaki, 
yasa ve içtepi arasındaki karşıtlığı; hangi 
biçimi alırsa alsın, kendi sıfatıyla karşıtlığı 
ve çelişkiyi silip süpürür.” (Hegel, Estetik 1. 
Cilt, s. 99)

Demek ki insanın kendi kavramına yabancı-
laşması, anlayış ve kavrayışındaki yabancı-
laşma olarak çelişkide ve şüphede kalmaktır. 
Çelişkinin deneyimlenmesi, bütünsel kav-
rayış ve tinsel doyum için zorunlu, ancak 
çelişkide kalmak yıkıcıdır. Düşünce, kendi 
öznelliği ile nesnelliği arasındaki uzlaşmazlı-
ğını kendine kader edindiğinde değil, ama bu 
karşıt yanları bir üst kavrayış altında uzlaştı-
rabildiğinde özgürdür.

Felsefe
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Makinalaşmak İstiyorum!

trrrrum,
trrrrum,
trrrrum!
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!
 
beynimden, etimden, iskeletimden geliyor 
bu! 
her dinamoyu 
altıma almak için çıldırıyorum! 
tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor, 
damarlarımda kovalıyor 
oto-direzinler lokomotifleri!
trrrrum, 
trrrrum, 
trak tiki tak 
makinalaşmak istiyorum!
mutlak buna bir çare bulacağım 
ve ben ancak bahtiyar olacağım 
karnıma bir türbin oturtup 
kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!
trrrrum 
trrrrum 
trak tiki tak! 
makinalaşmak istiyorum!

Nazım Hikmet, 1923

Nazım Hikmet “Makinalaşmak İstiyorum” 
şiirinde, yazıldığı dönemdeki çok hızlı tek-
nolojik gelişmelerin, insan hayatına olan psi-
kolojik etkisini apaçık serimlemektedir. Şiir 
1923’te ve Nazım Hikmet’in Moskova’da bu-
lunduğu dönemlerde yazıldığını bildiğimizde 
insanın tinsel yanının nasıl tepkiler altında 
kaldığını sorgulayabiliriz.

İnsan, yalnızdır. Ama o, aynı zamanda bağ-
lantıları olan bir varlıktır da. İnsan, başka hiç 
kimseyle özdeş olmadığı, eşsiz bir varlık ol-
duğu ve ayrı bir varlık olarak kendi bilincine 
vardığı ölçüde yalnızdır. O, yargı vermek zo-
runda olduğunda veya salt usunun gücü ara-
cılığıyla kararlar vermesi gerektiğinde, yalnız 
olmalıdır. Ama insan, yalnız başına olmaya 
türdeşleri ve geçmiş ve gelecek kuşaklarla 
kendisi arasında bulunduğunu duyumsadığı 
dayanışma duygusuna dayanır.

Bireysel ve toplumsal yaşamda varoluşsal 
ayrışmalardan radikal (köktenci) bir şekilde 

ayrı ve insana ait varoluşun zorunlu parça-
ları olmayan pek çok tarihsel çelişki vardır. 
İnsanların yaratmış olduğu bu çelişkiler, ya 
ortaya çıktıklarında ya da insanlık bilinç ta-
rihinin daha sonraki bir döneminde çözüm-
lenebilirler (fütürizm). Çağımıza özgü bir 
çelişki olan özdeksel doyumu sağlayan tek-
nik /elektronik araçların bolluğu ile bunları 
özellikle barış ve insanların mutluluğu için 
kullanmak arasında çelişki, çözümlenebilir. 
Çünkü bu çelişki zorunlu olmayıp insandaki 
cesaret ve bilgelik eksikliğinin bir sonucudur. 
Antik Yunan dünyasının kölelik kurumunu 
görece çözümlenemez olan bir çelişkiye ör-
nek verebiliriz (Yunan mitinde “Herakles’in 
On İki İşi”). Bu tür çelişkinin çözümü, ancak 
tarihin daha sonraki bir döneminde, “insan-
ların eşitliği için gerekli olan özdeksel temel 
sağlandıktan sonra” ( Descartes, Ahlâk Üze-
rine Mektuplar) başarılabilirdi.

Tarihsel çelişkiler insanı “olmaması gereken 
şeyin olamayacağına” ve trajik yazgısını ka-
bullenmekten başka bir şey yapamayacağına 
inandırmaya çalıştılar. Ama bu çelişki tipini 
birbirine karıştırma girişimi, insanı onları 
çözmeye çalışmaktan uzak tutmaya yetmedi. 
İnsan anlığının gerip niteliklerinden biri de 
bir çelişkiyle karşılaştığında edilgin kalama-
masıdır. Çelişkiyi çözme amacı, insanı hare-
kete geçirir. Tüm insansal gelişme, bu olgu-
nun sonucudur. Eğer, bu çelişkilerin bilincine 
vardığında, insanın eylem aracılığıyla onlara 
tepkide bulunması engellenecek olursa, çeliş-
kilerin gerçekten varolduklarının da yadsın-
ması gerekir. Çelişkileri uzlaştırmak ve böy-
lece yadsımak, bireysel yaşamda ussallaştır-
maların; toplumsal yaşamda toplumsal ussal-
laştırma kalıplarının işlevidir (ideolojilerin). 
Eğer insan anlığı yalnızca ussal yanıtlarla, 
doğrulukla doyurulabilseydi, bu ideolojiler 
etkisiz kalacaklardı. Ama insan anlığının bir 
başka garip özelliği de güçlü sorumlulukların 
öne sürdüğü veya kendi kültüründeki insan-
ların çoğunun paylaştığı düşünceleri hakikat 
olarak kabul etmesidir. İnsan tarihsel çelişki-
lere eylemiyle onları ortadan kaldırarak tep-
kide bulunabilir. Ama varoluşsal yarılmaları, 
onlara çeşitli biçimlerde tepki gösterebildiği 
halde, ortadan kaldıramaz. İnsan, dinlendiri-
ci ve uzlaştırıcı ideolojiler aracılığıyla kendi 
anlığını yatıştırabilir, içsel tedirginliğinden 
sürekli hazzı arayan etkinlikleri veya işi ara-
cılığıyla kaçmaya çalışabilir. Nazım Usta’nın 
dizelediği gibi: 

trrrrum, 
trrrrum, 
trrrrum! 
trak tiki tak! 
makinalaşmak istiyorum! 
 
beynimden, etimden, iskeletimden geliyor 
bu! 
her dinamoyu 
altıma almak için çıldırıyorum!”

Özgürlüğünü ortadan kaldırmayı ve kendi dı-
şındaki güçlere teslim ederek bu güçlerin bir 
aracı durumuna dönüşmeyi deneyebilir. Ama 
doyumsuzluğu, tedirginliği ve huzursuzluğu 
sürer. Bu sorunun bir tek çözüm yolu vardır: 
Gerçekle yüz yüze gelmek, yazgısına kayıtsız 
bir evrendeki temelli tek başınalığını ve yal-
nızlığını kabul etmek, kendi sorununu kendisi 
için çözebilecek onu aşan hiçbir gücün bulun-
madığını onaylamak (Sokrates: “Sorgulan-
mış yaşam, sorgulanmış bilgi sana aittir”). 

İnsan, kendini savunma sorumluluğunu ve 
ancak kendi öz güçlerini kullanarak yaşamı-
na bir anlam verebileceği gerçeğini kabul et-
mek zorundadır. Ama anlam, kesinliği içine 
almaz. Gerçekte, kesinlik araştırması, anlam 
arayışını engeller (Victor Frankl, İnsanın An-
lam Arayışı, Öteki Yay.).

İnsan sonlu ve ölümlüdür; o, çevre ve soya-
çekimle, beden yapısıyla, yaşam hikâyesiyle, 
doğum tarihi ve yerine ilişkin rastlantısallık-
la, toplumsal ve tarihsel etkenlerle koşullan-
mıştır. Fakat insan verili bir durumu aşabilir, 
çünkü bu durumun farkındadır ve onu dışarı-
dan bakıyormuş gibi bakabilir. Hem var olur, 
hem de varoluşun farkındadır. İnsan, bilinci-
nin çeşitli biçimleriyle –düşünce, konuşma 
yeteneği, hafıza, imgeleme (tahayyül etme ) 
ve geleceği tasarımlama (fütürist)– kendisini 
var olandan özgürleştirebilir; 

“mutlak buna bir çare bulacağım 
ve ben ancak bahtiyar olacağım ”

O, uzamdaki durumunu aşabilir : “Bura-
dadır” ama başka yerlerde neler olduğunu 
hayal edebilir. O, gelecekte olabilecekleri 
hayal ederek ve geçmişte olanları hatırlaya-
rak zaman içindeki durumunu aşabilir. Anlık 
duyumsal deneyimleri kavramsal düşüncesi 
sayesinde aşabilir:

Nazım Hikmet Şiirinde Yabancılaşma Olgusu Bağlamında 

“Makinalaşmak İstiyorum!”
HULİSİ AKKANAT

Deneme
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Karikatür: Kürşat Zaman
http://kursatzaman.blogspot.com.tr/ 

Deneme
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karnıma bir türbin oturtup 
kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!...

 
O anki deneyimleri aşılması varoluşsal ya-
bancılaşmasının kaynağı ve nedenidir. Bilinci 
sayesinde insan, dünyasından, dünyası insan-
dan yabancılaşmıştır. İnsanın varoluşu kutup-
sal bir yapıya sahiptir; kendi kişiliği ile dünya 
arasındaki bu kutuplaşma “varoluşun öz-
ne-nesne yapısını yansıtır; bu da kişilik-dün-
ya ilişkisinin, varoluşun temel bir açıklaması 
olduğu varsayımına dayanır. Kişiliğin üyesi 
olduğu bir dünyası vardır. Bu diyalektik yapı, 
mantıksal ve deneyimsel olarak bütün diğer 
yapılardan önce gelir.” (Paul Tillich). Tilli-
ch’in yansıttığı; biz dünyayı algıladığımızda 
bu durumun her zaman, algılayan, düşünen, 
konuşan bir özne ile algılanan, hakkında dü-
şünülüp konuşulan nesneyi varsaydığı gerçe-
ğinden kendimizi çoğunlukla soyutlarız. O an 
farkında olalım veya olmayalım, bizim için 
gerçek her zaman, bir özne-nesne yapısına, 
benlik ve dünyaya ayrılmıştır. Gördüğümüz 
ağaç bağımsız bir nesne değil, ama ikili öz-
ne-nesne yapısının bir parçasıdır. Fenomenal 
gerçekliğin bütünü, ağaç ve onu algılayan 
“Ben”den oluşmuştur. Dünyamızın bütün 
yapısı ikilidir. Bu varoluşsal yabancılaşma-
ya yol açar. İnsanın varoluşsal yabancılaş-
masının sadece bir bölümü olan bu durum 
toplumsal yabancılaşmanın da nedenidir. Bu 
varoluşsal yabancılaşmanın özel bir türüdür. 
Yabancılaşma hangi biçimde olursa olsun 
insanın, kişiliğinin bölümlerinden yabancı-
laşmasından oluşur. Yabancılaşma genellikle 
toplumdan yabancılaşma olarak yorumlan-
maktadır; her gün daha fazla alt kültür grubu, 
Batı toplumundan yabancılaşmakta olduğunu 
düşünüyor. Bu sadece yüzeyde doğrudur. 

Yabancılaşma her ne kadar toplumsal etmen-
lerden kaynaklansa da, insanın kendi için-
de oluşur. Çocuk, ana babaların değerlerine 
karşı asi davransa da, kendi değerleri yine de 
onlarınkiler tarafından etkilenir. Toplumsal 
değer-yaklaşım sistemi insan doğasının ve ki-
şiliğinin bütünü ile aynı anlama gelmez. Top-
lumsal olarak kabul görmüş yaşam biçimleri 
arasında yer almayan kişisel özellikler, istek-
ler, eğilimler, düşünce biçimleri, duygular, 
arzular ve davranışlar da vardır. Kişiliğin bü-
tünü, toplumsal olarak kabul edilenden daha 
kapsayıcıdır. İnsan, gerçekleşmemiş fakat 
gerçekleşebilecek olanı tasarlayabilir:

…
makinalaşmak istiyorum!
mutlak buna bir çare bulacağım 
ve ben ancak bahtiyar olacağım 
karnıma bir türbin oturtup 
kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!

Aynı zamanda, insan zihninde, varoluşunun 
sınırlarını aşma yeteneği ile ödüllendirilmiş 
ve belki de cezalandırılmıştır. İnsan ölümlü 
olduğu için potansiyellerinin hepsini gerçek-

leştiremez, fakat bilinci ve 
aşkın düşünme yeteneği bu 
potansiyelleri görmesine yar-
dımcı olur. Bilinci sayesinde 
aşkın düşünme ve potansiyel-
leri kavrama yeteneği, insan 
özgürlüğünün ve onun ser-
best seçiminin temelini oluş-
turur. Eğer insan verili biri 
durumu aşamasaydı ve alter-
natif olasılıkları hayal etme-
seydi, seçim yapamazdı. Bu 
bilinç ve aşkın düşünme sa-
yesinde insan, arasında seçim 
yapabileceği ve yapması ge-
reken alternatifleri düşleye-
bilir. İnsan, verili bir durumu 
bilinci sayesinde aşarak bu 
durumun gereklerinden –bel-
li sınırlar dâhilinde– kendini 
özgür kılabilir; aşkın bilinç 
yoluyla kavranan alternatif-
ler arasında seçim yapabilir. 
Kişinin bu seçme yeteneği ve 
bu özgürlüğü bir nimet veya 
felaket olarak görmesi onun 
mizacına bağlıdır. Bütün se-
çim ve kararların, reddedilen 
alternatiflerin feda edilmesi 
anlamına geldiğini görmesi 
için insanın İbrani mitlerinde 
“Âdem’in Cennetten Kovul-
ması” kıssasına bakılabilir 
(Tekvin, Bap 3/2-24). İnsanın 
sonlu olarak koşullanmış do-
ğası alternatif olasılıklar ara-
sından seçimini gerektirir, çünkü verili koşul-
lar altında bunların hepsini gerçekleştirmenin 
olanağı yoktur. Sonluluk, ölümlülük ve sınırlı 
koşullarla karşı karşıya olma tek başına kıtlığı 
yaratmaz; aslında bu yalnızca sınırlı çevreye 
uyum sağlama ve bir hayatta kalma sorunu-
dur. İnsanlık için yabancılaşmayı kaçınılmaz 
kılan temel sorun, diğer canlılar gibi hayatta 
kalmaya ve uyum sağlamaya çalışırken, çe-
şitli alternatifler olduğunu ve bunların arasın-
dan seçim yapmanın gerektiğini bilmesi ve 
bunun sonucunun da fedakârlık ve vazgeçme 
olduğunu kavramasıdır. Yabancılaşma dene-
yimine neden olan işte bu bilinç, bilgi, seçim 
özgürlüğü ve gerekliliği ile feda edilen alter-
natiflerden haberdar oluşumuzdur. “Kişiliğin 
ve koşullu benliğin sınırları dâhilinde oluşan 
seçme ve karar verme özgürlüğü yabancılaş-
ma değil, varoluşsal veridir,” der Sartre (J.J. 
Sartre, Varoluşçuluk, Say Yay.). Varoluşsal 
yabancılaşmayı oluşturan ise insanın belli 
seçilmiş potansiyellerini gerçekleştirebilmesi 
ve kişiliğinin sınırları dâhilinde bulunan di-
ğerlerini feda etmek zorunda olmasıdır. Va-
racağımız sonuç yabancılaşmanın tam olarak 
ortadan kaldırılamayacağıdır. “İnsan olmak 
demek yabancılaşma demektir .” (Aldous 
Huxley, Algının Kapıları, İmge Kitabevi).

Ahlâki kural insana, ister dışarıdan ister ken-

dince dayatılmış olsun, belirli bir zorlama 
veya kısıtlama getirir. İnsan, seçim yaparken 
bazı potansiyellerini feda ettiğini bildiği için, 
ahlâki kuralın uygulanması, kişiliğin bir yönü 
ile başka bir yönünü karşı karşıya bırakır:

tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor, 
damarlarımda kovalıyor 
oto-direzinler lokomotifleri!

İlkesel olanı özel bir boyut olarak kavraya-
mayan, araçsal, bilimci akıl bu karışıklığa 
yol açmıştır. Bilimci yöntem sadece değer-
lendirmeye ilişkin gerçekleri ve tarihsel geli-
şim sürecince değerlerin içeriğinde meydana 
gelen türlü türlü değişiklikleri dikkate alır. 
Araçsal nitelikte ve gerçeklerle ilgili olan 
bilimci aklın sınırlı görüş açısı, ahlâki yap-
tırımın koşulsuz talebindeki içsel deneyimi 
kavrayamamaktadır. İlkelerin sadece değişen 
içeriği algılanır ve mutlaklık deneyimi dik-
kate alınmaz. İnsana ilişkin olaylarda bilişsel 
veya ahlâki ilkelerin geçerliliği her zaman bu 
ilkelerce belirlenmiş koşullarla sınırlanmıştır. 
Verili koşullar altında bilişsel veya ilkesel 
ifadelerin geçerliliği her zaman “mutlak”tır. 
Hiçbir ifade, bilişsel veya ilkesel, bütün ko-
şullar altında geçerli olabilecek bir mutlak ge-
çerliliğe sahip olamaz; bu duruma varlık-bi-
limsel ifadeler dışında bütün ifadelerin ken-
dine özgü ve sınırlanmış doğasında rastlanır. 
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Ortak koşullar altındaki insan grupları için 
de geçerli ilkeler vardır. Toplumsal yaban-
cılaşma, bulundukları toplumun değerlerini 
özümseme ve gerçekleştirme derecelerine 
göre sıralandırılabilir. Toplumun değerlerini 
temsil etmekten ne kadar uzaklaşılırsa “seç-
kinler” grubundan da o kadar uzaklaşılmış 
olur. Toplumdaki gücün, servetin, statünün ve 
saygının temeli, işte bu psikolojik durumdur 
(Sigmund Freud, Uygarlığın Huzursuzluğu, 
Metis Yay.). Temel değerler, benimsendikle-
ri ve akıllara derin bir biçimde kök saldıkla-
rı sürece toplumsal sistem ve üzerine kurulu 
olduğu hiyerarşi sarsılmayacak, otorite meşru 
kılınacaktır. Değer sistemi her ne sebepten 
olursa olsun çözülmeye başladığı zaman, top-
lumsal hiyerarşi ve sınıfsal tabakalaşma sor-
gulanmaya başlanır. Eski değer sisteminden 
uzakta olan gruplar daha yüksek statü için 
seslerini yükseltirler. İşte bu K. Marx’a göre, 
“İşçi sınıfının yaptığı ve kimi alt tabaka grup-
larının halen yapmakta oldukları şeydir”:

“trrrrum, 
 trrrrum, 
trak tiki tak 
makinalaşmak istiyorum!
mutlak buna bir çare bulacağım 
ve ben ancak bahtiyar olacağım ”

Bastırılan güçler inanç sistemini zayıflatır 
ve zayıflayan inanç sistemi bastırılan güçle-
ri özgür kılar; iki hareket aynı zamanda olu-
şur. İkisinin arasındaki bağ ise akıl yürüten 
Ben’in (Ego, Nefs) varlığıdır: “Ben”, eleştiri 
yoluyla hem inanç sistemini zayıflatır hem de 
bastırılan güçlerin farkına vararak onların, ki-
şiliğinin bir parçası olduğunu onaylar (Rollo 
May, Yaratma Cesareti, Metis Yay.). Eleşti-
rel akıl ile boyun eğen akıl arasındaki fark, 
toplumsal düzenin eleştirilmesine gereksinim 
duyulan uygarlık aşamasında ortaya çıkan 
doğal yasa düşüncesiyle bağlantılıdır.

“Maddenin düşünme yetisiyle donanmış ola-
bileceğini…” Julien Offray De La Mettrie, 
(L’Homme Machine / İnsan, Bir Makine, 
Havass Yay.) bu sözcüklerin kullanımından 
kaçınarak, “bu kaygan zeminden sakınmaya” 
çalışıyorsa da, yapıtı boyunca duyumların, 
bilincin ve bizzat ruh/tin’in madde ve hareke-
tin değişik biçimleri olduğunu söylemektedir:

“Maddenin, hareketin, ilişkilerin, faaliyetin, 
uzamın durağan durumu fikrinden hareketle, 
maddenin düşünme yetisine sahip olamayaca-
ğını böylece kanıtladık… Kısacası, eğer mad-
di bir tözden duyumlarımızla bilebileceğimiz 
ve yukarıda sözünü ettiğimiz niteliklerle do-
nanmış o maddeyi anlıyorsak, diyorum, ruh-
tin maddi olamaz; maddi-olmayan olmalıdır 
ve aynı nedenle Tanrı maddeye düşünme yeti-
si veremezdi, çünkü O, çelişkiler yaratmaz,” 
der. Ayrıca; “Doğası bizce hiç bilinmeyen bir 
varlık nasıl tanımlanabilir?” La Mettrie bu 
savı ruh-tin’e inanmaya karşı kullanır, ancak 

daha sonra “hareketin doğasının da maddenin 
doğası gibi/kadar bizce meçhul” olduğunu 
kabul eder. O zaman neden maddenin varlı-
ğından kuşku duymaksızın ruh-tin’inkinden 
kuşku duymak gerektiğini anlamak zorlaşır. 
John Locke bu noktayı şöyle belirtmektedir:

“Duyumlarımızın bize yalnızca maddi şey-
leri gösterdiğini düşünmeye yatkınlığımız, 
düşünme isteğimizden ileri gelmektedir. Her 
duyumlama eylemi, iyice incelendiğinde, 
doğanın her iki yanını da eşit biçimde göste-
rir: bedensel olanı da, tinsel olanı da.”, “Bu 
maddi-olmayan tin nosyonu, içinde açıklan-
ması kolay olmayan güçlükler taşıyorsa da, 
bu, böylesi tinlerin varlığını inkâr etmek ya 
da bundan kuşku duymak için bir neden ola-
maz, tıpkı beden (cisim) nosyonunun tarafı-
mızdan açıklanmayı çok güç, hatta imkân-
sız kılacak kimi güçlüklerle dolu olmasının, 
bedenin (cisim) varlığını inkâr etmeye veya 
ondan kuşku duymaya neden olamayacağı 
gibi.” (John Locke, İnsan Anlığı Üzerine De-
neme, II. Kitap, 23. Bl).

Nazım Hikmet’in 1923’te belki de ülkemi-
zin geri bıraktırılmışlık öyküsüne bir fütürist 
haykırışla umut ilkesini sadece teknolojide 
görme isteği bizi özne-nesne diyalektiğine 
yolculuk yaptırıyor. “İnsanın güç alacağı 
kaynak, kendisi ile savaştığı kaynaktır,” der 
Stefan Zweig, “Kendisi ile Savaşanlar” adlı 
eserinde.

İnsan, olmakta olan bir varlıktı. Kendi etkin-
liği ile insan olmayı başarmak, insana, onun 
“kozmos’taki yeri” (Max Scheler) ve bütün 
“varlık basamakları”nı kendisinde toplayan 
varlık-yapısı tarafından bir vazife olarak ve-
rilmiştir. İnsan olmak, hazır ve tamamlan-
mış bir şey değildir; insanın kendisini ortaya 
koyduğu akt’larda gerçekleşen, olmakta olan 
bir oluştur. İnsan olmak yolunda çok alçak 
gönüllü olmak gerekir, çünkü bu en yüksek 
varlık alanı çok narindir: “Güzel olan incedir, 
çabuk kırılır; bunun için de ender ve süreksiz-
dir ,” (Max Scheler, İnsanın Kozmostaki Yeri, 
İstanbul Matbaacılık,1968).

“Ben kimim?” sorusu pek hızlı bir şekilde 
“Ben neyim?” sorusuna yeniden dönüşse 
bile, soranları ve sorulanı zorlayan bu ters 
çapraz soru, Nazım Hikmet’te “Makinalaş-
mak İstiyorum”a dönüşerek cevabını kendi 
içinde barındırır. Ama nasıl olursa olsun, ken-
di’liği (self) doğal ve toplumsal bir evrenin 
ilişki bünyesinden ayrılan bir kendi’nin keşfi, 
bir salt kendine özgülüğü, özelliğe indirgenir-
se sulandırılıp etkisizleştirilir. O zaman birey-
selcilik ile bütüncüllük arasındaki tartışmada 
sona varırız ki bu tartışma günümüze değin 
gelmekle birlikte öyle pek fazla bir şeyi orta-
ya koymaz. Robert Musil’in Niteliksiz Adam 
adlı romanındaki tuhaf kahramanın tahmin 
ettiği gibi, “kendi dünyasından bahsederken 
Tanrı bile, dilek-şart kipinin olanak halini 

tercih eder, “zira Tanrı dünyayı yaratır ve 
ayrıca düşünür ki, dünya pekâlâ başka türlü 
olabilir.” (Robert Musil, Niteliksiz Adam I. 
Cilt, YKY). Bizi bugüne değin sıkıntıya so-
kan öznellik ve rasyonalite motiflerinin ikili 
motif olarak ortaya çıktıkları gerçeği, artık 
belirleyicidir. Modern özne, kendi konumunu 
arayıp da bu konuma sahip olmayan ve ye-
gâne aklın temsilcisi olarak da artık ortaya 
çıkamayan bir varlık olarak kendini gösterir.

Hususi olan, ondan bir şeyin sıyrılmasıyla 
ortaya çıkar ve bu sıyrılan şey, işte tam da ya-
bancı ve yabansı olarak tecrübe ettiğimiz şey-
dir. Mesela Platon’un Sofistler diyalogunda 
sahneye koyduğu Elealı yabancı adam olmak 
üzere bir misafirin yabancılığı, başka bir dilin 
yabancılığı, başka bir kültürün yabancılığı, 
başka bir cinsin veya bir “başka durumun” 
yabancılığı, bir şeyin veya bir kişinin farklı 
ortaya çıktığı gerçeğine indirgenemez. Ya-
bancılık, bir kendi’nin (self) hususiliğini ve 
hususi alanını şart koşar ve bu Kendi, üçüncü 
taraftan hareketle ayırt edilen bir Aynı (same) 
ile karıştırılmamalıdır. F. Nietzsche der ki: 
“Benim için önemli olan, evrenden, birlik ve 
bütünlükten kurtulmamızdır… Evreni yarıp 
parçalamak gerekir...” ( F. Nietzsche, Güç 
İstenci, Ada Yay.) 

Düzenlere ortadan kaldırılamaz bir olum-
sallık yükleyen farklı keşif çok daha iyi bir 
durumda değildir. Başka-türlü-olabilme veya 
başka-türlü-eyleyebilme az ya da çok gelişi-
güzellik olarak kavranırsa bu yorum, zorun-
luluğun zıddını harekete geçirir. Doğru ve 
yanlışın, iyinin ve kötünün soy kütüğünü de 
kapsayacak biçimde düzenlerin kuruluşu ne 
göreceli ne de mutlak olarak geçerlidir. 

Her düzenin, kaba bir açık göstermeyen bir 
düzenlenmemişlik biçiminde kendi kör nok-
tası vardır. Bu olgu, kavramsal ve estetik dü-
zenler için olduğu kadar ahlâki düzenler için 
de geçerlidir. Platon, duygusuzluk ve duyum-
samazlığı bir adım ileri gider (Platon, Gorgi-
as, 491e). Etkilenmenin, yaşama cevap ver-
menin Neye’sine dönüşür. “Mutlak buna bir 
çare bulacağım,” becerisi ki bu beceriyi şair 
vurgulu ve etkili bir şekilde Tanrı’nın arma-
ğanı olarak beyan eder, gündelik yaşamda da 
özel bir tür söylemeyi gösterir. Kendi kendine 
değil de, aksine başka yerden hareketle başla-
yan ve bundan dolayı yabancı bir ilhamın hat-
larını daima kendinde taşıyan bir konuşma ve 
aynı zamanda bir eyleme söz konusudur. Hu-
susilik ki hususilik olmadan hiç kimse bizzat 
kendisi veya “O” olmayacaktır, bizimle sıy-
rılan yabancı olana girişmeye borçludur. İşte 
bunu, Nazım’ın özlemle haykırışında, cevap 
verme olarak adlandırıyorum:

trrrrum 
trrrrum 
trak tiki tak! 
makinalaşmak istiyorum!
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*Aşağıdaki yazı İtibar dergisinin Mayıs 2013 
tarihli 20. Sayısında yayınlanmıştır. 

Modernizmin alâmet-i fârikası, Varlık’ı, Ev-
ren’i ve Hayat’ı dolayısıyla İnsan’ı anlamdan 
arındırmak, anlamdan temizlemektir (disenc-
hantment). Latince kadîm kökü dikkate alın-
dığında, şu-an, şimdi ve ölçmek anlamlarını 
içeren modernizmin, büyük oranda, anlama 
dayanan kavramsal olanı tasfiye edip yerine 
sayılabilir ve ölçülebiliri ikâme etmesi, söz 
konusu temizleme işleminin doğasına işaret 
eder. Evren’i anlamdan arındırmak, sayılabi-
lir ile ölçülebilir olanı merkeze almakla birle-
şince, mekanik-matematik bir Evren tasavvu-
runu olanaklı kılmış; Tabiat’ı sömürmek için 
de meşrû bir gerekçe oluşturmuştur. Hayat’ı, 
dolayısıyla İnsan’ı, anlamdan arındırmak ise 
daha zordur; çünkü bunun için yapılması 
gereken ilk şey, ölümü gözden düşürmektir. 
Ölümü gözden düşürmek, kolay bir işlem 
değildir; çünkü bunun için de ölümden son-
rasının, dolayısıyla yeniden dirilişin ve hesap 
gününün, daha derin bir deyişle, herkesin 
Yaşamında yürüdüğü yolun, din gününün ve 
bunlara ilişkin inançların itibarsızlaştırılması 
gereklidir. Söz konusu itibarsızlaştırmanın 
gerçekleştirilmesi, lafzî anlamda kolay olsa 
da, mefhûmu, İnsan yaşamının mukavvim bir 
unsuru olduğundan, Var-olma’yı, dolayısıyla 
Varlık’ı ve buna bağlı olarak Hayat’ı anlam-
sızlaştırmak; sonuç olarak da BEN’i, hem 
var-olma, hem de hayat yönünden, meta-fi-
zik (eşref-i mahlûkât) bir değer olmaktan çı-
karıp ale’l-âde bir fizik (esfel el-sâfilîn) nes-
ne derekesine indirmek/düşürmek demektir.

Bizim için Hayat, yakın ve uzak/öte anla-
mıyla bir bütündür; el-hayat el-dünya, yakın 
hayat, meâş [Türkçe olarak yaşam diye ad-
landırılabilir] ile el-hayat el-âhire, uzak/öte, 
meâd [Türkçe olarak ölüm diye adlandırıla-
bilir]. Her iki deyişte de ortak olan Hayat, 
mevsûftur, dolayısıyla subûtiyeti vardır; dün-
ya/yakın ile âhire/uzak-öte ise yalnızca birer 
sıfattır ve her sıfat gibi bir mevsûfa tâbidir. 
Bu nedenle, insan, yaşamını kaybedebilir, 
ölebilir ama Hayat’ını kaybetmez. Yaşam ve 
ölüm, Hayat’ın yalnızca iki farklı tecellîsidir 
çünkü... Başka bir deyişle, geleneğimizde 
mebde(köken, çıkış, başlangıç), meaş(ya-
şam) ve meâd(dönüş), Hayat’ın, farklılığını 
gösteren ama sürekliliğini işaret eden deği-
şik yönleridir... Kadîm şehir örgütlenmesi, 
yaşam ile ölümün yani hayatın sürekliliğine 

güzel bir örnektir: Din’in mekânı, me-DİN-e 
yani şehir, mabedin etrafında kurulur; ölü-
lerin gömülü olduğu makberler de mabedin 
harîmindedir. Denilebilir ki, tarihte her şeh-
rin mukavvim unsurları, mabedler ile mak-
berler idi; günümüzde de benzerdir, yalnızca 
mabed ve makberin mısdâkı(referans) değiş-
miştir; mefhûmu aynıdır.

Bu tasnifte, mebde ve meâş, anlamını meâd-
dan devşirir; daha veciz bir deyişle, kökene 
ve yaşama, anlamını, ölüm verir. Bu tespit 
şöyle de dile getirilebilir: Nasıl ki, insanın 
yürüyüşüne, anlamı, amacı/hedefi verir; ya-
şamın anlamını da amacı, yani nihâî âkıbeti 
belirler. Yine nasıl ki, yola istikameti, men-
zili/varışı kazandırır; yaşama da istikame-
ti, âkıbeti (ve ötesi) kazandırır. Bu nedenle, 
Hayat’ın anlamdan arındırılması, yukarıda 
da imlediğimiz, bizâtihi ölümün ve sonra-
sının anlamdan temizlenmesine sıkı sıkıya 
bağlıdır. Ölüm, insanca korkunun, telâşın, 
kaygının, gerginliğin, tedirginliğin, bunalı-
mın, kısaca, hem insanca var-olmanın [do-
layısıyla bizâtihi Varlık’ın], hem de yaşamın 
anlamının görünmez zeminidir. Ölüm, yaşa-
mın ümididir; mutluluk ise bildiklerimiz, sa-
hip olduklarımız değil, ümit ettiklerimizdir; 
bu nedenle Fahreddin Râzî’nin dediği gibi, 
mümkün de olsa, öte, aynı zamanda, insanî 
mutluluğun kaynağıdır. Hem var-olmanın, 
hem de Hayat’ın anlamı, ölüme sıkı sıkıya 
bağlıdır çünkü. Öldükten sonra börtü-böcek 
olacak isek insanî var-olmanın; dolayısıyla 
bir hesap yok ise ahlâklı yani insan olmanın, 
hayatın anlamı yoktur. Başka bir deyişle, iyi, 
doğru ve güzel keyfî ise, insan, anlamsızla-
şacağından, salt beşer olarak ara-da/orta-da 
kalır ki, yaşamının bir istikameti bulunmaya-
cağından, müstakîm yolu tespit edemeyecek, 
yaşam çölünde yön-süz, yordam-sız, amaç-
sız dolaşıp, dolanıp duracaktır (câhiliyye). 
Bu durum, bir süre sonra, insanın hem birey, 
hem de tür olarak kendini imha etme süre-
cine dönüşecektir. Çocuktan, dolayısıyla ço-
ğalmaktan ürken; canı ve aklı yanında neslini 
sürdürecek zemini, cinsel sapmalarla (redâet/
sapkınlık) tahrip eden beşer, meâdı bir dönüş, 
yakın Hayat’tan uzak Hayat’a bir geçiş değil, 
bir yok-oluş, çürüyüş olarak görecektir. Nite-
kim şimdiye değin dile getirilenler göz önün-
de bulundurularak, XIX. yüzyıldan itibaren 
beşerî bilimlerde ortaya çıkan nazariyeler, 
söz konusu indirgemenin, insanı, anlamdan 
arındırmanın tarihi olarak okunabilirler. So-

nuç olarak, hâsıl olan, insanın yalnızca birey 
olarak değil tür olarak da kaybıdır.

Neden kayıp? Çünkü anlamı olmayan bir 
şeyin yok edilmesi son derece kolaydır; is-
ter doğal bir nesne, ister beşerî bir eser ol-
sun... Ailesinden kalan bir yadigârı koruyan 
bir kişinin ya da atalarından kalan tarihî bir 
eseri koruyan bir toplumun, üzerine titrediği 
nesnenin, kendi değil temsil ettiği anlamdır. 
Başka bir ele düşen yadigâr ile işgal edilen 
bir ülkedeki tarihî eserlerin tahribinin ne-
deni aynıdır: İçerdikleri anlamdan haberdar 
olmayanların nezdinde herhangi bir itibar-
larının bulunmayışı... Yakın tarihimizde, 
Türkiye’deki tarihî tahribatın, Selçuklu-Os-
manlı eserlerinin yok edilerek, Eski Anadolu 
kültürleri ile Bizans eserlerinin gün yüzüne 
çıkarılıp üzerine titrenilmesinin nedeni de 
budur; çünkü kişi ancak anlamca kendini ya-
kın hissettiği nesneyi korur; etmediğini yıkar. 
Benzer biçimde, sömürgeci kapitalizmin, 
insanı kolayca harcamasının kökeninde de, 
insanın anlamdan arındırılıp kullanılacak bir 
meta haline indirgenmesi bulunur. Sömür-
gecilerin, Amerika kıtasındaki yerli ahaliyi 
telef ederken vicdanları sızlayınca [ki, ancak 
nezdinizde anlamı olan bir şeyi yok ederken 
vicdanınız (anlam-değer yetisi) sızlar] geliş-
tirdikleri en önemli nazariye, yerlilerin “in-
sanımsı (ya da insancık)” olmakla birlikte, 
“aynı Âdem’den gelmediklerinden dolayı”, 
“kendileri” gibi “insan” “olmadıklarından”, 
yok edilmelerinin meşrû olduğuydu.

Yabancı, bir kültürün anlam-değer dünyasına 
mensup olmayan kişi demekse, çağdaş felse-
fede insanın kendine yabancılaşması denilen 
hâdise, ilkece, insanın, ölüme [ve ötesine] 
yabancılaşması anlamına gelir. Bu nedenle, 
insanın kendine yabancılaşmasının nedenle-
rini, tek başına, üretim tekniklerine, ilişkile-
rine, süreçlerine ve araçlarına indirgeyerek 
tespit etmek olanaklı değildir; en temeldeki 
neden, insanın kendinin –bizâtihi- ölümden 
(ve ötesinden) kopuk yaşaması; hayatı, ya-
şama indirgemesidir. Hâlbuki insan, ölüme 
komşudur; ölüm, hayatın değil, yaşamın zıd-
dıdır; çünkü yaşam ve ölüm, hayatın iki farklı 
yüzüdür. Ölümü, telef olmakla bir tutan, ken-
dini insan değil beşer kabul ediyor demektir. 
Hayvan telef olur; insan ölür... İnsan ki, Ana 
rahminde, Rahman’ın sıfatının tecellîgâhında 
canlandığında, ölüme hazırdır; ölüme doğru-
dur... İnsanın, Yeryüzü’nde kendini yabancı 

Var-olmayı ve Hayatı 
Yeniden Anlamlı Kılmak!*
İHSAN FAZLIOĞLU
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hissetmesi, yaşamı, hayatın bir parçasından, 
ölümden ayrı düşünmesiyle ilgilidir; çünkü 
ölümden ayrı düşen yaşam anlamsızdır; an-
lamsızlık ise insan için trajedidir.

Yukarıda, “yine nasıl ki, yola istikameti, 
menzili/varışı kazandırır; yaşama da istika-
meti, âkıbeti (ve ötesi) kazandırır” demiş-
tik. Öyleyse şu soruyu sorabiliriz: Âkıbetin 
verdiği istikametin müstakîm olmasını ne 
sağlar? Çünkü istikametin, müstakîm olma-
sı, insan-ca yaşamak demektir. En sonunda, 
her insanın muhatap olacağı âkıbet doğal ise 
tesadüfî bir istikametle yetinebilir miyiz? 
Âkıbet (ve ötesi) hakkındaki bilinç, istika-
metin müstakîm olmasının nedenidir; tersi 
durumda, yaşam çölünde, âkıbet mukadder 
ise de, amaçsız dolaşmak, yaşama dolan-
mak –ki buna câhiliyyede yaşamak diyoruz–, 
münhanî yolları kat etmek zorunda kalırız. 
Âkıbet (ve ötesi) hakkındaki bilinç ise bizâti-
hi meâdın içeriğiyle ilgilidir. Bu noktada, 
ikinci soruyla yüzleşiriz: Meâdın içeriğinin 
sahih bilgisini nasıl elde edebiliriz? Bura-
da, özellikle sahih terimini kullandık, sâdık 
demedik; çünkü sıdkıyet, önerme ile vâkıa 
arasındaki mutâbakatı zorunlu kılar; insan 
için meâda ilişkin yargıların, mahsus olmadı-
ğından, sıdkıyeti değil, aşağıda da görüleceği 
üzere, sıhhati önemlidir. Elbette ölüm apa-
çıktır; gerekliliği, tecrübî akılla tespit edilir; 
mantıkî akılla da tartışılabilir; ancak, sonra/
öte anlamında meâdın içeriği nasıl bilinebi-
lir? Bu soruya yanıt vermeden önce şu nok-
taya da değinmek zorundayız: makbûl el-akl 
ile medlûl el-akl’ın birbirine karıştırılmaması 
gerekir; çünkü fıtrî akla dayanan makbûliyet, 
fıtrî aklın doğasıyla çelişmeyen mümkün 
makûllerin tecvîzidir; mantıkî/istidlâlî akla 
dayanan medlûliyet/hucciyet ise bi’l-fiil Ev-
ren’i idraktir. Başka bir deyişle, insan, ancak 
ve ancak mahsus bi’l-fiil bir Âlem’i müşahe-
de ve rasad edebilir; mümkün/muhtemel bir 
Âlem ise akl-i fıtrî ile tecvîz edilebilir [Akl-i 
fıtrî’ye hads, ışk, gönül, kalb denilmesi içeri-
ği değiştirmez].

Meâd’ın içeriğinden kasıt, son aşamada, 
BEN’in, ölümden sonraki Hayat’taki du-
rumunun bilgisidir. Öyleyse, tekrar paha-
sına, bu bilginin kaynağı nedir? Şemseddin 
İsfehânî, bu soruya yanıt olarak Tesdîd el-
kavâid fi şerh tecrîd el-akâid’de, nübüvvet’tir 
der. Kaynağın nübüvvet olması, meâd’a iliş-
kin bilginin semiyyata ait olduğunu gösterir; 

nübüvvetin bilgisi ise mütevâtirattır. Ancak, 
nübüvvetin, mantıkî/istidlâlî akılla gerekli 
olup olmadığı müzâkere edilse bile, haberin 
(nebe’) meşrûiyeti, Tanrı’nın, akl-i fıtrî ile ik-
rârı, akl-i istidlâlî ile tasdikine ihtiyaç duyar 
ki, bu da itikâddır. Yine insan, Tanrı itikâdı-
na ulaştıracak emâreleri bi’l-fiil var-olan-
dan yani muhdesten elde eder ki, bu alanın 
bilgisi, mahsûsâta dayanır. Duyulur âlemin 
bilgisine ise düzeni, kaynağını insan aklının 
doğasında bulan en genel kavramlar, umûr-i 
âmme verir; dolayısıyla mahsûs, makûle dö-
külerek, hakikat, itibara taşınarak bilgi(ilm) 
haline, makûlâta dönüştürülür. Tüm bu iş-
lemler de aklın fıtratında imkân halinde bu-
lunan biçimlerden hareketle belirli bir yön-
tem, nazar dâhilinde yapılır (mukaddemât). 
Bu sunum, geleneğimizdeki kelâmî yaklaşı-
mın, özelde, meâdın içeriğine ilişkin bilgi-
nin, genelde, bilginin hem içeriğini, hem de 
yöntemini verir; bunların belirli bir sıradüze-
ni(hiyerarşi) içinde olduğunu gösterir ve tüm 
insanî bilgi eyleminin tüm tecellîleri ile akla 
bağlı olduğunu vurgular: Bilinenler itibariy-
le; Nazar [Düşünme]: Umur-i âmme [Meta-
fizik] ↔ Muhdes [Evren] ↔ Sânî [Allah] ↔ 
Nübüvvet [Peygamberlik] ↔ Mead [el-hayat 
el-âhire]... Bilgi özellikleri itibariyle: Mu-
kaddemât [İlkeler]: Makûlat [İtibârlar] ↔ 
Mahsûsat [Duyulur âlem] ↔ İtikâd [İnanç] 
↔ Mütevâtirat [Tarihî bilgi] ↔ Semîyyat 
[Vahyî bilgi]...

Bu alan ve bilgi türlerini, hem Taftazanî’nin, 
hem de Hocazade’nin, Hz. Ali’ye nispet ede-
rek dile getirdikleri üçlü bir tasnifle de özet-
lemek olanaklıdır: Buna göre, insan, üç yerin 
bilgisi peşinde koşar: nere-den’in bilgisi (ilm 
min eyne), nere-de’nin bilgisi (ilm fî eyne) 
ve nere-ye’nin bilgisi (ilm ilâ eyne)... Üç 
bilgi türü , -den, -de, -e, hem bir birlikteliği, 
birlikte var-olmayı, -çünkü hepsi bilgi’nin 
yani insanın konusudur ve insan, tümünü câ-
midir-, hem de istikameti, gelinen, bulunulan 
ve gidilecek yeri, yönü imlerler... Bu tasvir, 
ilkece mebde (min-eyne) ve meâd (ila-eyne) 
bilgisinin, bu-ara’da yani muhdes-mahsûs 
âlemde (fî-eyne) tahsil edilmesi gerektiğini 
gösterir. Öyleyse, fi-eyne’deki yaşamın an-
lamlı bir yer olması, gelinen ile gidilen yer-
lerle bir bütünlük içinde bulunmasına bağ-
lıdır ki, işte hayat bu bütünlüğün adıdır. Bu 
nedenledir ki, yukarıda dile getirildiği üzere, 
yaşamın anlamdan arındırılması için, -den, 
-de ve –e’nin yani hayatın bütünlüğünün par-

çalanması zorunludur. Modern dünyada kö-
ken (min-eyne) ve son (ila eyne) sorularının 
itibarsızlaştırılması, bizâtihi bulunulan yerin, 
yaşamın, dünyanın (fi-eyne) da itibarsızlaştı-
rılmasını gerektirmiştir. Sanıldığı gibi, dün-
yaya düşkünlük, tek başına beşerî tarzdaki 
yaşamın kutsanması, bizâtihi insana itibar 
kazandırmamıştır; tersine insan yaşamı, her 
iki hattın tasfiye edilmesiyle, trajik bir hâl 
almıştır.

İnsan, tarihî deneyim gösteriyor ki, esas iti-
bariyle kemâl arayan bir varolandır; ancak 
her kemâl, zevâle evrilir... Zevâlden kurtul-
mak isteyen ve beşerî yaşama vurgu yapan-
lar, beşeri makineleştirerek mevcudiyetlerini 
devam ettirmek isterler (devâm el-vucûd); 
insanî hayata vurgu yapanlar ise mevcudi-
yetlerinin devamını değil, subûtiyetlerini 
amaçlarlar (subûtiyet el-vucûd). Çünkü on-
lara göre Hayat’ın, Hayy olanın ilminde bir 
subûtiyeti vardır; bu nedenle de hayat, insan-
dır; insan ise halife yani akıl sahibi olma ba-
kımından bizâtihi anlamın kendidir. Öyleyse 
hem var-olmanın, hem de hayatın yeniden 
anlamlı kılınabilmesi için insandan çalınan 
anlamın iade edilmesi (re-enchantment); 
mekanik aklın inşa ettiği dünyadaki ölçüle-
bilir-sayılabilir büyünün sınırlandırılarak, 
başka bir deyişle yerine konularak, fıtrî aklın 
kavramsal-anlamsal düşüncesine yer veril-
mesi gerekir.

“Neden hiçlik değil de bir-şeyler var?” [Why 
is there something rather than nothing?] 
sorusunu soran Yeryüzü’nde bir akıl sahibi 
var-olduğu sürece halife yani anlam var-ol-
maya devam edecektir. Bazı sorular, bir kez 
yanıtlamak için değil; her an yanıtlanmaya 
çalışılması içindir; çünkü bu sorular bizi in-
san kılar, sürekli ayık ve uyanık tutar... Yine 
bu sorular, korkumuzla yani insanlığımızla 
yüzleşmemizi sağlarlar ve onlara yön/istika-
met vermemizi olanaklı kılarlar. Unutulma-
malıdır ki, akl-i fıtrî ile yönlendirilen korku/
hayret/endişe/tedirginlik/... insanî anlamın 
kaynağıdır. Elbette, denilenlere lafzî düzeyde 
bakanlar anlamı anlamayacaklar, ancak ko-
nuşacaklardır; mefhûm düzeyinde görenler 
ise sükût edecekler, meskût anh makamında 
teemmüle dalacaklardır; çünkü sükût, sükû-
nu; sükûn da sâkin olmayı gerektirir.

Son söz: İman, emândır...
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Yabancılaşma sorunu hem kişisel açıdan hem de toplumsal açıdan 
incelenebilirdi. Fakat aslında her ikisi de birdir ve sadece bir tektir. 
Yabancılaşma, her zaman toplumsal bir bağlamda varolur ve öyle gö-
rünüyor ki “tek başına yabancılaşma” olamaz. Yabancılaşma için, ya-
bancılaşacak “öteki”ne ihtiyacımız vardır. Ve bu “öteki”nin toplumsal 
bağlamı, bireyin aileye, arkadaşlara veya daha geniş bir toplum çev-
resine, hatta –belki de özellikle– ilâhi olana, esas “öteki”mize (dosta) 
yabancılaşması olabilir. 

Eğer yabancılaşmanın toplumsal bir bağlamı varsa, tarih göz önünde 
bulundurulmalıdır; çünkü toplumlar –bireylerden farklı olarak– zama-
nın tahribatlarına karşı daha dirençlidir ve onların hikâyesi, eş deyişle 
tarihi çok kuşaklıdır. O zaman tarihsel açıdan, toplumsal bir meydan 
okuma olarak yabancılaşma, modern çağların başlangıcı ile ve belki 
Rönesans’ın hümanistik hareketi ile ilişkilendirilebilirdi. Bireyin ilk 
kez olarak herşeyin merkezine fırlatılması o zamana denk geldi; böy-
lece birey, kilise ve kral tarafından temsil edilen ve herşeyi bilen kutsal 
embriyonun koruyuculuğundan da gönülsüzce ayrı düşmüş oldu. Bu 
embriyo kavramı(*) zihinlerimizde, keşfedilip, suistimal edilebilecek 
olan doğaya dönüşürken, bedenlerimiz de kutsal bir mesken olmaktan 
çıkıp, incelenecek ve parçalara ayrılacak bir madde kümesine dönüş-
tü. Kral ve kilise herkes için sıcak bir barınak sağlamayı bıraktı. Ve 
bireysel vatandaşların biçimsiz bir birlikteliği olarak halk, ilk olarak 
1776’da Amerika’da, daha sonra da 1789’da Fransa’da sokaklara çıktı. 
Önce “mutluluk arayışı” daha sonra “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik”te 
direterek, bir birlik oldu ve iki büyük devrim gerçekleştirdi.

Psikanalizin babası Sigmund Freud’un bize öğrettiği gibi babayı öl-

The question of alienation could be examined both from a personal 
angle and from a social one. But in fact, both are one and one only. 
Alienation always has a social context; it seems that there cannot be 
“alienation alone.” For alienation, we need the “other” to be alienated 
from. And the social context of the “other” could be that of the indi-
vidual’s alienation from family, friends or a larger social environment. 
Even –perhaps especially– with the Divine, our ultimate “other” (and 
friend). 

And if alienation has a social context, one must consider history be-
cause societies –unlike individuals– are more resilient to the ravages 
of time, and their story (or history) is multi-generational. Historically 
then, alienation as a social challenge could be associated with the be-
ginnings of the modern age, and perhaps even the humanistic move-
ment of the Renaissance. It was then that the individual was first 
catapulted into the center of things and thus, willy nilly, became also 
separated from the protecting know-all divine embryo, represented by 
church and king. This embryo had been changed in our minds into na-
ture to be explored (and abused). Our bodies too had been transformed 
from a holy abode into a material aggregate to be studied (and dissect-
ed). The king and the church stopped providing a warm shelter for all, 
and the people, an amorphous association of individual citizens, went 
out to the streets, and –united as one– first in 1776 America and then 
in 1789 France, introduced two great revolutions, the former insisting 
on the “pursuit of happiness,” and the latter on “freedom, equality and 
brotherhood.”

İran’da Toplumsal ve 
Kişisel Yabancılaşma: 
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dürmek; kardeşlik için gerekli bir koşul olan ve temeli katil kardeşler 
arasındaki sevgiye dayanan, toplum totemini yaratır.[1] Fakat büyük 
Fransız sosyolog Emile Durkheim tarafından da gösterildiği gibi, mo-
dern toplum parçalara ayrılmıştır ve kral öldürüldükten sonra sürdürü-
lebilir bir kardeşlik meydana gelemez. İçinde kafa karışıklığını da ta-
şıyan yabancılaşma anlamında anomi[2] sözcüğünü türeten Durkheim, 
aile bağlarına ve değerlerine bağlı olan Katolik ve Musevilerin, bakış 
açıları daha çok bireye odaklanan Protestan vatandaşlarına kıyasla inti-
hara daha az meyilli olduklarını gösterdi. Diğer bir öncü sosyolog, Karl 
Marx analizlerinin merkezine işçilerin yabancılaşmasını koydu. İşçiler, 
aile ve toplum içinde yaşayan, mesleğini seven zanatkaar ve esnaflar-
dan, kalpsiz bir ekonomik makine içinde sömürülmüş ruhsuz unsurlara 
dönüştürülmüşlerdi. Babanın öldürülmesi daha fazla öldürme ihtiyacını 
da beraberinde getirdi. Fransa’da, Robespierre ve Napolyon savaşları 
bu yüzden XVI. Louis’nin idam edilmesinin ardından meydana geldi. 
Sonrasında bunu daha da fazla dehşet izleyecekti.

Peki ya Orta Doğu ve İslam dünyası? Bazı bilim adamları, modern ça-
ğın ve yabancılaşmanın bizim bölgemizde 1799 yılında, Napolyon’un 
Mısır seferleri ve Doğu Akdeniz ülkelerini Osmanlılar’dan kopartma 
çabaları ile başladığını ve Büyük İskender’in Hindistan ve Afganistan’a 
gitmesi ile onun izini takip ettiğini savunurlar. Napolyon alarm zilleri-
ni çaldı ve uyuyan Müslüman güzel sonunda uyanmak zorunda kaldı. 
O zamana kadar, çoğu Müslüman Avrupa’ya, J.B. Kelly’nin tanımıyla 
“hafifçe küçümser bir edayla”, onun zayıf ve primitif olduğu inancıyla 
bakıyordu. Diğer bilim adamları, Napolyon’dan önce III. Sultan Se-
lim’in reform çabalarına ve kendisinden sonra gelen II. Mahmut’un 
1826’da gerçekleştirdiği yeniçeri katliamına dikkat çekerler. Her du-
rumda Doğu, Batı’nın gücünden, nüfuz etmesinden ve etkisinden uzun 
süre kaçamadı. Yabancılaşma da aynen modernleşmenin yaptığı gibi 
gücünü göstermeye başladı.

Daha uzaktaki ve daha izole olan İran’a gelince, modernleşme nispeten 
daha geç geldi. Osmanlılar gibi, İranlı elitlerin de modernleşme için 
motivasyonu, büyük oranda Batı’nınkine denk olan bir askeri güce du-
yulan özlemdi. Fakat bunda diğer Müslümanların başarılarınının (ka-
zanımlarının) İstanbul, Kahire, Bakü ve Kalküta’da konuşlanmış İranlı 
diplomat ve tüccarlar tarafından Tahran’a iletilmesi ve bunlara duyulan 
kıskançlık da rol oynadı.

Hem Osmanlılar hem İranlılar, yabancılaşmaya çifte bedel ödemek 
zorunda kaldı. Bir yandan piyasa ekonomisinin büyüyen gücüyle kar-
şılaşmanın getirdiği uzaklaşma, yeni teknolojilerle tanışma, Marx’a 
göre “kitlelerin afyonu” olan dinsel kimliğin ve kamu vicdanının ter-
kedilmesi söz konusuydu. Diğer yandan ise modernite bu bölgeye, ya 
dışarıdan ve çoğunlukla kibirli ve güçlü yabancılar yoluyla gelmişti ya 
da öncesinde yerel azınlıklar tarafından yaşanıyordu. Bu da genel bir 
aşağılanma, öfke, eziklik ve korku duygusunu ortaya çıkarıyordu. Böy-
lece modernite ve yabancılaşmaya olan direnç çift yönlü bir form aldı: 
Batı karşıtı ve Seküler karşıtı.

Bu, Batı’ya ve modern seküler kapitalizme karşı olan iki çatallı dirence 
düzgün bir söylem ve kelime hazinesi gerekiyordu. Böylesi bir söy-
lemin aranacağı yer doğal olarak yerel kültür olmalıydı. Anlaşıldı ki, 
her ne olursa olsun bu kolay bir iş değildi. Zira yerelin kökleri sıklıkla 
İslami din adamları sınıfına dayanıyordu, bu da problemlerin başlangı-
cıydı. Dönemin İslam anlayışı da modernlik karşıtıydı, fakat bu İran’ı 
zayıf bırakmak anlamına geliyordu. Ayrıca İslamiyet, yerel kültürün sa-
dece bir boyutunu oluşturuyordu, hatta dışarıdan ithal edilmiş ve daya-
tılmış olan boyutunu, öte yandan ise İran milliyetçiliği Batı’nın keşifle-

[1] Freud’un Tabu ve Totem isimli kitabında tüm kadınlara kendisi sahip olabilmek 
için oğullarını toplumdan dışlayan babayı kardeşler işbirliği yaparak öldürürler. 
(http://wiredcosmos.com/2012/08/15/sigmund-freud-and-the-primordial-murder/)
[2] Anomie: Toplumun bireyle olan sosyal bağının tamamen kopması demektir. 
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Anomi)

Killing the father, taught us Sigmund Freud, the father of psychoanaly-
sis, creates society’s totem, which is the necessary condition for broth-
erhood, based on the love among the murderer brothers. But, as shown 
by the great French sociologist Emile Durkheim, modern society has 
been atomized; no sustainable brotherhood emerged after killing the 
king. Durkheim coined the term Anomie -- alienation within confusion 
-- and showed that Catholics and Jews, typically committed to family 
ties and values, were less susceptible to suicide than their Protestant 
fellow-citizens who focused more on the individual in their outlook. 
Karl Marx, another leading sociologist, put at the center of his analysis 
the alienation of workers, who had been transformed from artisans and 
craftsmen, living in family and community and loving their trade, into 
an exploited spiritless element in a heartless economic machine. The 
killing of the father led the need for more killings. Therefore, Robespi-
erre and the Napoleonic wars had to follow the execution of France’s 
Louis XVI. More horrors were soon to come.

But what about the Middle East and the Islamic world? Some scholars 
argue that the modern age (and alienation) started in our region in 1799, 
with the Napoleonic expedition to Egypt and his effort to snatch the 
Levant from the Ottomans and follow in the footsteps of Alexander 
the Great all the way to India and Afghanistan. Napoleon made bells of 
alarm ring and the sleeping Muslim beauty had to finally wake up. Un-
til then most Muslims looked at Europe in what J. B. Kelley described 
as a “slightly amused disdain,” believing it to be weak and primitive. 
Other scholars point to the reform efforts of the Ottoman Sultan Selim 
III, before Napoleon, and to the massacre of the Janissaries in 1826 in 
the hands of Mahmoud II that came after him. In any event, the East 
could not escape for long Western power, penetration and influence. 
And as modernization was beginning to force itself, so did alienation. 

When it comes to the farther afield and more isolated Iran, moderniza-
tion arrived comparatively late. Like the Ottomans, Iranian elites’ moti-
vation for modernization was mainly the longing for military might that 
could counterbalance the West’s. But envy at the achievements of other 
Muslims as reported back to Tehran by Iranian merchants and diplo-
mats stationed in Istanbul, Cairo, Baku and Calcutta, also played a role. 

Both Ottomans and Iranians had to pay a double price in terms of alien-
ation: On the one hand, the same estrangement of the individual fac-
ing the growing power of market economy, the introduction of new 
technologies and the demise of religious identity (Marx’s “opium for 
the masses”) and the sense of community (Ferdinand Tönnies’ Gemein-
schaft). On the other, modernity in this region came from the outside 
and was often carried by arrogant and powerful foreigners or local for-
merly-inferior minorities, thus eliciting a general feeling of inferiority, 
rage, frustration and fear. Resistance to modernity and alienation took, 
therefore, a dual form: anti-West and anti-Secular.

This two-pronged resistance (against the West and modern Secu-
lar Capitalism) needed a proper discourse or vocabulary. The natural 
place to look for such a discourse would have been in the local culture. 
As it turned out, this was not an easy mission whatsoever. For local 
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rine dayalıydı ve anayasa gibi Batı kurumlarına gereksinim duyuyordu. 
Aslında bu Batı tarzını benimsemek demek daha özgür ve bağımsız 
olmak, ancak bir o kadar da yabancılaşma demekti. Bu yabancılaşma, 
modernistlerin demokrasiyi bırakıp değişimin en etkin temsilcileri olan 
otorite yanlısı Pehlevi’leri (1921-1979) kabul etmelerine yol açtı. Daha 
sonrasında ise asla gerçekleştirilemeyecek olduğunu bugün bildiğimiz 
bir başka Batı ütopyası uğruna, İranlılar’ın özgürlüğünü, mirasını ve di-
nini çalmaya çalışacak olan, radikal sosyalizmin türleri geldi. 1979’da 
İranlılar, Humeyni Devrimi ya da Robin Wright’ın “Son Büyük Dev-
rim” ismini verdiği hareket ile Amerikan ve Fransız devrimlerine ikna 
edici bir yanıt vermek için kahramanca bir çabaya giriştiler: İtaatkâr bir 
cumhuriyetin üzerine aşılanan saldırgan bir dini otorite (papalık). Kilise 
ve devlet ayrımının sonu.

Bu girişimin kazanımları bakan kimseye göre değişir. Yabancılaşmanın 
zorluklarına dikkat çekmek gerektiği kesindir. Çoğu İranlı kendi ülke-
lerinde, kendilerini evlerinde hissetmez. Neden yönetilmek, sömürül-
mek, kurban edilmek zorunda olduklarını, Tanrı’nın onları gelecek olan 
Mehdi’ye hazırlamak için kendilerine talimat verdiği konusunda ısrar 
eden bir grup maceraperest din adamı tarafından neden cezalandırılmak 
zorunda olduklarını anlamazlar. Ve yine kimse 1960, 1970’lerde ve 
sonra tekrar 1990’larda İran’ın bir sürü yenilikçi fikre ve çalışmaya ev 
sahipliği yaptığını, yabancılaşmanın getirdiği varoluşçu sorunlara yap-
tığı entelektüel katkıları inkâr edemez. Paradoksal bir şekilde problemin 
tanımı yine Batı’dan; Hegel, Jean Paul Sartre ve Martin Heidegger’in 
çalışmaları yoluyla ithal edildi ve “otantiklik” arayışı Şii İslam’ın mili-
tan dini ideolojiye yani Humeynizm’e dönüşmesine yol açtı.[1]

* * *

Yazının geri kalanında, İran’ın önde gelen oyun yazarlarından –bel-
ki de en önemlilerinden– Gholamhossein Sa’edi (1936-1985) tarafın-
dan yazılmış bir yabancılaşma ile başa çıkma hikâyesi sunacağım. 
O zamanlar Türkçe konuşulan Azerbeycan’ın başkenti Tebriz’de 
doğan Sa’edi, hayatını İran’ın uzak köylerindeki ve Tahran’daki 
yoksullara ve haksızlığa uğramış kişilere yardım etmeye adamış bir 
tıp doktoru ve psikiyatristti. Bu sayede birçok güzel yer gördü, bir-
çok sınıf ve etnik grupla tanıştı, yaşamlarının farklı dönemlerindeki 
İranlıların dil özellikleri ve yaşam tecrübeleri ile ilgili samimi bilgi-
lere ulaştı. Bütün bu deneyimler ve sürekli yazdığı antropolojik tas-
laklar (sanatçı ve psikiyatrist gözünün yanısıra) Sa’edi’ye, roman-
larında, kısa öykülerinde, oyunlarında ve senaryolarında karakter-
lerini betimlerken eşsiz bir hassasiyete ulaşmasına yardımcı oldu.

Faridoun Farrokh ve Houra Yavari, Sa’edi’nin İran’daki yabancılaş-
ma ile karşılaştığı zorlukları onun radikal sosyalist dünya görüşünün 

[1]  Ruhullah Musavi Humeyni, 1979-1989 tarihleri arasında İran dini liderliğini 
yapmıştır. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Ruhullah_Humeyni)

roots meant often the Islam of the clergy, which brought with it a host 
of problems. The Islam of the time was indeed anti-modern, but this 
meant keeping Iran weak. And Islam was only one dimension of local 
culture, in fact an imported/imposed one. Iranian Nationalism, on the 
other hand, was based on Western discoveries and required Western in-
stitutions such as a constitution, and indeed adopting the Western ways, 
namely more freedom and independence, but also more alienation. 
This alienation led modernists to a abandon democracy and accept the 
authoritarian Pahlavis (1921-1979) as reasonably efficient agents of 
change. Then came a variety of radical socialisms, again promising to 
rob the Iranians of their freedoms, heritage and religion for the the sake 
of another Western utopia, which, as we now know, could never mate-
rialize anyway. In 1979 the Iranians embarked on what Robin Wright 
dubbed “The Last Great Revolution,” or the Khomeini Revolution, 
which was a heroic effort to give a convincing answer to the American 
and French revolutions: an aggressive papacy grafted upon an obedient 
republic. The end of church-state separation.

The achievements of this enterprise remain in the eye of the beholder. 
One thing is certain: the alienation challenge remains to be addressed. 

Most Iranians do not feel at home in 
their own country. They do not re-
ally understand why they need to be 
ruled, supervised, exploited, sacri-
ficed and punished by a group of ad-
venturist clergymen who insist that 
God instructed them to prepare the 
world for the coming of the Mahdi. 
And yet, one cannot deny that Iran 
of the 1960s and 1970s, and then 
again in the 1990s, produced a host 
of innovative ideas and works of art, 
and invested much intellectual ef-
fort in the existentialist challenge of 
alienation. Paradoxically, the defini-

tion of the problem was also imported from the West, through the works 
of Hegel, Jean Paul Sartre and Martin Heidegger and the search for 
“authenticity” led to the transformation of Shii Islam into the militant 
religious ideology that is Khomeinism. 

* * *

In the space remaining, I will present an attempt to deal with the 
challenge of alienation by a leading -- perhaps the most important 
-- Iranian playwright, Gholamhossein Sa’edi (1936-1985). Born in 
Tabriz, the capital of the Turkish speaking Azerbaijan, Sa’edi was 
a medical doctor and a psychiatrist who throughout his life invest-
ed much effort in helping the poor and the downtrodden In Teh-
ran and in remote villages leading across Iran. He thus acquainted 
himself with great many places, classes and ethnic groups, and 
commanded an intimate knowledge with the real life and linguistic 
specificities of Iranians from all walks of life. All of these experi-
ences and the anthropological sketches he constantly wrote, helped 
Sa’edi (alongside his artist and psychiatrist’s eye) to reach an un-
surpassed accuracy in depicting the characters of his novels, short 
stories, plays and screenplays. 

Faridoun Farrokh and Houra Yavari describe the challenge facing 
Sa’edi in dealing with alienation in Iran as part of his radical socialist 
worldview: “From early on, Sa’edi was involved with the period’s poli-
tics of dissent and much of his work displays the hallMarx of left-lean-
ing liberal thought. In this regard, he was very much aligned with the 
modernist spirit in the literary history of an era in the Iranian cultural 
life that had its beginning in the early years after the Second World 
War and was in various degrees marked by opposition to what was 

Sosyoloji

58 Yabancılaşma Özel Sayısı / Ekim-Kasım-Aralık 2015

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Aylık Bülteni



bir parçası olarak tanımlar: Sa’edi, en başından beri, dönemin muhalif 
politikacılarıyle ilgilidir ve işinin çoğu sol eğilimli liberal düşünceyi 
sergiler. Bu bakımdan, duruş olarak İkinci Dünya Savaşı bittikten son-
raki İran’ın kültürel yaşamının yazınsal tarihindeki modernist ruha 
daha yakındı. Çeşitli derecelerde Pehlevi rejminin baskıcı doğasına, 
kültürel özeleştiri ile birleşen ve yeniden canlanan milliyetçiliğe, Batı 
emperyalizmi ile süregelen savaşa karşı görüşe sahip olması ile dikkat 
çekerdi. Sa’edi’nin yaşadığı ve çalıştığı ortam, kültürel ve politik yön-
den, Batı etkisine olan güvensizliğin yarattığı endişe verici bir ortamdı. 
Üstüne bir de Batı’yı anlama arzusu ve Batı’nın entellektüel mirası ile 
bir birlik geliştirirken politik ve kültürel baskıya karşı direnmeye çalış-
mak da söz konusuydu.

Bu tanımdan ne çıkarabiliriz? Sa’edi de –kendisi gibi düşünen diğer 
yazarlar gibi– (taşraya otantiklik aramaya giden bu oyun yazarları ve 
film yapımcılarının arasında Bahram Berizaii, Nasser Taqvaii ve dev-
rim sonrası Mohsen Makhmalbaf’ı sayabiliriz), bir yandan Batı’nın 
yabancılaşma gibi hastalıkları ile başetmek için onların araçlarına baş-
vururken, diğer yandan da yapıtlarına yerel renkleri ve bilgeliği kattı.

Dariush Mahrjui’nin 1968 yapımı beğeni gören filmi Gav’ın (İnek) se-
naristliğini yaptığı uluslararası en ünlü eserinde, Sa’edi fakir bir köy-
deki tek ineğin sahibi olan Mashdi isimli bir karakteri anlatır. Mash-
di zamanla ineği ile yakın bir bağ kurar, onu çok içten sever. Bir gün 
Mashdi köyde değilken inek ölür (büyük ihtimalle yabancılar tarafın-
dan öldürülür). Mashdi’nin ineğine olan düşkünlüğünü bilen köylüler, 
inek sanki kendiliğinden kaçmış numarası yaparlar. Mashdi’ye ineğini 
ararken yardım edeceklerini söyleyerek yatıştırmaya çalışırlar. Yine de 
Mashdi bunların hiçbirine inanmamakta ısrar eder. İneğinin kaçacak 
olmasına ihtimal vermez. Ahıra gider ve psikolojik olarak kendini ya-
vaş yavaş çok sevdiği ineğine dönüştürür. Saman ile beslenmeye başlar 
ve mümkün olan her şekilde bir inek gibi davranır. Köylüler, adı İslam 
olan bir adam da dâhil, bir sürü yerel ilaçlar denerler. Son olarak Mas-
hdi’yi tıpkı gerçek bir inek gibi ipe bağlarlar ve Batı tarzı tıp eğitimi 
almış bir doktor tarafından tedavi ettirmek üzere şehre götürmek için 
yola çıkarlar. Ne yazık ki bir türlü gidecekleri yere ulaşamazlar.

Köylü-inek ilişkisi henüz batılılaşmamış, ilkel (yapmacıksız) İran kö-
yünde hiç şüphesiz ilişkilerin, yabancılaşmanın hayatın içine girmeden 
önceki, “otantik” durumunu sembolize eder. Filmin hüzünlü bitişiyle 
verilmek istenen mesaj da, otantiklik (aslına uygunluk) bir kere bozul-
duğunda yerel ya da Batılı hiçbir ilaç şifa vermez. Yabancılaşma bilme-
cesinin belki de tek çözümü köylüler tarafından seçilmeyen yoldur; ha-
kikat ile göz göze gelip, hakikatin gözlerinin içine bakmak. Film, İranlı 
filozof-doktor İbn Sina’nın meşhur hikâyesine gönderme yapmaktadır. 
Hikâyede İbn Sina benzer bir şekilde kendisini inek sanan hastası-
nı tedaviye ona gerçekten bir inekmiş gibi yaklaşarak başlar. Kendisi 
bir kasap taklidi yapar ve hastaya, hastanın-ineğin kesime uygun hale 
gelmesi için daha çok beslenmesini tavsiye eder, böylece onu aşamalı 
olarak iyileştirir. İnek, Zerdüşt inancında Doğa Ana olarak ve İslam’da 
Kuran’da Fatiha’dan sonraki ilk sure olarak derin bir semboldür. Film 
bir biçimde, bölgemizdeki radikal İslam’ın nativizm’in (Doğuştancılık) 
bir biçimi olarak ortaya çıkışını öngörür. İnsanlar, şeyleri oldukları gibi 
görmekle gelen yabancılaşmanın acısından kaçmak için her yola baş-
vururlar.

Mashdi’nin insandan ineğe dönüşümü akıllara, bir dizi Batılı yazarın, 
hepsi de yabancılaşmaya götüren; sosyal baskı, baskıcı bir rejim ve hız-
la gerçekleşen modernizm karşısında dönüşüm geçiren insana odaklan-
masını getirir. Kendi mekanik rasyonel gücü ile modernite, paradoksal 
olarak insanların irrasyonel ve kırılgan boyutlarını böylece dönüşüme 
ve güdümlenmeye karşı olan hassasiyetlerini açığa çıkarmıştır. Bu bağ-
lamda akla gelen yazar ve eserler: Franz Kafka’nın 1915’te yazdığı 
Dönüşüm (Die Verwandlung), Eugene Ionesco’nun 1959’da yazdığı 
Gergedanlar (Rhinoceros), Friedrich Dürrenmatt’ın 1956’da yazdığı 
Yaşlı Kadının Ziyareti (Der Besuch der Alten Dame)’dir. Bunlar ve 

conceived as the oppressive nature of the Pahlavi regime, a resurgence 
of nationalism combined with cultural self-analysis, and a running 
battle with Western imperialism. The climate in which Sa’edi lived and 
worked was fraught with a distrust of Western influence, both in cul-
tural and political terms, coupled with a desire to understand the West 
and forge a communion with its intellectual tradition while resisting its 
political and cultural domination.”

What can we learn from this description? That Sa’edi, as well as other 
like-mind authors, resorted to Western tools in order to grapple with 
Western ills such as alienation, but incorporated in their work local col-
oring and wisdom (among those dramatists and film makers traveling 
to the provinces to seek “authenticity,” one can include Bahram Beizaii, 
Nasser Taqvaii and, after the revolution, Mohsen Makhmalbaf). 

Thus, in his most internationally famous work, the screenplay for Dari-
ush Mehrjui’s acclaimed 1968 film Gav (the Cow), Sa’edi outlines the 
character of Mashdi who owns the only cow in his poor village. Mashdi 
gradually develops a strong relationship with his cow, and loves her 
dearly. One day, as Mashdi is out of the village, the cow dies (perhaps 
killed by foreigners), and the villagers, being aware of Mashdi’s attach-
ment to the cow, pretend that it just ran away. They encourage Mashdi 
to help them in the search after his lost cow. Mashdi, however, will take 
none of that. His cow will never escape, he insists, and goes to the cow-
shed where he gradually transforms himself psychologically into his 
beloved cow. He begins to feed on hay and behaves as a cow in every 
possible way. The villagers, including a guy named Islam, try a variety 
of local medicines, and finally tie Mashdi with a rope, indeed just like a 
real cow, and try to drag him to town hoping that he will be cured by a 
Western-educated doctor. Yet, they never reach their destination. 

The villager-cow relationship in a “primitive” not-yet-Westernized Ira-
nian village, represent no doubt an “authentic” state of affairs, before 
alienation sets in. The sad conclusion of the film is that once authentic-
ity is broken, no medicine (local, “Islam,” or Western) could offer any 
help. The only solution perhaps to the riddle of alienation, is the road not 
taken by the villagers, and that is to look at the truth in the eye. The film 
also hints at a famous story about the great Iranian philosopher-doctor 
Ibn Sina who, in a similar case, began by treating a patient believing 
him to be a cow, just like a real cow. In the story, Ibn Sina, pretending 
to be a butcher, recommended more feeding in preparation of a subse-
quent slaughter of the patient-cow, thus allowing him to gradually heal. 
The cow has also deep symbolism in the Zoroastrian heritage as Mother 
Earth, and in Islam, being the first Sura of the Quran after the Fatiha. 
In a way, the film also predicts the emergence of radical Islamism as a 
form of Nativism in our region. People will go to great lengths to avoid 
the pain of alienation that comes with seeing things as they are. 

The transformation of Mashdi, from a human being into a cow, brings 
to mind a series of Western authors focusing on the metamorphosis 
of humans in the face of social pressure, a dictatorial regime, and fast 
pace modernization; all leading alienation. Modernity, in its mechani-
cal rational power, paradoxically has exposed the irrational and fragile 
dimensions of humans and thus their susceptibility to manipulation and 
transformation. Among the authors and works that come to mind in 
this context are Franz Kafka’s 1915 short story Metamorphosis (“Die 
Verwandlung”), Eugène Ionesco’s 1959 Rhinoceros (“Rhinocéros”), 
Friedrich Dürrenmatt’s 1956 The Visit (of the Old Lady, “Der Besuch 
der alten Dame”). These and other works created by Berthold Brecht, 
Luigi Pirandello and Samuel Becket inspired Sa’edi. Indeed, his the-
ater works correspond with the Epic Theater of Brecht, which aims 
at implementing a “distancing effect” (“Verfremdungseffekt”) to block 
the granting the pleasures of enchantment and the illusion of closure to 
audiences preferring instead to cling to miserable alienation thus forc-
ing the spectators to think. This type of art, then, welcomes alienation 
as an educational tool for inducing rational faculties and soul search-
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Bertolt Brecht, Luigi Pirandello ve Samuel Beckett tarafından yazı-
lan diğer eserler Sa’edi’ye ilham vermiştir. Tiyatro eserleri Brecht’in 
Epik Tiyatrosu ile örtüşür ve seyircinin acı çekerek yabancılaşacağı ve 
düşünmeye zorlanacağı bir son yerine tercih ettiği büyüleyici kapanış 
illüzyonunu engellemek için bir uzaklık etkisi (“Verfremdungseffect” 
“Yabancılaşma Etkisi”) vermeyi amaçlar. Bu tarz sanat, yabancılaşma-
yı –işçilerin “yanlış bilinçlenmesini”[1] açığa çıkarmak için– akılsal 
fakülteleri uyaran ve ruhu aramaya iten eğitici bir araç olarak görür. 
Benzer bir şekilde, Absürt Tiyatro da insanlığın modern zamanlardaki 
absürtlük ve acımasızlığını sunabilmek için kaba mizah, acımasızlık ve 
abesliği araç olarak seçer.

Bu tarz sanatın amacı sıklıkla, toplumdaki hastalıkları iyileştirecek, ya-
bancılaşma ve mutsuzluktan özgürleşmiş adil bir gerçeklik için gerekli 
esaslı bir değişim ya da devrimin gerçekleşmesine yardımcı olmak-
tır. Sa’edi’nin Balayı (Meh-e Asal, 1977) isimli oyunu da tam 1978-
79’daki Humeyni Devrimi’nden önce yazılmış, bu duruma çok iyi bir 
örnektir. Oyun, muhtemelen Tahran’da bir apartman dairesinde geçer. 
Yeni evli genç bir çift flörtleşmekle ve aile konularını konuşmakla meş-
guldürler. Bu mahrem anları uzun boylu, kırmızı kıyafetli, siyah botlar 
giymiş yaşlı bir kadının ortaya çıkışı ile beklenmedik bir şekilde bölü-
nür. Kadın, evlere izinsiz giren, “misafir” adlı gizli bir devlet örgütünün 
üyesidir. Genç çift, kurban “ev sahibi” popülasyonuna dahil olur ve –
bazen bir sirk atmosferinde– provokasyon, manipülasyon ve işkenceye 
maruz kalır. Dönüşümleri tamamlandığında: artık uzun boylu, kırmızı 
giyinmiş ve yaşlı olan çiftimiz “misafir” örgütünün üyesi olurlar ve ma-
sum insanları taciz etmeye başlarlar.

Balayı, barındırdığı özellikleri ve dinamizmiyle yukarıda sıralanan Ba-
tılı eserler arasında saygıdeğer bir öneme sahiptir. Bu eserlere içeri-
sinde geçen şiddet, abartılı hareketler ve abeslik ile Samuel Beckett’in 
1953’te yazdığı “Godot’yu Beklerken” de eklenebilir. Eser, korku, dik-
tatörlüğün gücü ve sürü psikolojisi bakımından “Yaşlı Kadının Ziyare-
ti” ve “Gergedanlar” ile de paralellik gösterir, ikisi de bir toplumun 
baskı ve ayartma altında politik olarak nasıl değiştiğini gözler önüne 
serer. Sa’edi’nin oyununun Kafka’nın, bir gün uyandığında kendisinin 
iğrenç bir yaratığa dönüştüğünü farkeden genç bir adamın hikâyesini 
anlatan “Dönüşüm”ü ile bağlantısı da aşikârdır. Çiftin yüzeysel karak-
terleri ve değersiz şeylere olan bağlılıkları ağır bir dille eleştirilmiştir ve 
Heidegger’in modern toplumun eleştirisini akla getirir.

“Balayı” aynı zamanda İran’ın derin manevi geleneğini de gözler önü-
ne serer. Tabii ki, kırmızı renkli kıyafetler bize Ta’ziyeh’deki kötü ka-
rakterleri anımsatır, ancak daha ilgi çekici olan şey ise psikiyatrist yazar 
tarafından tasvir edilen kopuş sürecidir. Tıpkı kendiliklerinin tanrısal 
olanın içinde erimesi (fena) arayışındaki mistik Sufiler gibi, bu oyun-
daki karakterler de keyifli ve kör itaat uğruna kendileri olmayı bırakıp 
mutluluğu bulurlar.
[..]

Yaşlı Kadın: Sadece tek bir tür zevk vardır. Hangisi olduğunu biliyor 
musun?
Kadın: Hangisi?
Adam: Eee? Çok açık. Zevk işte. Hani, bir insan kendisinden zevk al-
mak istediğinde olan, bilirsin.
Yaşlı Kadın: Tatlı bir ürperti. Doğru değil mi?
Kadın ve Adam: [Beraber] Çok doğru.
[..]

Yaşlı Kadın: Şimdi size açıkca söyleyeceğim, sevinç ve zevk iki 
gruptan birinde bulunur: büyük sevinç ve zevkler ve küçük sevinç ve 
zevkler. Çiçekler, bitkiler, hayvanlar, kuşlar, dağlar, denizler ve bu tip 
çer çöp hep küçük zevklerdir. Sadece bu tür şeylerden hoşlanan birine 

[1]  Bu terim Marx ve Engels’in Alman İdeolojisi [1845-49] eseri üzerinde 
düşünülerek George Lukacs [1971] tarafından ortaya atılmıştır.

ing in order to expose the workers to their “false consciousness” (a 
term coined by Georg Lukács [1971], pondering on Marx and Engels’ 
The German Ideology [1845-49]). Similarly, the Theater of the Absurd 
strove to present the absurdity and cruelty of the human condition in 
modern times applying rough humor, cruelty and senselessness as its 
tools of choice.

The goal of this kind of art was often to help bring society into a major 
upheaval or a revolution that would correct its ills and bring about a just 
world free of alienation and misery. Sa’edi’s theater play Honeymoon 
(“mah-e asal,” 1977) was indeed written just before the 1978-1979 Kho-
meini Revolution and is one of the best examples of this mood. The play 
is set in an apartment, perhaps in Tehran. A newly wed young couple 
is busy flirting, loving and discussing family matters. Their moments 
of privacy are abruptly interrupted by the arrival of a tall old woman, 
dressed in red clothing and wearing black boots, who is a member of a 
secret government organization of intruding “guests.” The young cou-
ple, now forming part of the victim “host” population, are subjected to a 
series of provocations, manipulations and torture –sometimes in a circus 
atmosphere– which lead up their complete metamorphosis: the couple 
(now dressed in red, tall and old) become members of the “guests” orga-
nization and move on to harass unsuspecting people. 

Honeymoon, in its quality and dynamism, can definitely hold a respect-
ed place among the above mentioned European works, to which we can 
add here also Samuel Becket’s 1953 Waiting for Godot, because of the 
combination of violence, slapstick and senselessness. In terms of fear 
and the power of dictatorship and crowd behavior, it corresponds with 
the “The Visit of the Old Lady and Rhinoceros”, both describing how a 
community changes politically under pressure and temptation. Sa’edi’s 
play connection to Kafka’s Metamorphosis, which tells the story of a 
young man who discovers one day the he became a hideous creature, is 
also obvious. The superficial character of the couple and their attach-
ment to gadgets are harshly criticized and brings to mind Heidegger’s 
criticism of modern society. 

But Honeymoon also displays the deep spiritual tradition of Iran. Of 
course, the red color of clothing reminds us of the evil characters of 
Ta’ziyeh passion plays, but what perhaps more is interesting is the pro-
cess of detachment as depicted by the psychiatrist author. Just like the 
mystic Sufis, who in their search to melt in the divine shed every aspect 
of their own self (“fana”), so the characters of this play find the pinnacle 
of happiness in shedding their own self for the benefit of a blissful blind 
obedience (translated by James Clark et. al.): 
[...]

Old Woman: There is only one kind of pleasure. Do you know what kind?
Woman: What is what kind?
Husband: Well? It’s obvious. Pleasure is. You know, when one wants 
to enjoy himself, he gets, you know.
Old Woman: Tingles. Isn’t that right?
Wife and Husband: [together] Quite right. 
[...]

Old Woman: [...] Let me tell you straight out, joys and pleasures are in 
one of two groups: big joys and pleasures, and small joys and pleasures. 
Flowers, plants, animals, birds, mountains, seas and this kind of gar-
bage are all small pleasures. And if they show big pleasures to someone 
who only likes these things, he will immediately hanged his mind and 
realize that up to that point he has been cheated and did not know what 
was going on. 
Husband: In your opinion, what is the greatest and best of pleasures?
Old Woman: Having nothing on your mind.
[...]

Husband: Is it possible not to think?
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büyük zevk veriyorlarsa da, o kişi bu zamana kadar hiçbir şeyden ha-
berdar olmadığının farkına varır ve kandırılmış olduğunu anlar.
Adam: Sence zevklerin en güzeli en büyüğü nedir?
Yaşlı Kadın: Aklında hiçbir şeyin olmaması.
[…]

Adam: Hiçbir şey düşünmemek mükün müdür?
Yaşlı Kadın: Elbette mümkündür.

Gholamhossein Sa’edi, paradoksal bir biçimde egodan kurtulma süre-
cini açıklar. Egodan kurtulmak birbirine ters iki yönden birine doğru 
gidilmesi sonucu oluşur: Yüce iyiye boyun eğerek ya da yüce kötü-
lüğe boyun eğerek. Yabancılaşma insanı yanlış tarafa yönlendirebilir. 
Nitekim İran’da devrimden hemen sonra bir korku rejimi ortaya çıktı. 
Sa’edi, hayal kırıklığına en çok uğrayanlardan biri olarak, Paris’e kaçtı. 
Bir psikiyatrist olarak bir yandan nereden çıktıkları belli olmayan ka-
badayılar ve bir yandan da özgür düşünenler üzerinde çalıştı, özellikle 
toplumu terörize etmenin altında yatan manayı bulmaya çalıştı. “Bir 
diktatörlük güçten düştü ama yine de daha kötü olan onun yerinde yük-
seldi” (Sa’edi’nin Gilles Peress Telex İran isimli denemesinden alıntı-
lar, 1983): Şah’ın rejimi yüzeysel bakıldığında medeni gözükebilir, ama 
aslında bilinmeyen kurtlar ve böcekler ile kaynayan bir bataklık üzeri-
ne serilmiş güzel bir halıydı. Halı toplandığı zaman doymaz bilmeyen 
iştahları ile yaratıklar ortaya çıkacaktı.

Yeni rejimi bazıları kalbe iyi gelecek bir şifa olarak gördüyse de hal-
kın çoğunluğu kendilerini yabancılaşmış ve depresyonda olarak buldu. 
İran’daki uyusturucu bağımlılarının sayıları katlanarak artıyordu ve 
Sa’edi’nin tepkisi de öfke ve umutsuzluk doluydu:

Yeni rejimin belki de en sinsi özelliği özel hayata tecavüzü idi. Hiçbir 
İranlı’nın hayatı gizli kalamadı. Daha ilk günlerden, cumhuriyet ça-
resizlik ve ümitsizliği göklere çıkardı ve en çaresiz ve ümitsizleri yok 
etti. Devlet propaganda uğruna herkesi erdemli olmaya teşvik etti. Kafe 
ve restorantları kapattırdı, sinemaları sansürledi, radio ve televizyonu 
vaaz ve demeç veren birer iletişim araçlarına dönüştürdü.

Mantığa aykırı bir şekilde, özel hayata tecavüz Şah’ın oto-
riter rejiminin bir özelliği olarak “Balayı”nda ustaca işlen-
diği şekliyle, totaliter İslam Cumhuriyeti’nin yükselişiyle 
ete kemiğe büründü. Şifanın hastalıktan daha beter oldu-
ğu ortaya çıktı. Sürgüne gönderilmiş olan Gholamhossein 
Sa’edi’nin dayanabileceğinden daha da ağırdı. Fransızca 
öğrenmeyi reddetti ve ağır depresyona girdi. Kendini fakiri 
iyileştirmeye ve eserleriyle kitleleri eğitmeye adamış biri 
olarak kendini tamamen anayurdundan ve sürgüne ait çev-
resinden yabancılaşmış buldu. Faridun Farrokh ve Haura 
Yavari’nin kelimeleriyle, “[bu] ağır alkol tüketimi nöbetle-
ri, aralıksız sigara içme ve saatlerce uykusuzluk nöbetleri-
ne sebep oldu, böylece zaten hassas olan bünyesi sarsıldı. 
1985 yılında Kasım’in 23’ünde felç geçiren Sa’edi, birkaç 
saat sonra Paris’teki hastahanede öldü. Père Lachaise Me-
zarlığı’nda [İran’ın büyük yazarı] Sadık Hidayet’in yanına 
gömüldü.” Sa’edi Drukehim’in anomisini[1] tam anlamıyla 
Fransa’da tatmıştı.

İran ve Orta Doğu’daki yabancılaşma özel bir sorundur, 
çünkü modernlik küçük ya da büyük ölçüde de olsa dışa-
rıdaki bir güçten gelir. Ama yine de her yerde olduğu gibi, 
yabancılaşmanın toplumsal ve kişisel boyutları vardır. Kendilerini on-
lar gibi düşünen yoldaşlarıyla aynı amaca adamış büyük düşünürler ve 
sanatçılar için ise, kişisel ve toplumsallık genelde ayrılmaz bir ikilidir.

[1] Anomie: toplumun bireyle olan sosyal bağının tamamen kopması demektir. 
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Anomi)

Old Woman:Of course, it is.

Paradoxically, explains Gholamhossein Sa’edi, the process of ridding 
oneself of the ego can take two opposing directions, obeying to the 
supreme good or obeying to the supreme evil. Alienation may push one 
towards the wrong way. Indeed, driven by alienation, Iranians martyred 
themselves for the sake of Khomeini and his utopian dream. Yet, soon 
after the Revolution, a new regime of horror emerged. Sa’edi, who es-
caped to Paris, was among those disappointed the most. As a psychia-
trist, his attention focused on the hoodlums, coming out of nowhere and 
finding meaning in terrorizing the population, particularly free think-
ers; “as one dictatorship fell from powerand a still more evil one rose 
in its place” (quotations from Sa’edi’s essay in Gilles Peress Telex Iran 
1983): The Shah’s regime may have looked civilized on the surface, but 
it was merely a beautiful carpet spread over a swamp teeming with un-
known worms and insects. When the carpet was rolled back, it revealed 
creatures with insatiable appetites.

While some found in the newly regime a cure to the heart, society at 
large remained alienated and depressed. The number of drug addicts in 
Iran was exponentially rising and the reaction of Sa’edi was that of rage 
and despair:

Perhaps the most insidious feature of the new regime is its total inva-
sion of privacy. No Iranian’s life has been untouched. From its first 
days, the Republic glorified helplessness and desperation, and then de-
stroyed those who were the most helpless and desperate. For the sake 
of propaganda the government encouraged everyone to be virtuous. It 
closed cafes and restaurants, censored movies, transformed radio and 
television into pulpits for sermons and speeches.

Paradoxically, the invasion of privacy, dexterously presented in “Hon-
eymoon” as a characteristic of the authoritarian Shah’s regime, found 
its expression in reality only with the rise of the totalitarian Islamic 
Republic. The medicine turned out to be worse than the illness. And it 

was too painful for the exiled Ghol-
amhossein Sa’edi to bear. He refused 
to learn French and fell into deep 
depression. After consecrating his 
life to healing the poor and educat-
ing the masses with his works of art, 
he found himself in total alienation 
with his homeland and his exilic 
surrounding. In Faridoun Farrokh 
and Houra Yavari’s words, “[t]his 
led to bouts of heavy drinking, in-
cessant smoking, and long hours of 
sleeplessness, which in turn under-
mined his already fragile health. 
Early in the morning of November 
23, 1985, Sa’edi suffered a stroke. 
Hours later he died in a hospital in 
Paris, and was buried next to [Iran’s 
great novelist] Sadeq Hedayat in 
Père Lachaise Cemetery.”It was in 
France that Sa’edi experienced the 
full meaning of Durkheim’s anomie.

Alienation in Iran and the Middle 
East forms a particular challenge because modernity, by and large, 
comes from the more powerful outside. Yet, just like everywhere, alien-
ation has social and personal dimensions. For those great thinkers and 
artists, who have become totally committed to their fellow human be-
ings, the social and the personal are often inseparable.

Sosyoloji

61Yabancılaşma Özel Sayısı / Ekim-Kasım-Aralık 2015

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Aylık Bülteni



Felsefi bir yazı mı olmalı bu, yoksa edebi bir 
yazı mı?

Felsefi bir yazı olursa; yabancılaşma düşün-
cesinin ta Plotinos’a ve Aziz Augustinus’a 
kadar geri götürülebileceğinden; 19. yy. Al-
man düşüncesinde kavramsallaştığından; ilk 
kez Hegel’in çalışmalarında, insanın kendini 
gerçekleştirmeye çalışan yönüyle başkaları 
tarafından etkilenip yönlendirilen yönü ara-
sındaki ayrışma olarak ele alındığından; Feu-
erbach’ın, insanın Tanrı fikri yüzünden ken-
dine yabancılaştığı, dolayısıyla dinin, yaban-
cılaşmanın nedeni olduğu düşüncesinden; 
Marx’ın, yabancılaşma kavramını üretim 
ilişkilerinde temellendirip emekçinin kendi 
emeğinin ürününe sahip olamaması nede-
niyle emeğine ve buradan hareketle kendine 
yabancılaştığı fikrinden, ancak felsefesinin 
temel kavramlarından biri olmasına rağmen 
zaman içinde bu kavramı meta fetişizm kav-
ramına devşirdiğinden; sonra Kierkegaard’ın 
çıkıp yabancılaşmayı aşmanın ancak bir 
inanç sıçrayışıyla Tanrı’ya yönelmek suretiy-
le mümkün olabileceğini söylediğinden filan 
söz etmem gerekecek. 

Edebi bir yazı olursa; varoluşçu yazarlardan, 
örneğin Camus’un Yabancı’sından alacağım 
esinle yaşamın anlamsızlığıyla yüzleşmenin 
neden olduğu kayıtsızlık, bıkkınlık, bulantı 
ve hatta tiksinti gibi duyguları okuyucuya ya-
şatmak, bu duyguların zorunluluğuyla yüz-
leştirmek ve belki de bir yaşam tarzı olarak 
umutsuzluğu kabullenmenin, yaşamın an-
lamsızlığı karşısında insanın yegâne erdemi 
olduğuna ikna etmek durumunda kalacağım. 

Belki de, birbirinden çok farklı anlam öbek-
lerine ayrılmış yabancılaşma kavramının as-
lında anlamsızlaşmış bir kavram olduğunu, 
politik aklın eline düşüp oradan da popüler 
bilince yerleştirilmek suretiyle herkesin malı 
haline geldiğini, post-modern dünyanın key-
fiyeti içinde dalgalanarak içinin boşaldığını; 
böylece de kavramın kendine yabancılaştı-
ğını söyleyerek girmek zorunda kalacağım 
konuya. 

Hayır, bunlardan hiçbirini yapmayacağım. 
Küçük ve hiçbir edebi değeri olmayan bir 
öykü anlatacağım.
--

Felsefeyle uğraşanların aşkınlık kategorisini 
ılga edip insanı tarihsel bir varlık olarak ko-
numlandırdığı; ardından bilimle uğraşanların 
insanı, maddi doğanın rastlantısal-biyolojik 
bir uzantısı kabul edip talileştirdiği; sanatsal 
dünyanın ise bizzat sanatçıların eliyle yerle 
yeksan edilip insansızlaştırıldığı günlerdi.

Karanlık dağın tepesindeki adam, Tanrı’yla 
konuşmak için aylardır kapandığı mağaradan 
ilk kez dışarı çıktı. Dışarısı soğuktu, gökyü-
zünde ne ay ne bir yıldız, birkaç adımlık yo-
lunu aydınlatacak ne bir ışık; hiçbir şey yok-
tu. Küçük bir ateş yaktı, ateş yalnızca kendini 
aydınlattı. Çevresindeki karanlığa mecazsız, 
teşbihsiz, anlamsız baktı. Ateşin karşısına 
oturdu, Tanrı’yla yaptığı son konuşmayı dü-
şünmeye koyuldu. Konuşma demek de pek 
doğru olmaz, zira nihayetinde, çaresizlikten 
sözcüklere dökülen bir soruyu, ‒ne yapaca-
ğım şimdi ben diye cılız bir yakarışı ve buna 
karşılık verilen veda gibi bir cevabı‒ say-
mazsak, tek bir sözcük bile etmemişti ikisi de 
o gece, ne dilde ne düşüncede. Sorusuz-ce-
vapsız, hitapsız-muhatapsız, kendiliğinden 
olup biten bir akıştan gayrı bir şey değildi; 
her ne idiyse bu olanlar. Öyle bir akış, öyle 
bir anlayış ki, hayret ve hayranlık içinde, in-
san neymiş, işte o zaman kavramıştı. Kendi 
mahremiyeti, o akışla birlikte kendine kaldı-
rılmıştı. Meğer o ana kadar kendine yaban-
cıymış, o zaman anlamıştı. Yabancılaşma, 
kendinin farkına varmamaktır.
 
Kendi mahremiyetinin bittiği an, Tanrı’nın 
da mahremiyetinin bittiği andı aslında, ama 
o bu cümleyi çok sonraları kurabildi. Onu da 
sürekli, “İnsan neymiş şimdi bildim” diye 
tekrarlaya tekrarlaya kurabildi. Ama şimdi, 
o yalnızca kendini aydınlatan ateşin karşısın-
da, soğukta ve karanlıkta, derin bir çaresizlik 
içinde, az önce kesilen akışın nihayetinde 
sözcüklere dökebildiği yegâne soruya aldığı 
cevabının yükünü tartmaya çalışıyordu: “Sen 
bileceksin!”

Bu sözcüklere akış kesilmişti. Yapayalnız 
ve çaresizdi, medet umabileceği hiç kimsesi 
yoktu. İşte o zaman, o kapkaranlık yalnızlığı 
idrak ettiği anda, hiç tereddüt etmeden elini 
göğsüne doğru götürdü ve bir hamlede göğüs 
kafesini parçalayarak kalbini yerinden söküp 
çıkardı, bir an elindeki hâlâ atmakta olan 

kanlı et parçasına baktı ve ateşin ortasına 
attı. Derin bir sükûnet içinde kalbinin yanıp 
tamamen kül oluşunu seyretti. Sonra usulca 
yerinden doğruldu, kalbinden arda kalan bir 
tutam külü avucunun içine doldurdu, uçuru-
mun kenarına yürüdü, derin bir nefes aldı ve 
boşalmış içinin derinlerinden yükselen sessiz 
bir haykırışla “Ol!” diye boşluğa üfledi.

Uçurumun kenarında, karanlık boşluğa ba-
karak ne kadar durduğunu o da hatırlamıyor. 
Günler mi geçti, aylar mı bilemedi, zira za-
man mefhumunu tamamen yitirmişti. Ma-
ğaradan çıkmıştı bir kere, geri dönüş yoktu. 
Uçurumun kenarında öylece durmaktan da 
yorgun düşmüştü, ayakları titriyordu. Aşa-
ğıya baktı bir kez daha; terk ettiği dünyayı 
hatırlamaya, karanlık boşluğun dibinde yeni-
den tahayyül etmeye çalıştı. Anlamsız olay-
lar silsilesi geçti gözlerinin önünden, içi boş 
sözcüklerden yapılma sesler duydu. “Görün-
gü kendisiye kaimdir,” dedi kendi kendine. 
Sonra derin bir nefes alıp kendini boşluğa, 
aşağıların aşağısına bırakıverdi... Mecburen.

Yere düştüğünde etrafına insanlar toplandı, 
“Sen kimsin?” diye sordular. “Yabancıyım 
buralara,” dedi, “tanış olmaya geldim.” Bu-
nun üzerine onu ellerinden ve ayaklarından 
toprağa mıhladılar; aynı, uçurumun kenarın-
da öylece beklerken gördüğü dehşet verici bir 
rüyada oğluna yaptıkları gibi. Çevresindeki 
kalabalık dağıldı, tek bir kişi kaldı; kıvırcık 
saçlı genç bir oğlan. Adamın yanına yaklaş-
tı, usulca ve incitmemeye özen göstererek 
mıhları tek tek topraktan çıkarmaya koyuldu, 
sonra kulağına eğildi; “Bunu neden yaptın 
baba?” diye sordu. Adam oğlanın elini tuttu; 
“Hasretten çocuk,” dedi, “hasretinden.”

Kadın, ta başından beri tüm bu olup bitenle-
ri yaşlı gözlerle izliyordu. Oturduğu yerden 
doğruldu, yaşlı gözlerini sildi; “Bitti artık,” 
dedi, “nihayet kurban faslı da bitti.”

--

Kıssadan hisse sevgili okuyucu; herkes bir 
yabancıdır bu dünyada, zira yabancılaşma 
farzdır. Yabancılığın bittiği yerde hasret baş-
lar. Onu da sünnetten saymalı.

Karanlık Dağda Bir Düşkün
AHMET KİP
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Yabancılaşma insanın kendi hakikatinden 
kopmasıdır. Özünü bilememek, dışavurumla-
rını kendi aslı sanmasına neden olur. “Özsüz 
görünüşler pornografiktir”(*) dendiği gibi, 
kaynağıyla, nedeniyle bağı kesilmiş, ereği 
kaybolmuş görünüşler anlamsızdır. Anlamlıy-
ken verdiği etkiden, şaşırtıcı olarak çok uzak-
tırlar. Tam bir hayal kırıklığı ve boşlukturlar.

Oysa yabancılaşma, yaşamın bir olgunlaşma 
projesi olarak çocuklukla başlar. Denir ki, 
yaşamımız gariplikten karib olana (yakın, hı-
sım) yolculuktur. Özdeşlikten kopuş, farkın-
dalıkla bilgi kazandırıcı, eksiklik güdüsüyle 
araştırıcı ve öğretici bir itki olarak, kişiyi 
gençlikten olgunluğa taşır. 

Ancak günümüzde, çok büyüyen bilginin dı-
şımıza aitliği, teknolojinin adeta insanı esir 
alan önemiyle birleşince, güçlü biçimde ya-
şamı içten söküp aldı, dışa koydu. Merkezi 
kendi dışına kayan insanın, kendine yaban-
cılaşması koyulaştı. Üstelik çoğu yerde ve 
çoğu zaman artık bunun farkına bile varıl-
mıyor. Kendine yabancılık alışkanlıkların 
meşrulaştırıcılığında, farkındalıksızlık zırhı-
na bürünmüş durumda. Sonuç kendini ken-
di dışına sürmek, yabancılaşmak, kendini 
bilememek, doyumsuzluk, huzursuzluk ve 
mutsuzluktur. Giderek içini yitiren insanlar, 
geçici heyecanlarla, boş heveslerle oyalanıp 
duruyorlar.

Yabancılaşma, kişiyi dışına tabii kılan bir 
süreç. Kendini beden sanan bedenine kul 
oluyor. Kendiliği aitliklerine gömen başkala-
rına kul oluyor. Kendiliğini unutan ya da hor 
gören gündelik yaşamın akışına avara kas-
nak katılarak, boşa ve boşuna akıp duruyor. 
Değer bilmezlik, yok-sayıcılık (nihilizm), 
alaycılık dizginsizce davranışlara yerleşiyor. 
Bağımlılık tek bir yere de olsa, farklı ve deği-
şen bağımlılıklar da olsa ve hatta bu yüzden 
kişi kendini bağımsız sansa da yabancılaşma 
sonuçta, dışına doğru savrulmaktan başka bir 
şey değil. Ve bu, özgürlüğün yitirilmesidir. 

Oysa insan özgürlüğe zorunludur. Özgürlük 
kendinin sorumluluğunu yüklenmektir. Tüm 
canlılardan ayrımlı olarak varolan beden-
sel yetersizliğini aşmak için, insan, kendini, 
çevre ve koşullarını üretkenliğiyle yeniden 
yaratmakta, yaşamaya elverişli kılmaktadır. 

Toplumsal ve tarihsel olarak paylaşılan bu 
eylem insanlığın bugüne gelmesine olanak 
sağlamış ve insanın sorumluluğunu artırmış-
tır. Artık hiçbir insanın, sorumluluktan ve 
vefa duymaktan kaçarak huzur ve mutluluk 
bulması olanaklı değildir. İnsan için doyum, 
kendi sorumluluğunu yüklenerek bu halkaya 
dahil olmaktır. Özgürlük kaçınılmazdır. 

Özgürlük eylem gerektirir. Aslında, durum 
anlatan “özgürlük” kavramı yerine süreç 
anlatan “özgürleşme” kavramını kullanmak 
daha yerinde olur. Çünkü bu sürecin bitiş 
noktası yoktur, akışı ve kendini aşması var-
dır. Akış bir an dursa özgürlük yitirilir. Ger-
çekten de özgürleşme edimseldir. Eyler ve 
kendi kendini yapar ve yenileyerek aşar. İki 
tekerlekli bisikletin dengede durması için 
çevrilen pedal gibi eylem zorunludur.

Eylem, eyleyen için bir seçicilik, yani irade 
gerektirir. Ne eyleyecek, nasıl eyleyecek? Bu 
kararı verebilmek için değer bilir olunmalı-
dır. İrade de “değer” bilmeyi gerektirir. 

Değer vermek ise anlam vermeyi gerektirir. 
Anlam, dışsal olanın bir dizgeye bağlanarak 
içe akmasıdır. Yani ögenin dışsallığını soya-
rak kendi bütünlüğüne katmak, içselleştir-
mektir. Anlam iki yanlıdır (çift başlı kartal 
gibi). Bir yanı dıştan içe katılan ögeye, an-
lamlandırılana; diğer yanı ise öznenin içine, 
anlamlandırana bakar. Bu içi dışı bir eden bir 
birliktir. Bu sayede dışsal olan artık anlamlı 
olurken, özne de yeniden olmaktadır. “Her 
bildiğim bana beni bildirir,” bilge sözüne 
uygun olarak anlamlandırma etkinliği, kendi-
mizi de anlamlı kılarak, kendimizi bilmeye, 
anlamaya, yabancılaşmayı kırmaya olanak 
sağlar. Her anlam bizi öncekinden farklı bir 
noktaya, yeni bir aşamaya ve olgunluğa taşır.

“Kuşandığı türlü giysilerin arasından göz 
onu göremiyor. Aklın formunda, bu yüzden 
göze değil akla görünüyor. Onun adı AN-
LAM. Giysileri göze gelir ama geçicidirler. 
Olanı biteni anlamak isteyince, geçeni gideni 
bırakıp, daha dayanıklı öze yöneliyoruz. Ne 
kadar dalsak öz daha derinde ve davetkâr… 
Anlam işte orada, her seviyede daha geniş 
ve kapsayıcı. Anlam ne eril ne dişil, hem eril 
hem dişil. O anki etkinliğine göre doğurgan 
ya da doğurtan. Olanı, kurgulananı, hayalle-

ri, fikirleri, sevgileri, güzellikleri doğurmuş-
tur, doğurtmuştur sürekli peş peşe her şeyin 
anası anlam! O bir öz olarak, bir kıvılcım 
olarak düşünce akla, dört bir yandan dü-
şünce doğar, ilham dolar, sevinç koşar, zevk 
sarar, aşk yakar. Anlamdır, anlamadır yara-
tıcı olan. Ben sanırım ben, emin olamadan. 
Galiba o Ben, ben denmeye tek layık olandır. 
Gelip geçici olan değil, benin formu, teni, 
giysisi değil, göze gelmeyen kendisidir O. 
Döllenir gündelik ben ve başlar Ben olmaya: 
Ben olan ben!” 

İnsan anlam verici varlıktır. “Anlamı” umur-
samayan, insanlığından, benliğinden uzak 
düşmüştür. 

“Bilmek yapabilmektir, anlamak olmak”(*). 
Bilmenin anlamayla birleştiği yegâne alan 
kendini bilmektir. Çünkü konu kendilikse 
anlamadan bilmek olanaksızdır. Anlamadan 
bilinebilecek olan ten’dir. Tin’i bilebilmek, 
onun kendi işi olarak kendini anlamasıdır. 
“Anlamak olmak” olduğundan, her yenilen-
mişlik yeniden bilinmeyi gerektirir. Bu bi-
timsizdir. 

Yaşamımızın çok önemli dayanağı olan teni, 
doğrusu çok suçluyor, güya kendimizi aklı-
yoruz. Aslında teni öne çıkartan yine biziz. 
Ama tenin tine üstün olduğu yerde, artık çok 
iyi biliyoruz ki yabancılaşma yaşanıyordur. 
Ten anlamdan uzaktır, yaşamın sür-gitini 
sağlamayla sınırlanmıştır. Oysa biz o sınıra 
hapsolamayız. Anlamın dışına atılamayız. 
Bu da ümidimizin hakikiliğidir. Ve ümidimiz 
der ki, anlamsızlık uzaklaştırır, kendimizi bi-
lemez oluruz, özgürleşemez ve yabancılaşı-
rız, yakınlık anlamdadır.

Notlar:
(*) Metin Bobaroğlu, AAV Seminerleri

Kendini Bilmek ya da 
Yabancılaşmadan
Özgürleşmeye 
M. OĞUZ ATABEK

AAA

Fotoğraf: Eraydın Erdoğan
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Bu yazıda yabancılaşma kavramını bütünsel 
bir bakışla incelemek istiyorum. Yabancılaş-
ma kavramının Sosyolojik, Ekonomik, Kül-
türel ve Psikolojik Yabancılaşma olarak 
tanımlanabilecek olan dört farklı boyutu var-
dır. Ancak bu boyutlar iç-içe geçmiş durum-
da, karmaşık ve girift bir ilişki içindedirler. 
Karmaşık yapısına rağmen yabancılaşmanın 
bilimsel açıklamasını da yapmanın mümkün 
olduğu görüşündeyim. Bilimsel yorumuna 
geçmeden önce yabancılaşmanın farklı bo-
yutlarını inceleyelim.

Sosyolojik Yabancılaşma:
Belli bir insan grubu kendi ülkelerini terk 
edip farklı bir ülkeye yerleşmeye gittiklerin-
de yerli halk tarafından yabancı muamelesi 
görürler ve sosyal baskılarla karşılaşırlar. 
Ama yıllar geçip göçmen grup yeni ülke-
lerinde aile ve iş kurduklarında kendilerini 
oranın yerlisi gibi görmeye başlarlar ve ya-
bancı olma özelliklerini tedricen kaybederler. 
Avrupa ülkelerine 1960’lı yıllarda işçi olarak 
giden Türkler, bugün artık kendilerini oranın 
yerli halkı olarak kabul etmekte ve yabancı 
muamelesi de görmemektedirler (1).

Demek ki “sosyolojik yabancılaşma” sürekli 
bir olgu olmayıp zamanla “yerlileşme” duru-
muna dönüşebilmektedir. Bu dönüşüm sade-
ce insan hareketleri ile sınırlı değildir. Bede-
nimizde bulunan birçok faydalı bakteri siste-
mimize dışarıdan yabancı “varlıklar” olarak 
girmişler ve zamanla sindirim sistemine 
sağladıkları faydadan dolayı yerli ve gerekli 
varlıklara dönüşmüşlerdir. Eğer yeteri kadar 
geriye bakıp tarihin derinliklerine uzanacak 
olursak, görürüz ki “gerçekten yerli” denebi-
lecek toplum çok az sayıdadır. Amerika yerli 
halkı olarak kabul edilen Kızılderili grupları 
dahi yeni kıtaya Bering kara köprüsü üzerin-
den Asya’dan gitmişlerdir (2). Daha sonraları 
Avrupa’dan Amerika kıtasına göç edenler de 
başlangıçta yabancıydılar. Fakat silah güçleri 
sayesinde yerli halkı dar bir bölgeye sürerek 
yabancılaştırmışlardır.

Ekonomik Yabancılaşma:
Sosyolojik yabancılaştırma eyleminde top-
lumların silah gücü ve bu silah gücünü oluş-
turan ekonomik gelişmişlik boyutu önemli 
olmaktadır. Ekonomik gücü elinde bulundu-
ranlar hem yabancılaşmakta hem de yabancı-
laştırmaktadırlar. Ekonomik güç sadece silah 
gücü değildir. Medya denen sesli ve yazılı 
iletişim araçları ile film endüstrisi de ekono-
mi ile yakından ilişkilidir. İfade özgürlüğü-

nü savunan kapitalist toplumlarda medyanın 
etkisi ekonomik yabancılaşmaya büyük katkı 
sağlamaktadır. 

Örneğin, Hollywood filmlerinin tarihsel 
değişimine bir göz atacak olursak, bu film-
ler önce Kızılderilileri, ardından Japonla-
rı, ardından Sovyetler Birliği’ni ve nihayet 
Müslüman grupları kötü kişiler ve zararlı 
toplumlar olarak tanıtmış, filmleri seyre-
denlerin dünya görüşünü etkileyerek sosyal 
yabancılaşmaya neden olmuştur. Elbette ki 
bu yabancılaştırmanın kökeninde ekonomik 
çıkarlar yatmaktadır. 

Karl Marx (1818–1883) yabancılaşma kavra-
mını işçi sınıfının emeğinden ve kendi üre-
timinden uzaklaşması olarak yorumlamıştır. 
Kapitalist toplumlarda işçi-işveren ayırımı 
ekonomik yabancılaşmaya ve farklı gelir dü-
zeyleri farklı yaşam tarzlarına yol açmış, top-
lum içinde kültürel farklılıkların oluşmasına 
da neden olmuştur (3). 

Kültürel Yabancılaşma:
Görüldüğü gibi ekonomik ve kültürel yaban-
cılaşma iç içe geçmiş durumdadır. Kültürü 
tanımlamak gerekirse, “belli bir coğrafya-
da yaşayan bir toplumun değer yargılarını 
oluşturan tüm maddi ve manevi üretimler” 
kültürü oluşturmaktadır. Kültürün önemli 
bir öğesi olan din de yabancılaşmaya neden 
olabilmektedir. Zira dini alet ederek yaratılan 
yabancılaşma toplumların farklı değerleriyle 
ve inanç sistemleriyle yakından ilişkilidir. 
Doğu ile Batı kültürü olarak tanımlanabile-
cek iki farklı dünya görüşünün temelindeki 
farkı oluşturan, Doğu kültüründe manevi-
yatın, Batı kültüründe ise maddiyatın ağır 
bastığıdır. Günümüzde artık bu iki kültür 
arasındaki ekonomik ayrımlar büyük çapta 
kalkmış olsa da inanç sistemi ile yaşam tar-
zı arasındaki ilişki devam etmekte ve giyim 
tarzına dahi yansımaktadır. Ülkemizde farklı 
giyim tarzına sahip insanlar da doğal olarak 
birbirlerine yabancılaşmaktadırlar.

Kültürel yabancılaşmayı dinlenen müzik tü-
ründe dahi görmekteyiz. Varoşlarda yaşayan 
insanlar çoğunlukla arabesk müziğini din-
lerken, güvenlik duvarlarıyla çevrili ve an-
cak özel izinle girilebilen sitelerde yaşayan 
zengin insanlar klasik ve hafif batı müziğini 
dinlemekten hoşlanmaktadırlar. Bu da kültü-
rel yabancılaşmanın ekonomik yabancılaşma 
ile olan yakın bağına işaret eden diğer bir ol-
gudur.

Kapalı bir bölgede yaşamak veya yeni düşün-
celere kapalı olmak, yabancılaşmanın farklı 
fakat benzer durumlarıdır. İnsanların kendile-
rini toplumdan soyutlamalarında veya birta-
kım manevi değer yargılarına sarılmalarında 
savunma içgüdüsünün etkin olduğu görüşün-
deyim. Savunma içgüdüsünün asıl nedeni, 
tüm var olan canlı ve cansızların uyum sağ-
ladığı Enerji Korunumu yasasının sonucudur. 
Şu noktada yabancılaşma olgusuna bilimsel 
bir yorum getirmeyi uygun görüyorum.

Yabancılaşmanın Bilimsel Yorumu:
Bir nesnenin konumundan dolayı, diğer nes-
nelere göreceli olarak sahip olduğu enerjiye 
“Potansiyel Enerji” denir (4). Her var olanda 
potansiya denen bir durum enerjisi bulunur. 
Potansiya kavramına Farabi (872–950) bil-
kuvve demiş ve bu enerji etkin olduğunda, 
yani kinetik enerjiye dönüştüğünde, bilfiil 
hale dönüştüğünü söylemiştir (5). Doğada po-
tansiyel ile kinetik enerjinin toplamı korunur. 
Biri azaldıkça diğeri artar. Ancak bu durum 
sürtünme gibi enerji kaybına yol açmayan 
“kapalı” ortamlar için geçerlidir. Genelde sis-
temler hareket ettiklerinde sürtünmeden dola-
yı enerji kaybına uğrarlar. Demek ki, en fazla 
enerjiyi depolayabilmek için mümkün olduğu 
kadar az hareket etmekte fayda vardır. Bu da, 
doğal olarak, izolasyona, kendini koruyup ya-
lıtmaya ve dolayısıyla yabancılaşmaya neden 
olmaktadır. Savunma mekanizmalarının ve 
yabancılaşmanın altında yatan ilke, mümkün 
olduğu kadar az enerji sarf ederek maksimum 
enerji depolamanın gereksinimidir.

Örneğin, yerleşik toplum ile göçebe toplum 
arasındaki farka bakalım. Yerleşik toplumlar 
belli bir bölgede sabit kalmış olduklarından 
işbölümü yaparak ürettikleri yiyecekleri de-
polayabilmişlerdir. Böylece iklimin tarıma 
elverişli olmadığı zamanlarda depoladıkları 
yiyecekleri tüketerek varlıklarını sürdüre-
bilmişlerdir. Göçebe toplumlar ise sürekli 
hareket halinde olduklarından yiyeceklerini 
depolama şansına sahip değildiler. Ancak 
taşıyabildikleri kadarını beraberlerinde götü-
rebildiler. Bu durum onların sürekli yeni yi-
yecek ortamları aramalarına neden olmuştur. 
Dolayısıyla enerji depolayamadıklarından 
yerleşik toplumları ani bir saldırı ile dağıtmış 
olsalar da zaman geçtikçe organize olan yer-
leşik toplumlar karşısında yenik düşmüşler 
ve tarih sahnesinden silinmişlerdir. Enerjile-
rini korumuş olan yerleşik toplumlar çoğal-
mış, göçebe toplumlar az sayıda ve kenar-kö-
şede (marjinal) kalmışlardır.

Dört Boyutlu Yabancılaşma
Doç. Dr. HALUK BERKMEN

Deneme
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İnsan davranışlarını, büyük çapta, Enerji 
Korunumu yasasının yönlendirdiğini söyle-
yebiliriz. Tüm canlı ve cansızların davranış-
ları büyük çapta bu yasaya uygunluk gösterir 
(6). Varlığını sürdürmek isteyen insanların 
en eski dönemlerden bu yana birleşip geniş 
aileler, klanlar, kabileler, boylar ve zamanla 
şehir devletleri ile kalabalık uluslar oluştur-
muş olmaları bu yasanın sonucudur. Ulusla-
rın içinde daha küçük topluluklar oluşturan 
meslek kuruluşları, loncalar, dernekler, va-
kıflar, politik partiler ve uluslararası şirketler 
hep aynı yasanın gereği olarak belirmişlerdir. 
İnsanların bencil ve çıkarcı oluşlarının, birer 
ego varlığı olarak servet ve mevki peşin-
de koşmalarının nedeni de gene bu yasadır. 
Hatta toplumda az çalışıp kısa yoldan zengin 
olmak isteyenlerin de bu yasaya uygun dav-
randıklarını söyleyebiliriz. 

Bu yasanın ahlâk “etik” felsefesindeki yansı-
masını Pragmatizm akımında görüyoruz. Ya-
rarcılık/Faydacılık olarak da adlandırılan bu 
görüşe göre, bir durum veya davranış pratikte 
yarar sağladığı ölçüde doğrudur (7). Pragma-
tizm bir felsefi akım olarak 1870’li yıllarda 
Amerika’da başlamıştır. Pragmatistler için 
düşünce (akıl) problem çözmek ve harekete 
geçmek için gerekli olan bir alettir. Onlar için 
faydalı olan ve pratik çıkarlara hizmet eden 
her şey doğrudur. Ancak bu görüşte mutlak 
bir doğru olmayıp, göreli ve kişiden kişiye 
değişebilen bir “kişisel doğru” söz konusu-
dur. Bu tür bir kişisel-doğru bakışı, yabancı-
laşmaya ve sen-ben ayırımına neden olmak-
tadır.

Günümüzde, insanlığın bir bütün oluşturduğu 
genelde unutuluyor. Şu grubun yararını veya 
bu milletin çıkarını düşünerek davranmanın 
savaşlara ve çıkar çatışmalarına neden olduğu 
apaçık ortadadır. Tüm insanların ortak yararı-
nı düşünerek davranmak ve diğer toplumla-
rın iç işlerine karışmamak, enerji korunumu 
yasasının en doğru uygulaması olduğu görü-
şündeyim. Zira her etkiye karşı zıt bir tepki 
oluşur ve etki-tepki mekanizması sonuçta ya-
bancılaşmaya güç kazandırmış olur.

Psikolojik Yabancılaşma:
Sadece hizmet etme hissiyle hareket ederek, 
hiçbir çıkar hesabı yapmadan eylemde bu-
lunmak doğu kültürlerindeki bilge insanların 
davranış şekli olmuştur. Zira ‘bir şey yap-
mak’ kadar, hiçbir şey yapmamak da geçerli 
bir seçenektir. Nitekim Japonların Zazen de-
dikleri meditasyon durumu “Hiçbir şey yap-
madan sadece oturmak” anlamını taşır (8). 
Zazen, bedeni sakinleştirerek zihni gereksiz 
takıntılardan kurtaran, varoluşun esas do-
ğasını anlamaya yardımcı olan bir davranış 
şeklidir. Varoluşun esas doğasını anlayan in-
sanın psikolojisi güçlü olup, ne yabancılaşır 
ne de yabancılaştırır.

Minimum enerji sarfıyla maksimum yoğun-
laşmayı sağlayabilen insana “bilge insan” 
diyebiliriz. Bilge insan kendi doğasını anla-
makla kalmaz, ayrıca her konuda uyumlu ve 
dengeli davranmayı da başarır. Bilge insan, 
egonun isteklerine boyun eğmekten ve sen-
ben ayırımı yapıp yabancılaşmaktan da bü-
yük çapta kurtulur. Doğu mistiklerinin uzun 

süreler oruç tutmaları, yürürken zihinlerini 
boşaltarak meditasyon durumuna geçmeleri 
veya nefes çalışmalarında bulunmaları, hep 
enerji korunumu yasası ile ilişkilidir. Enerji-
sini korumayı bilen insan hem daha sağlıklı 
hem de daha uyumlu olur. Sağlık, denince 
sadece beden sağlığını kastetmiyorum; aynı 
zamanda ruh sağlığını ve psikolojik denge-
yi de kastediyorum. Psikolojisi sağlıklı olan 
insanın gereksiz takıntıları ve şişkin egosu 
yoktur. Dolayısıyla psikolojisi zayıf olanla-
rın ve birtakım önyargılarla hareket edenlerin 
hem yabancılaşmaya hem de yabancılaştır-
maya yatkınlıkları oldukça fazladır. Bu gibi 
durumlar, yabancılaşmanın psikolojik boyu-
tunu da gözler önüne sermektedir (3).

Sonuç olarak, yabancılaşmanın girift yapısı-
nın bilimsel bir temele dayandığını da iddia 
edebiliriz. İnsanın güçlü ve dengeli bir psi-
kolojisi varsa bu yasayı hem kendi yararına 
hem de bütünün (tüm insanlığın ve çevrenin) 
yararına uygulayabilir. 

Kaynakça:
1) https://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya%27daki_T%-
C3%BCrkler
2) http://www.yenimakale.com/kizilderililer-turk-soyun-
dan-mi.html
3) http://t24.com.tr/yazarlar/erol-anar/yabancilasma-kav-
rami-ve-gunumuz-toplumu-uzerine,8523
4) http://elektroteknoloji.com/Elektrik_Elektronik/Tek-
nik_Yazilar/Potansiyel_enerji_Nedir_.html
5) https://www.facebook.com/notes/yavuz-tellio%-
C4%9Flu/farabide-heyulani-akil-faal-akil-ili%C5%9Fki-
si/844190365638229
6) http://www.habercil.com/enerjinin-korunumu-nedir/
7) http://www.uludagsozluk.com/k/pragmatizm/
8) https://zmm.mro.org/teachings/meditation-instructions/
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Kaç kez doğdum bu hayatta, rüya içinde 
rüya… 
İlkinde bir kız çocuğuydum. 
Bu ne cehennem ya Rab, ne kötülük işledim 
ki bu kıyafetle doğdum, 
neyse günahım büyüktü her hâl bir bakayım 
dedim geçmişte yaptıklarıma… 
Ne tecavüzler, ne ölümler, ne işkenceler 
yapmışım. 
Döndüm baktım işte onların kıyafetiydi 
üstümdeki, 
Şimdi yakılma sırası bendeydi… 
Rüyamda çıkardım bu kadın kıyafetini ve 
çektim üzerime bir blue jean’i, 
Dedim cinsiyet ayrımıdır, dışsaldır, düştüm 
gene tek yanlılığa, 
tercih edebilirim dedim yüklendim bir 
erkeğin ağır sorumluluğunu 
şimdi de başka bir dünyaya doğmuştum, 
Ya Rab bu ne cehennem, bir uzva 
indirgenmiş hayat… 
Dar geliyor elbiselere sığamıyorum, 
Açılayım dedim anlam dünyasına, nasılsa 
kıyafeti düşünce ne istersem düşünebilirim, 
serbestçe uçabilirim, 
Ya Rab bu ne acı! 
Yalnızlık, elbisesiz dolaştım elbiseler 
arasında, kimse için gerçeklik taşımıyordum, 
görünmüyordum bile, 
Dedim ki öyle bir elbise yapayım ki kumaşı 
değerlerden olsun, 
Ya Rab! Dedim acısız bir dünya yok mu? 
Şimdi de çok değer yüklü elbisem her şeyin 
kriteri olmuştu. 
Dost bildiklerimin birinden bile kendime 
yansıyamamıştım. Acaba yolu nedir, işte 
kâmil bakış ama neden hâlâ acı içindeyim? 
İşte o zaman gaipten bir ses, ses bile değil 
henüz biz şimdilerde sezgi diyoruz adına, 
yani kendi malımız değil henüz: 

“Sen mi kondurdun dost bildim dediğinin 
dudağına gülümsemeyi ki 
Onun yerine gördün, gene sana ait olmayan, 
üzerinde taşıdığını düşündüğün değerlerin 
üzerinden hatalı bir bakışını… 
Aradığın mükemmellik kendini gizlice işte o 
gülümsemede sürdürüyordu ama göremedin 
yani hiçbir zaman o sözü edilen dünyaya 
girmedin…” 

Ölebilmeyi isterdim, bütün 
kötülüklerimden arınmayı, bütün kendime 
yabancılaşmalarımdan kurtulmayı… 
Ama gelenek benim gibi büyümekte olan 
ergen çocuklara büyük laflar etme der, 
bilirim… 
Üzerine bir düşün, nedir bu ölüm ki bütün 

acıların üzerinden geçeceksin onunla… 
Sorumluluğunu almadan onca yaptıklarının, 
bir çırpıda halledeceksin sorunlarını… 
Cesaretin varsa yaşa da görelim, yaşama 
cesaretidir ölümün ta kendisi, hatta 
delirmeden tanık ol küçücük aklınla yaşamın 
vahşetle yoğrulmuş toprağına… 
Şimdi ancak yaşayan ölebilme hakkına 
sahiptir… 
Ölüm bir lütuftur bu anlamda onu bir 
çırpıda elde edeceğim sanırsan aldanırsın, 
yaşayanlar ölebilir ancak… 
Yaşamayan için ise “doğmadı ki ölsün” 
denir saygıdeğer büyüklerimiz tarafından… 
Hatta ölüler tarafından, ölüler diyarından… 

Uzatmayayım şimdi yabancılaşma, insanın 
insana yabancılaşmasıdır en nihayetinde, 
insan da yaşamından ibarettir, aynası da 
işidir, işinden yansır kendi dünyasına, 
şah damarından yakındır insan kendi öz 
varlığına, her şey apaçık görünür, yargılanır, 
azabı çekilir, arındırılır insan dimağında…
 
Gerçekten görmek beşeriyetimin insan 
yanımla çelişmesidir, gerçek savaş 
başlamıştır. Canım bedenimde değildir 
artık ki ölsün de kurtulayım, canım 
putlaştırdıklarımdadır, her baltayı elime 
aldığımda ben alırım o baltadan payımı, 
kaçmak mıdır acaba çözüm yolu, ama insan 
kendinden kaçabilir mi? Nereye gitsem 
bulur beni. O zaman uzlaşmak mıdır onunla, 
yarı tanrı, yarı günahkâr olarak!
 
Bu durumda sığınağım Muhammed, 
Tanrı’dan almış sözü: “Hiç günah 
işlemeseydiniz, sizi yok eder ve yerinize 
günah işleyen bir kavim yaratırdım. Ta ki 
günah işlesinler ve vicdan azabı çekerek 
Bana dönsünler (tövbe) ve Ben de onları af 
edebileyim!” Garip, şiddetli bir çelişki… 
Yabancılaşmanın zorunluluğu, dönüşün 
zorunluluğu… Ve işte insan… 
Sırf iyilik görmek tanışmadır, bu göze 
sahip biri olarak sırf kötülükleri görmek 
yabancılaşmadır, buna rağmen iyiliğin ve 
kötülüğün Allah’tan olduğu söyleniyordu 
ahret kitabında, acaba neden?
 
İnsan fiilleri, sıfatları ve zatıyla kendini 
bilen bir bütün olarak tanımlanıyor. İnsan 

varlığı bu üç yolla kendine yabancılaşır 
ve kendini tekrar bu yollarla bulabilir ya 
da kendine yansıyabilir, kendi kendine 
hesabını verebilir. Sorumlu bilinçtir ama 
belirtelim, kendinden sorumlu bilinçtir ki 
bu yolla kendinden çıkmadan, yalnızca 
çeperlerini feragat ahlâkıyla genişletir. 
Feragatte ne borçlu ne alacaklı vardır ama 
keyfilik de taşımaz, idealinin gerektirdiği 
yolda çaba sarf eder, bununla vasıflanır 
ve varlık kazanır. Bu, hayrın da, şerrin de 
kaynağıdır, birey cüz-i iradesiyle seçimini 
her an yapmaktadır. Bağ veya bağlılık olarak 
söylenen de ideal edinilene bağlılıktır. Ne 
zamanki bu bağ kopar ya da henüz bağ 
oluşmamıştır; insan, yalnızca yabancılaşma 
yolundadır. Sibernetik anlamda bir geri 
bildirim söz konusu değildir ve yalnızca 
sonsuz bir uzaklaşma içindedir. Geri 
bildirim ilişkisi kurulduğunda insan yine 
beşer elbisesindedir, ama ideal edindiği 
boş kavrama içerik kazandırmak ve onu 
bütünlemek gayesindedir, daha doğrusu 
bu kendi bünyesinde kendi ile bütünlenme 
sürecidir ki yabancılaşma burada yalnızca 
öznenin şuursuz kendinde özdeşliğini kırma 
amacı taşır. Aksi halde yabancılaşma bir 
gerçeklik olarak hükmünü dönüşsüz bir 
biçimde sürdürür ki bu güçlü akıntıyla 
sürüklenen değil, akıntıya karşı gayret sarf 
edenler için bir iç dünya oluşabilir. Dış, 
sanki travmatik bir yolla beşeriyetimize 
yabancılaşarak yani yabancılaşmamıza bir 
dur diyerek, yabancılaşmaya yabancılaşarak 
bir iç bütünlük oluşturmak için yalnızca 
bir araç konumundadır. Gerçeklik taşımaz 
diyemiyorum, çünkü olanca gerçekliğiyle 
bizi ihtiyaçlılık girdabına çekmektedir. Karşı 
koyma onunla savaşarak değil de bir iç 
oluşturmakla mümkün olabilir gibi geliyor, 
çünkü iç gerçeklik kazandıkça dış, doğal 
yollardan bile söylesek işte biyolojik ölüme 
doğru solmaktadır.

Yaban Eller / İtiraf
ÖZLEM ALAGÖZ
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M.Ö. 1400 yılında Antik Mısır’da kullanıl-
makta olan Luxor tapınağının içerideki ikinci 
“kapısının lentosu üzerinde” kapıdan geçer-
ken okunan bir cümle yazmaktaydı. M.Ö. 
600 yıllarında aktif olan Delph mabedinin 
ana giriş kapısının iç kısmına 7 ulu bilgeden 
Spartalı Khilon tarafından kazındığı söyle-
nen cümle de aynı cümledir.

Çoğunlukla “aklını doğadan insana döndü-
ren” bilge Sokrates’e isnad ettirilen bu söy-
lem “Kendini Bil” cümlesidir. Günümüze 
gelinceye kadar çeşitli kesimler tarafından 
çok farklı yorumlanıyor ve tartışma konusu 
ediliyor olsa da; bu cümlenin “kendi” ile ifa-
de bulan “bilinmiyor olana” işaret ettiği ko-
nusunda bir fikir ayrılığı yoktur.

“Yabancı” kelimesi, sözlük anlamıyla, biz-
den olmayan, tarafımızca anlaşılmayan, ta-
nınmayan ve bilinmeyendir.
Genel bir ifadeyle yabancılaşma; bir şeyi/
kimseyi kendisi olmayan başka bir şeye/kim-
seye yaklaştırarak, kendisinden uzaklaştıran 
eylem ya da durum olarak tanımlayabiliriz.

Yabancılaşmak sırasıyla; uzaklaşmak, garip 
olmak ve hatta gayb olmaya yani “kayıp” 
olmaya kadar öteleyebileceğimiz bir du-
rumdur. Dolayısıyla “Kendini bil-Kendini 
bul-Kendin ol” diye üçleyeceğimiz bu kadim 
cümle “kendine yabancılaşmaktan kurtul” 
demekle aynı anlamdadır. 

Şüphesiz her çağın “yabancılaşma” görü-
nümleri aynı sonuçları, yani anlamsızlığı ve 
nihilist bakışı doğurmakla beraber birbirin-
den farklıdır. Günümüz yaşam koşulları da 
halen beşerin “kendi” bilmediklerine/bulma-
dıklarına ve kendi olmayanlara göre yaşama-
sına neden olmaktadır. 

Beşeriyet; tüketim ve fast food çılgınlığı etra-
fında dönen bu yaşantıda, baş döndürücü bir 
hızla kendisinden koparak popüler olanın/sü-

rünün/modanın girdabına girmekte. Kendine 
yabancılaşma, kontrol altına alınmayan içgü-
düler, nefsani hırslar ve yerleşik alışkanlıklar 
nedeniyle, beşerin kendisine, kendi gerçek 
özüne, fıtratına yani insani değerlerine, er-
demlere uzak hale gelmesi ile kimlik kaybına 
yol açması durumunu ifade eder.

Günümüzde beşer, işiyle, başkalarıyla ve 
özüyle olan ilişkisinde, kendisi tarafından 
üretilmiş bir dünyada pompalanan değersiz-
leştirme ve niceleştirme baskısı altında üre-
tim süreçlerinden bihaber olduğundan ürün-
lerin kontrolünü kaybetmektedir. Bu sefer de 
ürünler ona sahip olur ve günümüzde beşer 
nesnelerin, maddiyatın kölesi olur. 

Sanayileşmiş çağdaş toplumun tutumları so-
nucunda, mutluluk arzu edilene sahip olmak 
ile ölçülmektedir. Bunun sonucunda meyda-
na gelen tüketim kültürü ile tüketimin hem 
özgürlüğün hem de mutluluğun tek kaynağı 
olduğu tezi dayatılır.

İnsanın “kendini bilemediği ve bilmesinin is-
tenmediği” bir toplumda yaşamaktayız. 

Yabancılaşma, böylece insanın doğaya ve 
başka insanlara olduğu gibi, kendisine, ken-
di öz-benine aykırı düşmesi diye tanımlanıp, 
bireyin gerçek beninden, öz-beninden, daha 
derindeki kendisinden koparak egemen mo-
daların istençlerine göre yaşaması, keyfine 
düşkün olması, sorumluluk almaktan kaçın-
ması şeklinde tezahür etmektedir.
Aslında yabancılaşma özgüven eksikliği ile 
beraber, temelinde vesvese, kuruntu ve en-
dişeyi barındırmakta, bu psikolojik durum 
da günümüz insanı için yaşamının anlamını 
kaybetmesi sonucunu çıkartmaktadır. 

Yabancılaşma içinde bulunan beşer, sorumlu-
luktan kaçtığı için düşünmeyi de tüketmekte, 
sorularına en kolay olan hazır yanıtlar bekle-
mek suretiyle ana işletim yetisi olan rasyonel 

aklına ve takiben aklının gelişim süreçlerine 
de yabancılaşmaktadır. 

Sonuçta günümüz beşeriyetinin içine düştü-
ğü durum; kendisini kimliksiz, değersiz, kor-
kak, bitik ve varoluşunu gereksiz hissetmesi, 
yaşamı da boş bularak, kendinden ve her şey-
den uzaklaşmasıdır.

Yabancılaşmanın temel problemi, “anlamsız-
lık ve beraberinde umutsuzluğun hüküm sür-
düğü bir dünyada, insanın kendini bilmesi ve 
yapıp ettikleri yoluyla ben’ine baskın ideası 
altında anlam yükleyebilmesi, kendi özüne 
ilişkin olarak yaşamında uygun bir değere 
ulaşabilmesi” problemidir.

Problem daha basitçe “aşkın bir ideaya içten 
ve derinden bir bağlanma ile adanmışlık” 
problemine indirgenebilir. 

Tasavvuf irfanına göre bütün bu olumsuz ko-
şullar ve umutsuz tablo içinde dahi yabancı-
laşmayı aşmak mümkündür, bu söz konusu 
aşma, sağlam bir özgüven (iman) sıçrayışıyla 
başlar, devamında kişinin has esması olarak 
da tasavvufta ifade bulmuş olan baskın ka-
rakterine; “sonuçta ise akılda ideaların (ilke-
lerin) uyumlu birliğine, yaşamda değerlerin 
dengesine, gönülde iştiyak ile Allah’a” yö-
nelmek suretiyle mümkün olabilir. 

Çünkü insan, zorunlu olarak tüm yetilerinin 
uyumlu bir denge içinde gelişmesini ister. 
Bu yönelmenin olmazsa olmaz zahiri şartı 
da kişinin özgür ve etkin seçimleriyle oluş-
turduğu eylemleriyle/eylemlerinde sükûn 
içinde “kendini” yeniden yaratmasıdır. Böy-
lece kendi bilinçli eylemleri ile aşkın ereğine 
bağlı yarattığı “özgün hüviyeti” olarak “in-
san kendini bilir”.vKendi ürünü olduğu için 
“kendi’ne” yabancılık veya bir diğer deyişle 
“uzaklık” ortadan kalkar.

Yakin hâsıl olur.

Kendine
Yabancılaşmak

KUTAY AKIN
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Doğa verilidir, kendi iç yasalarının hükmü 
altındadır. Oysa insan bir yanıyla doğal bir 
yanıyla doğaya aşkın varlıktır. Doğaya aşkın-
lığımız onun güçlerini onun değişmez yasa-
larına bağlı kalarak kullanmamız anlamına 
gelir. Doğada hazır olarak bulunmayan, an-
cak onun olanaklarıyla yeni bir “doğa” oluş-
turup yaşatmak tin’e aittir; bu alandaki tüm 
etkinlikler, üretimler ve yaratımlar tinseldir.

Tinsel alandaki teknik, bilimsel, kültürel, bi-
reysel, psişik tüm oluşumlardan biz insanlar 
sorumluyuz. Yabancılaşma da insanın kendi 
iradesi, bilinci ve eylemleriyle var ettiği sü-
reçsel tinsel bir olgudur. 

Bir olgu tinsel güçlerle oluşturulabiliyorsa 
yine aynı güçler tarafından ortadan kaldırı-
labilir de. Bu yetiyle donanımlı olan insan 
özgür irade sahibidir; özgür irade sahibi olan 
aynı anlama gelmek üzere sorumluluk sahibi 
olmak anlamına da gelir. 

Özgürlük-zorunluluk kutupsallığı toplum-
da olduğu kadar bireysel iç dünyamızın da 
devindirici gücüdür. Özgürlük ve sorumlu-
luk bağlamı her bireyin özsel bir niteliğidir; 
eylemlerinde, yönelimlerinde bu özsellikten 
uzaklaşması onu mutsuzluğun ıstırabına, bu 
niteliğine bağlı olarak yaşaması ise mutlu-
lukların verdiği zevklerle nimetlendirir.

Yabancılaşma yabancı olmak değil, yabanıl 
olmakta değil. O, insanın kendi asli varlığın-
dan habersiz kalması, ondan kopmasıdır.

Yabancılaşma önceki varlığından bir kopuş-
tur. “Kopuş” kavramı sadece olumsuz olarak 
anlaşılmamalı. Değişimin, dönüşümün oldu-
ğu yerde kopuş vardır, bu anlamda tüm geliş-
meler bir kopuşlar sürecidir de. 

Kendi özüne bağlı olarak gerçekleşen dönü-
şümler edimseldir; kendinden kendi başkalı-
ğına geçiştir. Bu başkalaşma dizisini birbirine 
bağlayan, onun kendi özünü değişik suretler 
biçiminde koruyan ilişki ise ussaldır. Başka 
bir ifadeyle “kendi başkalığında kendini ko-
ruyan olgu edimseldir; kendine yabancılaşıp 
tekrar kendiyle birliğe gelip varlığını tekrar 
kuran süreçtir”. 

Doğada yabancılaşmadan söz edilemez, ya-
bancılaşma tinsel bir olgu olmasıyla sadece 
insanda görülür. Bundan kasıt, dışta kendi-
liğinden bir varlığının olmamasıdır; varlık 
kazanabilmesi için bilincin iradi, aktif katkı-
sının gerekli olduğudur. 

Ancak tinsel olan da yasasız, başına buyruk 
bir enerjinin rastgele akışı değildir. Tinsellik 
ancak hak üzere olursa kendine kalıcı bir var-
lık kazandırabilir; kendinden kendini doğura-
rak doğayı aşan bir dünya yaratıp yaşatabilir.

İnsan doğal bir varlık olmadığı için, doğal 
ortamda ve kendi doğal varlığının sınırları 
içinde kalarak yaşayamaz. Hazır bulduğu 
olanakları kullanarak hem kendini hem ya-
şadığı ortamı kesintisiz olarak inşa etmek 
zorundadır, ancak bu sorumluluğu üstlenme-
yebilir de. Çünkü özgür irade sahibi olmak 
olumsuz olanı da, kötüyü de seçebilmesi de-
mektir: “İnsan ihtiyar (reddeden, karşı ko-
yan) sahibidir.”

Ancak insan dışındaki her varlık kendisi için 
belirlenmiş kaderin dışına çıkamaz. İnsan 
ise içinde bulunduğu kaderin dışına çıkmak 
üzere içten içe uyarılır, eyleme zorlanır. O, 
eylem varlığıdır ve eylemleri ile kendini inşa 
edebildiği gibi bizzat kendi yapıp etmeleri 
yoluyla kendini yıkıma da sürükleyebilir.

Tüm eylemlerimize kaynak sağlayan enerji 
bir tanedir, o da yaşam enerjisidir; kadim ge-
lenekte “nefs” diye ifade edilen enerji.

Bedensel arzularımız ve ruhsal çekimlerimiz 
bizi sürekli olarak bir gerilime sokarlar. Ya-
şam enerjimizi aşağıya, bedensel uyarılara 
da yönlendirebiliriz; yukarıya da, saf bilince, 
ruha doğru da. Bu noktada irade, karar ver-
me, niyet oluşturma sorumluluğu-özgürlüğü 
tamamen bize aittir.

Bulunduğumuz noktada durmamız mümkün 
değildir; ya aşağıya doğru yuvarlanır kendi-
mize yabancılaşırız, ya da yukarı doğru gay-
ret ederek kendimizi bilir-buluruz, kendimizi 
var ederiz. 

Aslında her iki yönelim de genel bir ifadeyle 
insanın kendine yabancılaşmasıdır: Birincisi 

olumsuz, ikincisi olumlu yabancılaşmadır. 

Aşağıya, bedensel uyaranlara doğru başka-
laşmada bizim herhangi bir seçimimiz, ira-
demiz yoktur. Doğal uyaranlar arzu olarak 
tecelli eder ve aklımızı, irademizi kendi emri 
altına alır (emmare nefs). Bu yolda benliği-
mizde sürekli bir dağılma, parçalanma olur. 
Çünkü arzu sadece sahiplenmeye ve tükete-
rek ortadan kaldırmaya yöneliktir. Arzu bir 
olmakla beraber onun nesneleri sonsuzdur.

Arzunun ve onun nesnelerine erişmek üze-
re emir altına giren akıl giderek parçalanır, 
enerjisini dağıtır ve kendi özsel ilişkilerini 
üretemez. Bu süreçte aklın kendi edimlerinde 
ve yönelimlerinde bir merkezi olmaz; kendi 
bütünlüğüne bir türlü kavuşamaz, adım adım 
kendine yabancılaşır.

Bu tür yabancılaşmaya yozlaşma diyebiliriz. 
Akıl bir cevher olarak işlev görür, onun işlev-
li olması düşünceler olarak suret kazanması 
anlamına gelir. 

Düşünceler tarih içinde safha safha açınarak 
kendini gerçekleştirir ve yaşamın akışı bi-
linçte kavranır. Tinsel alanda ne varsa yaşa-
mın içinden gelir. Düşünce ürünleri ve tinsel 
olgular yaşamda karşılık bulmazlarsa anlam-
sızlaşırlar, varlıklarını sürdüremezler. Asıl 
olan hayattır (hayy esması). Çünkü tinsel 
tüm süreçler ve yaratımlar insan yaşamında 
ortaya çıkan fenomenlerdir.

İçimizden bize baskı yapan asıl güç bu ya-
şam enerjisidir. Aslında insanlar olarak tüm 
arayışlarımızın temeli akla ve düşünceye 
çeki düzen vermek değil, yaşamı daha kutlu, 
coşkulu ve mutlu kılmaktır, insan olmanın 
nimetlerine erişip onun zevkini duyumsa-
maktır.

Ancak bu kendiliğinden olmuyor. İradi mü-
dahale gerekiyor. İlim olmadan irade nere-
ye gideceğini bilemez. Bilmek için biricik 
kudret, akıl ve onun işletilmesi ile üretilen 
düşüncelerdir. Düşünceler eylemlerimizin 
ruhudur, başka bir ifadeyle düşüncelerimiz 
eylemlerimize eşlik eder. İnsan kendini ey-
lemleriyle inşa eder; düşünceler hangi içe-
rikle dolu, hangi amaca doğru yön tutmuşsa 

Başkalaşarak 
Kendinde Kalmak
MUSTAFA ALAGÖZ
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ona göre suret kazanırlar. Bu sonu olmayan 
bir süreçtir, insanın kendini bilmesi kendisini 
kesintisiz biçimde inşa etmesi anlamına gelir. 
Çünkü ancak kendi yapıp etmelerini bilebilir. 
Mevlana’nın dediği gibi: “Sen düşünceden 
ibaretsin, gerisi etle kemik.”.

Buradan şu sonucu çıkarabiliriz: Eylemlerin-
de kendi aklını kullanmayan, özgün düşün-
celer üretemeyen kimse ya onun bunun yön-
lendirmesi ya da arzularının, içgüdülerinin 
hükmü altına girer. Her iki durumda da kendi 
olamaz, kendine yabancılaşır. 

Yabancılaşmak –yozlaşmak anlamında– de-
ğersizleşmektir. Yabancılaşmış bir benlik 
çürüktür, değersizdir, ilkesizdir. Buradan ha-
reketle şunu söyleyebiliriz: Değerler insanı 
yüceltir. Yüceltir derken elbette o insan çok 
özel, ayrıksı birisi olur anlamında değil, hak 
üzere yaşar, arzularının kölesi değil efendisi 
olur, sıra dışı değil, tam tamına sıradan bir 
insan olur demektir. En büyük sıra dışılık son 
derece sıradan birisi olabilmektir. Sıradanlık 
masumiyettir, safiyettir, hak bilirliktir, yaşa-
mı olduğu gibi karşılayacak açıklık ve olgun-
lukta olabilmektir. 

İnsanı bu masumiyetten ayrı koyan nedir? 
Zihin. Zihin geçmişe ait ne varsa onun top-
lamıdır; ön yargıları, alışkanlıkları, sahip-
lenmeleri, kısaca bireyin geçmişten toplayıp 
getirdiklerine yapışıp kalmasıdır. Bu durum 
insanın bilincini kirletir. Yaşam sürekli bir 
akış, yeni yeni oluşlar silsilesidir ve bu haliy-
le bizi kendisine sürekli yanıt vermek, tavır 
almak yükümlülüğü ile yüz yüze getirir.

Hayat bir soru, insan ise bir cevaptır. Cevap-
lar eskiden gelemez, çünkü yeninin taleple-
rini karşılamayabilir. İşte bu noktada, yani 
yaşamın bizi yeni oluşumlarıyla eyleme ça-
ğırması karşısında bu çağrıya “dünde kalan-
larla” yanıt veremeyiz.

Eski olan denenmiş, bilinen olduğu için 
güven vericidir. Yeni olana yeniyle cevap 
vermek bu güvenliği terk etmekle mümkün-
dür. Bu nokta insanın tedirgin olduğu andır. 
Güvenli olanı terk etmekle yeni olanın bi-
linmezliğine dalmak ikilemi insanı ürkütür. 
Yaşam bu yönüyle bir tedirginlikler sürecidir 
de. Ancak kaçış yok, her insan her gün yeni 
ilişkiler yaşar, yeni sorunlarla yüz yüze ge-
lir ve bunlara kendisi yanıt vermek zorunda 
kalır. Yanıt geçmişten gelirse ön yargılarıyla, 
alışkanlıklarıyla, zanları ve inançlarıyla oluş-
turulmaya çalışılırsa yaşamın akışına uyum 
sağlayamadığı gibi iç dünyamızın kuşkular-
la, öfkelerle, korku ve kıskançlıklarla kirlen-
mesini de engelleyemez.

Bu gerçeklerin tarih boyunca sade ve bilgece 
kelâmlar biçiminde bize ulaştırılması her in-
san için bir lütuf olarak görülmeli.

Hz. İsa’nın “Tekrar çocuk gibi olmadıkça Al-
lah’ın melekûtuna giremezsiniz,” sözü içsel 
olarak bir saflaşma olmadan huzura ereme-
yeceğimize işarettir.

Mevlana’nın şu dizeleri:
Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel 
Bulanmadan donmadan akmak ne hoş
Dünle beraber gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

Burada “bulanmayı” yabancılaşma, “donma-
yı” taassuba düşmek olarak değerlendirebiliriz.

Hakikat tektir. Ancak onlar hazır, satın alına-
bilir şeyler değil, insanların deneyimleri ile 
varlık kazanırlar. Her insan kendi yetileri, öz-
günlüğü, bedensel ve zihinsel mekanizmaları 
ile onları gerçekleştirir, hayat verir. Bu an-
lamda hakikatlerin ifade biçimi farklı farklı 
olur. Böyle olması kaçınılmazdır, bu durum 
bizler için güzel bir zenginliktir. Bir olan 
hakikatin değişik suretlerde ve renklerde te-
celli etmesi bilincimize çok yönlü açılardan 
etkide bulunur. Bizi arayışlara, varlığımızın 
anlamını sorgulamaya, hayata ve kendimize 
karşı sorumluluklarımızı üstlenmeye yönlen-
direbilir. Bizi bize yabancılaşmaktan, yozlaş-
maktan uzak tutup aslımıza bağlı kalmamıza 
teşvik edebilir.

“İnancınızı terk etme cesareti gösterin,” di-
yen Nietzsche insanın kendi olabilme olana-
ğını bir başka açıdan dile getiriyor. 

Çocuk gibi olmak, bulanmadan-donmadan 
akmak, eskiyi terk etme cesareti göstermek 
insanın kendini inşa etmesinin, kendini bil-
mesinin araçlarındandır. Bu erdemleri gös-
teremezsek yaşamın bizi yüz yüze getirdiği 
sorumluluklar karşısında tutumuzu nasıl be-
lirleyebiliriz? Geriye tek yol kalır; taklit ve 
şekilcilik.

Bireyselleşme yolunda “taklit” aşaması var-
dır. Kadim gelenekte üç aşamadan söz edilir: 
Taklit-Tahkik-Hakikat. Bunu bilmek-bulmak 
-olmak şeklinde de ifade edebiliriz.

Her öğrenme deneyimi taklitle başlar. Çocuk 
büyüklerinden duyduğu sesleri taklit ederek 
konuşmayı öğrenir, her sanatçı önceki usta-
ların deneyimlerini izleyerek, taklit ederek 
kendi özgün yolunu bulur. Taklit zorunlu bir 
aşamadır, ama daha yukarı çıkmak için. Hep 
taklitte kalmak kopya kişilik olmaktır, “şey 
insan” halinde kalmaktır. Biriken suyun ak-
madığı zaman bataklığa dönüşüp kokuşması 
gibi taklitte kalan kişi de bulanıp kokuşur, 
kendi özüne yabancılaşır. “Allah mukallitleri 
sevmez” söylemi şuna işaret eder; taklitte ka-
lanlardan sevgi doğmaz, dahası kendini bile 
sevemez, kendine yabancı kalır.

İnsanın hep taze kalması, bulanmadan-don-
madan akması “yeni şeyler” söylemesi (eyle-
mesi) ile oluyorsa bu yenilik yolu nedir? Ya-
nıt: Değerler. Değerler kadimdir, (bengidir). 
Doğada kuvvet olan hakikat, akılda yasa, 
yaşamda ilke, bireyde değerdir. İnsan akılda 
ilke olanı kendinde niyet olarak içselleştirdi-
ğinde bu onun değeri olur.

Bu değerlerine bağlı kalarak yaşamak imanla 
yaşamaktır. İnsan yaşamın sonsuzca uyarıları 
karşısında kendi iç bütünlüğünü, dış dünyay-
la uyumunu nasıl birliğe getirecek? Değerle-
rine bağlı kalarak…

Birey tüm yapıp etmelerini kendi aklında ve 
vicdanında anlamaya çalışırken birliğe geti-
rici bir ilkesi, kendi içinden kendini “sigaya 
çeken” bir değerler bütünlüğü olmalıdır.

İnsan kelâmla eğitilen bir varlık olarak kabul 
edilir. Kelâm duyulur, duyulan anlamlar bire-
yin iç dünyasında olgunlaşarak onun iç dün-
yasında içsel otorite haline gelir. Bu onun de-
ğerleridir. Birey değerlerinin kılavuzluğunda 
ve vicdanının gözetiminde hep kendinde ka-
lır, kendine yabancılaşmaz.

Hz. İsa havarilerine bu gerçeği şöyle dile ge-
tirir: “Şimdiye kadar günahkâr değildiniz. 
Şimdi bu sözleri benden duydunuz, bundan 
sonra günahkârsınız.” Şunu söylüyor: Ar-
tık kendi kendinizi denetleyecek, yaşamınız 
boyunca kendinizi yönlendirecek ilkelerden 
haberdar oldunuz. Ona göre niyetinizi belir-
leyin. Arabî niyet konusunda şunu söylüyor: 
“Niyet insanın fiillerindeki gedikleri kapa-
tır.” Yani eylemlerinizde bir hatanız, günahı-
nız varsa bunu niyetiniz üzerinden sorgula-
yarak düzeltebilirsiniz.
 
Değerler tinden yaratılır, tinselliği besler. Ya-
bancılaşma, çürüme değersizliğin halleridir. 
Toplumsal yaşamda da değersizleşmenin acı-
sını yaşarız; politik alanda, ticari yaşamda, 
bireysel alana giren komşuluk, dostluk, gö-
nül ilişkilerinde de...

Değerler tinsel olgular olarak edimsel ve us-
saldır. İnsanın ve insanlığın yaşamından türe-
tilir. Onun içeriği hak, sevgi, saygı, özgürlük 
ve gönüllü sorumluluk üstlenme erdemiyle 
donanımlıdır. Bunlar hazır ele geçirilebilir 
olgular değildir. Onlar görülmez, duyulmaz 
bir evrende bulunurlar ve kendiliklerinden 
gelip insanların bilincine, yüreğine ve etkin-
liklerine katılmazlar. Ancak onu içtenlikle 
çağıranlara hemen yönelirler. Emekle canla-
nan, sorumlulukla taşınan, insanın hep ken-
dinde kalmasını sağlayan, çürümesine, yoz-
laşmasına, kısaca yabancılaşmasına meydan 
vermeyen tinsel bir yaşam kudretidir.

Değerler suret kazanmış hakikatlerdir. “İnsan 
değerler yönünden gelişmemişse sapar, şıma-
rır, hoyratlaşır.” YABANCILAŞIR.
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Giriş:
Öncelikle, Türkçenin felsefe yapmayı ne ka-
dar kolaylaştırdığını gösterecek bir kavramla 
karşı karşıya bulunmak güncel (!) bir fırsattır. 
Felsefe aynı zamanda olgudaki karşıtlıkları 
birlikleri içinde bulma, tanıma ve anlama ve 
kavrama olarak da anlaşılmalıdır ki –her olgu 
karşıtlıklar, olumluluk ve olumsuzluklar yu-
mağıdır. Çünkü felsefe somut olguyu anlar ve 
olgu diyalektik kurguldur, ama sözcükler ve 
sıradan dil olgunun bütünlüğünü ayrıştırır ve 
parçalı görür ve gösterir. Bazı sözcükler, bazı 
dillerde bu parçalanmışlığın yerine, parçaları 
kökensel birliği içinde somut haliyle gösterir. 
Dilimiz bu sözcükler açısından çok zengindir. 

Bu anlamıyla yabancılaşma sözcüğü; kendi 
karşıtını da içinde taşır, karşıtı yabancılaşma-
nın konusu olarak, yabancı olmayan kendi’dir, 
kendi ise kendi’ne yabancı olamaz, ama bir 
şey potansiyel ve kendindeyken, henüz ken-
di de değildir, çünkü edimselleşmemiştir. 
Öyleyse kendisi hem kendidir hem de kendi 
olmayandır. Çünkü kendi olacaktır ki, kendi 
olmadığı için bunu yapmalıdır. Sözcük bize 
dolaylı olarak kendini, ama dolaysız olarak ise 
kendine yabancıyı, kendi olmayanı verir. Biri 
ötekinin içinde yansımış olarak vardır.

Yaygın kullanımıyla yabancılaşma kavramı-
nın içeriği şudur: İnsan doğuştan edimselliği 
içinde verilidir. Ne olması gerekiyorsa odur. 
Ereği özgürlükse özgürdür. Kendinde ne ise 
gerçekte de o’dur, kendisidir. Ancak içine 
doğduğu toplumsal ilişkiler, toplumsal-nesnel 
tin, bu verili özgürlüğünü ya da kendi olarak 
özgürlüğünü elinden alır. Böylece insan doğal 
olarak kendinin olan, yani doğuştan getirdi-
ği özgürlük, etik ve estetik değerlerini yitirir, 
toplumsal ilişkilerin kendinden ayırdığı şey 
ile özünden uzaklaşır, kendi olmaya son verir. 
Kısaca özünden-kendinden ayrı düşer ve ken-
dine yabancılaşır.

Kavramın bu açıklanışı başlangıç verisi ola-
rak kendine Rousseau’nun ünlü saptamasını 
alır: “İnsan özgür doğar, ama her yerde zinci-
re vurulmuştur.” [1]

Rousseau cümlenin devamında şunları söyler: 
“Falan kimse kendini başkalarının efendisi 
sanır. Ancak böyle sanması onlardan daha 
da köle olmasına engel değildir. Bu değişme 
nasıl olmuş? Bilmiyorum. Bunu meşrulaştıran 
nedir? İşte bu soruya karşılık verebilirim.” [2]

Rousseau, saf bir kabulle, insanı doğuştan 
özgür olduğunu varsayar, nesnel tin’i ise bu 
özgür insanı tutsak kılıcı… Ancak şunu dü-
şünmez; insanın içine doğduğu nesnel tin ol-
mazsa, onu özgür kılacak bir tini kendi başına 
nasıl ve ne kadar zamanda oluşturabilecektir? 
Oysa ne çocuk özgür olarak doğar (bu doğal 
olarak da olanaksızdır) ne de içine doğduğu 
toplumsal tin, ne kadar gelişmiş olursa olsun 
onu doğrudan özgürlüğe taşır. Nesnel tin ol-
madan özgürlük olanaksızdır, ancak nesnel 
tinin varlığı özgürlüğü zorunlu kılmaz. Yine 
de Rousseau, kendisi özgürleşmiş ise içine 
doğduğu ve o tutsak kılıcı olarak varsaydığı 
nesnel tin yoluyla özgür olmuştur. 

Daha antik Yunan tininde bile insan özgürlü-
ğünün olanağı doğmuştu, o nedenle de Sok-
rates, Platon, Perikles özgür insanlardı. Ama 
toplumsal tinde var olan ve onun çok derinle-
rinde bulunan bu bilinç ve olanak herkes için 
değildir. Çünkü oluşmuş olan nesnel tin, ken-
diliğinden özgür insan oluşturacak kadar ge-
lişmemiş olması bir yana, bu tinin özgürlüğü 
yaratısı, her zaman öznel bir çabanın sonucu 
olarak da kalacaktır. Günümüzde bile özgür-
lük tini için en gelişmiş Avrupa ülkelerinde bu 

[1]  J. J. Rousseau. Toplum Sözleşmesi, Can Yayınları. 
Çeviri. Vedat Günyol. 1965. 2. Baskı, s.12.)
[2]  a.g.e.

tinin içinden özgür insan çıkması genel değil, 
rastlantısaldır.

Feuerbach’ın, insanın dinsel olanda kendine 
yabancılaşmış olduğu görüşü, Marx’ın emeğe 
yabancılaşma ile insanın toplam olarak kendi-
ne yabancılaştığı görüşü, bu her iki görüş de 
insanın bütünsel tözünden ayırtılmış, soyut-
lanmış olarak ele aldıklarını gösterir. Böylece 
Feuerbach, insanın tinsel bir varlık olarak din-
sel bir varlık da olmasının zorunlu olduğunu 
yadsırken, Marx, insansal özü ekonomik faali-
yete indirger. İnsan için araçsal olanı amaçsal 
olana, ilineksel olanı tözsel olana değiştirir. 
Feuerbach, insanın dinden kopuşuyla özgür-
leşebilecek ve yabancılaşmasını yenebilecek 
olduğu sonucuna varırken, Marx ise insanın 
ürettiğinin kendisinin olduğu zaman, yabancı-
lığını aşacağı ve özgürleşeceği sonucuna varır. 
Her iki görüş de insanın tinsel varlık oluşunun 
sınırlı kavranışından kaynaklanır.

Yabancılaşma Kavramı:

Konumuz insandır. Yabancılaşma kavramının 
kendisi, bize edimselliği, bir işi –ki süreçtir, 
anlatır. Her süreç oluş’tur. Ama yabancılaşma 
sözcüğü aynı zamanda yabancılaşan şeyi içe-
rir, bir şey vardır ki yabancılaşır ya da önce 
yabancılaşan şey var olmalıdır. Var olan şey 
ise önce, başka bir şey değil, kendidir, öyley-
se süreç ‘kendi’ olan bir şeyin kendi olmaktan 
çıkıp kendi olmama haline gelişini imler.

Oysa oluş-süreç kendinde olandan edimselli-
ğe geçiştir. Edimsellik bir kendi olma süreci-
dir ki içinde olumsuzunu da, yani kendi olma-
yanı da kapsar.

Bütün kavramlar kendinde halleri (kipleri) 
içinde, bir başka deyişle potansiyel hallerinde 
süreçsizdir, süreçleri ise edimselleşmeleridir. 

Kendi ve Kendi Olmayanın Kurgul Diyalektiği 
COŞKUN ÖZDEMİR & Dr. ÜRÜN ANIL ÖZDEMİR 
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İncir çekirdeği henüz ne incir ağacı ne de incir-
dir, edimselleşmesinde ağaç ve incir olacaktır, 
ama nasıl edimselleşeceği sürecinde ortaya çı-
kacaktır. Sürecin başlangıcı olarak verili olan 
ise ‘kendi’dir. Süreçsiz kendi, kendinde olarak 
donmuş bir şeydir ki, aynı zamanda kendi 
değildir. Süreç ise kendi olmayan kendinin 
edimselliği olarak kendileşmedir. 

İnsan ve başka her şey, kavramında, kendi 
olma ile olamama arasında ki diyalektiğin 
kurgulluğudur; hem kendisidir hem değildir, 
iki yanın olumsallıkları kurgul yapıda, yani 
‘olumsalda’ gömülüdür, ama donmuş olarak 
değil, sürekli devinimin dengesi olarak. Kav-
ramda, başlangıç kendi, süreç ise kendinde 
olmamaya doğru bir evrilme gibi durur. Oysa 
başlangıç kendi değildir, sadece potansi-
yel kendi’dir, kendi olmak için ya da kendi 
olamamak için bir başlangıçtır. İnsan oluşta 
hayvan (doğal moment) ve tinsel’in birliğidir. 
Ya da düşünce ve güdüselliğin, aynı anlam-
da olmak üzere sonsuz ve sonlunun, evrensel 
tekilin...

Kendinde kendi, verili olandır. Verili olan 
oluşmalı ve bilinmelidir, yoksa süreç bili-
nemez olarak sürecek ve içeriksiz boş süreç 
olacaktır.

Gerçekten yabancılaşma kavramını kullanan-
lar bu hareket noktasını, ‘kendiyi’ ne olarak 
biliyor? Burada kendi dediğimiz şey kendin-
de insandır. Öyleyse kendi olarak insan nedir?

Bütün felsefe tarihi ve toplumsal bilimler 
sonsal olarak bu sorunun yanıtına yönelim-
lidirler. “Kendini bil! Kendini bilen Rabbini 
bilir” gibi özdeyişler hem kavramsal bilme 
hem de dinsel bilinç anlamında, hem genel 
olarak bilgiye hem de dinsel bilgiye yönelik 
çabaların ereğini özetlerler. 

Gerçek felsefe, antik Yunan’da bu belgiyle 
ortaya çıkar. İnsanın ne olduğu, bilginin ne 
olduğu ile eklemlenir. ‘Kendini bilme’den, 
bilmeyi bilmek anlaşılır. Kendini bilme ya da 
bilmeyi bilme ereği, antik Yunan felsefesinin 
ereği olmakla kalmaz, aydınlanma filozofla-
rının da temel sorunları olmaya devam eder. 
Çünkü henüz kendinin, insanın ne olduğu ile 
ilgili doyurucu bir bilgi oluşmuş değildir, an-
tik Yunan olsa olsa bu araştırmaya bir giriş-
tir. Descartes, Spinoza, Locke, Hume, Kant, 
Fichte, insan anlağının ne olduğu sorununu 
felsefelerinin merkezine koyarlar ve bütün 
keşifleri, katkıları bu konu ile dolaysız ola-
rak ilgilidir. Hegel’in mantık bilimi bu ereğin 
edimselleşmesinin bir biçimini sunar. İnsanın 
ne olduğu sorunu taze ve çözülmemiş bir so-
run olmaya öylesine devam eder ki, Freud ve 
psikoloji bilimi henüz yüz yıllık bir geçmişle 
bu alanın bir boyutu olarak yepyenidir.

Tin’in bu kendine olan ilgisi ve bu ilginin te-
kil bireylerdeki baskısı, kendini bulma yolun-

daki keşifler, bireylerin çabalarının toplamı 
olarak, önümüze nesnel tin olarak gelir.

İnsan tinsel bir varlıktır. Tinsel sözcüğü bir 
‘anlık’ gerecine dönüşmüş her şeyi kapsar, 
ama tüm bu gereçlerin içinde çekirdek olarak 
veya yalın olarak düşünce bulunur ya da dü-
şünceden yoksun bir tinsel biçim, gereç yok-
tur. Düşünce sonsuz bir güçtür, insan eline ge-
çirdiği bu araç ve aynı zamanda gereç ve aynı 
zamanda erek ile kendi olmaya çabalar. Ken-
di olması, karşıtında başkasının olmamasını 
gerektirir, başkası olmaması sınırlanmaması 
amacının gerçekleşmesidir, bu ise özgürlük-
tür, kendinden başka her bir sınırlayıcının 
ortadan kaldırılması ya da kendinin kılınması 
özgürlüğün edimselleşmesidir. Öyleyse insan 
basit bir düşünce varlığı değil, özgürlük varlı-
ğıdır. Özgürlük ereği karşısında düşünce, araç 
ve gereç işlevindedir. Ama özgürlük henüz 
erektir, boş bir erek, edimsel değil. Öyleyse 
insanın kendisi henüz ‘kendinde’ özgürlüktür. 
Edimsel değil, boş bir özgürlük, yalnızca ola-
nak olarak var olan bir özgürlük.
 
Kendinde Şey, Kendinde İnsan:

Felsefenin bazı soyut kavramlarını tanırız, 
ama çoğu zaman ne işe yaradığını, nerede 
kullanıldığını, kullanmamız gerektiğini bil-
meyiz. Bu durum soyut kavramların işlevsiz-
liğinden değil, bizim felsefeye dışsal oluşu-
muzdan kaynaklanır. Doğal anlağın felsefe ile 
en büyük sorunu bu kavramların kullanıma 
sokulmasında kendini gösterir. Daha derin-
den baktığımızda ve kavramsal düşünmeye 
başladığımızda bu soyut kavramların adeta 
düşünmenin iskeletini oluşturduğunu ya da 
logosun, ‘kendinden’ hareket edenin, düğüm 
noktalarını oluşturduğunu, onlarsız düşünme-
nin ise yöntemsiz, soyut, keyfi düşünceler yı-
ğını elde etmekten başka bir işe yaramadığını 
fark ederiz. Yöntemsiz düşünmenin en ürkü-
tücü sonucu, yöntemin kendi akışında, kendi-
ni sınırlayan ve düzene koyan etkinliği yeri-
ne, öznelliğin kendi sınırlamaları ve başıboş 
ilerlemesi ile elde edilen kavramdan kopmuş, 
boşlukta sallanan sonuçların elde edilmesidir.

Kendinde-şey kavramı, soyut ve logosun üze-
rinde yürüdüğü arı kavramlardan biridir. İlk 
kurgul moment, oluştur. Oluşta, henüz yok 
olan var olmuştur. Oluş öncesi her şey ken-
dindedir. Aristoteles buna potansiyel demişti, 
Hegel ise ‘kendinde-şey’. Henüz kendi içinde 
saklı olan. Oluş; kendinde olandan, kendi için 
olana geçiştir, saklı olanın açığa çıkışı.

İnsan doğuşunda kendinde dediğimiz kipte-
dir. Düşünmeye başlaması oluşa giriş ya da 
‘kendi için’ olan kipliğe geçiştir. Oluş, kendi 
olmayana karşı oluştur, çünkü henüz kendi 
değil, yalnızca potansiyeldir; soyuttur ve so-
mutluğu kendi olması için devinimdir. Öy-
leyse devinen nedir? Kendi olmak isteyen 
ile kendi olmaya engel olan yanın devinimi. 

Kendi olmaya engel olan moment nedir? Son-
suzun karşısında sonlu olan ya da evrenselin 
karşısında tekil olan... İnsanda ise sonsuza ve 
evrensele karşılık gelen düşünsel yan ile son-
luya ve tekile karşılık gelen doğal yan. 

İnsanın özüne yabancılığı (kendi olmama 
kipi) dışsal bir yan değildir. Zaten insan do-
ğuşunda kendi değildir, potansiyeldir, edim-
sel değildir, yani kendi olumsuzudur, henüz 
var değildir, var olduğu kadar yoktur da. Var-
laşması oluşacaktır.

İnsan, iki yandan doğa ile kuşatılmıştır, İç-
ten ve dıştan. Potansiyel haldeki kendi, ken-
di olma sürecinde, hem iç doğası, hem dış 
doğa tarafından olumsuzlanacaktır. Çünkü 
doğa her durumda kendi olan öznenin, özgür 
olanın karşıtıdır, çünkü doğadır ve bağım-
lıdır-karşıt olumsuzdur ve olumsuzlayandır 
ve elbette düşünsel özne olan yan da doğal 
olanı olumsuzlayacaktır. Çünkü içgüdüsel 
ereği, kendi olmak ve karşıtını olumsuzla-
maktır. Kendi’nin, yani düşüncenin, kendini 
özgür kılacağı, karşısındaki öteki diyalektik 
moment işte bu ikili görünümlü doğal yandır. 
Doğal olan tekil ve sonlu idi, doğal olmayan, 
yani düşünce evrensel ve sonsuz; düşüncenin 
edimselleşmesi ki, özgürleşmesi olarak doğal 
olanda sınırlanmaması ve onu öte geçmesidir. 
Şimdi ortaya çıkan olumsal yan, eldeki var 
olan şey, kurguldur. Olumsuz olan düşünsel 
yanın, olumlu olan doğal yanı içine alarak, 
ortadan kaldırarak, olumlu olarak yeniden or-
taya çıkışı, oluştur. Kurguldur, aşılmış diya-
lektiktir ve geçici bir dengede ‘kendi’ oluştur.

İnsanın iç doğal yanı, iç sınırlayanı hayvan 
olarak doğadır ve kendi değildir. Hayvan 
insan değildir, öyleyse insan kendi ve kendi 
olmayanın birliğidir. Böylece yabancılık ona 
kendilik kadar içseldir. İnsanın kendine ya-
bancılığı o kadar içseldir ki, duyu organları 
yoluyla bilir, ama duyu organları bilgiyi bi-
lemez. Öyleyse denilebilir ki, duyu organları 
kendine yabancılığın sürekli zinciridir.

Duyusal yetiler orta terimdir. Bağ, hem doğa 
ile hem doğaüstü ile; hem fizikle, hem me-
tafizik ile. Bir yanıyla doğaya bitişik, diğer 
yanıyla doğaüstüne. Doğa, sınırlı ve sonlu 
olandır; metafizik, (düşünce-us) sınırsız ve 
sonsuz olan. İlki ikinciyi sağlıyor ya da kısıt-
lıyor. İkinci, birinci vasıtası ile varlık kazanı-
yor ya da var olamıyor. İkinciyi yapan birinci, 
birinciyi kendi yapan, sınırlarını aşan...

İnsan doğuştan kendine yabancıdır, kendi de-
diğimiz kavramıdır, potansiyeli, insanın dışın-
daki hiçbir şey kendine saltık yabancı değildir, 
yabancılık görecedir. Çünkü kendi doğa varlı-
ğıdır ve doğa varlığı olarak kendidir.

İnsan ise sadece doğa varlığı olarak kendi 
değildir, kendinde doğaüstü-doğa-ötesidir ve 
tözü de budur. Yabancılaşma bu bağlamda 
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alınmalıdır. İnsanın kavramına yabancılığı 
bitmez. İnsanın kendine yabancılığı sonsuzda 
ortadan kalkar, bu ise soyuttur. Öyleyse insan, 
kendine yabancılık ile kendi olmanın birliği-
dir. Bu birliği sağlayan karşıt yanlarının iç 
içeliğidir. 

Toplumsal Tin ve
Kendinde Kendi Olarak İnsan:

Toplum karşısında insan ilkin, kendinde insan 
olarak, oluşmuş olan toplumsal tine yabancı-
dır, toplumsal tin de ona ve o toplumsal tine 
dışsaldır. Toplumsal tin, zamansal ve uzamsal 
olarak kendi dışında uzun bir sürecin ken-
di üstüne katlanarak oluşunun ürünüdür. Bu 
kendi dışında bulunan birikimin, kendi içine 
alınması yani içe yansıması, kendi özü haline 
gelebilmesi için, o toplumsal tinin tüm mo-
mentlerinden bizzat kendisi geçmelidir, çün-
kü içeri alınarak özü kuran, bizzat yaşanan-
dan içeri yansıyandır. Kendinde insan, kendi 
kendine yabancılığını törel tini kavrayarak, 
kendinin kılarak aşacaktır, bu karşıtlıkta ken-
di gelişiminin binlerce yılın kültürü karşısın-
da yabancılığı yine kendi çabası ile ortadan 
kaldırılacaktır ve burada bir yabancılıktan 
söz edilecekse, insanın kendi olacak kendi-
si, törellik karşısında yabancı yandır. Soyun 
ürettiği bilişsel, dinsel, sanatsal kültür, soyun 
yabancılığını aşmaya çabaladığı uzun bir ken-
di oluş sürecidir ki, potansiyel olan kendi, bu 
kültürün içinde edimselleşerek kendi olacak-
tır. Burada toplumsal tin’in, içine giren tikel 
tinin varlığı karşısında görece özerk bir özne 
gibi durduğu görür. Çünkü tekil tin’in karşı-
sında binlerce yılın kalıtı olarak, özümlenmek 
veya özümlenememek için bekler, elbette ti-
kel tin ona bir şey katana dek, ona ilgisiz bir 
halde...

Feuerbach ve Marx’ın Yabancılaşması:

Feuerbach’ın, ateizm ve benzeri görüşlerin 
insanın din ile bağını kendine yabancılaşması 
olarak ele alması, tam olarak önsel ve sonsalı, 
sonda çıkan ürünün yerlerini suni olarak de-
ğiştirmesindendir. 

İnsan tür olarak binlerce yıl dinsel anlamda 
mitolojinin hapsinde kalmıştır. Bilmeye ce-
saret edememiş, inanmıştır. İnanma ile bilme 
arasındaki bu çelişki insanın kendine yaban-
cılığını ortadan kaldırmaya çalıştığı kendi 
olma sürecidir. İlkel inançlardan, gücü, bilgi-
yi ağaçlarda, hayvanlarda, güneşte, ayda ara-
madan, bu tekil şeylere sonsuz bilgiyi yükle-
mekten derece derece vazgeçerek, sonsuz bir 
varlığa, tek Tanrı’ya inanca yükseliş, inanç 
olarak kalsa da yabancılaşmayı yenmenin ve 
evrensele ilerlemenin yolculuğudur, kuşku-
suz kavramsal olarak değil, tasarımsal olarak. 
Düşünce evrenseldir, onun ne olduğunun bi-
linci, evrenselliğin bilincidir. Nitekim mito-

loji en gelişmiş ve bu anlamıyla en evrensel 
yapıya Yunan mitolojisi ile ulaşmıştır ki, bu 
en gelişmiş mitolojiden ileriye felsefeye, ev-
rensel düşünceye, özgürleşmenin tözü olan 
bilgiyi keşfederek ulaşmıştır.

Marx’ın insanın emeğine yabancılaşmasını 
kendine yabancılaşma olarak alması yine in-
sanın kendisi ile yabancılaştığı şey arasındaki 
ilişkinin karmaşasından doğar. Sanki insan, 
emeğinin ürününün sahibi olmakla kendine 
yabancılaşmasını yenecekmiş gibi –ki bura-
da insan düşünce varlığı değil emek varlığı 
gibi durur. İnsanın kendi; emeği ile ilişki-
lendirildiğinde salt emek ve ürünü çok basit 
dışsallıklar olarak görünmelidirler, eğer emek 
içinde içerilmiş nesnel tini de kapsıyor olarak 
anlaşılacaksa, öz, toplumsal tin, yani düşünce 
olarak ortaya çıkacaktır. Sonuçta emeğinden 
elde ettiği tükettiğidir, tüketim nesnelerini in-
sanın kendi yerine koymak olsa olsa iki şeyin 
insan özü ile bağıntısının ne olduğu ile ilgili 
karmaşadan doğar.

Sonlu bir şeye sahip olma, sadece sahip olma-
dır, olmak değil; yabancılaşma ve kendi olma 
ise, sahip olma ile ilgisizdir, kendi olma prak-
sisin içe dönük yansıması, yanıdır, dışsal yanı 
ise sadece tüketilecek ve bitirilecek bir şey-
dir, kalıcı değil. Bu anlamı ile kendi olmaya 
bir katkısı yoktur, sadece doğa varlığı olarak 
devamlılığa bir katkıdır. Bu bakışta Hegel’in 
Kant için söylediği “insana küspe önermesi” 
akla gelir. 

Verili törellik insana yabancılık kabul edilin-
ce, insan evrimini ve bu nedenle tinsel biri-
kimi nereye koyacağız, neye bağlayacağız? 
Oysa insanlığın tarihi kendi olmanın, insan-
laşmanın tarihidir –tarih dediğimiz şey tam da 
budur. Yabancılaşmanın değil, toplumsallığın 
bir boyutunu ötekilerden koparıp, insanı ise 
olmuş bitmiş bir mükemmellik olarak alacak-
sın ve düşünceyi bu iki baştan sakat ve çürük 
veri üzerine kuracaksın. Bu hali ile yabancı-
laşma teorisi soyut bir kavram haline döner; 
yani gerçekliğinde koparılmış, bu nedenle de 
olmayan, yaşamayan bir kavram, ne dersek 
diyelim, var gibi kabul edilerek, bu kabulle-
rin üzerine bir sistem kurmak ya da düşünce 
geliştirmek olsa olsa tarihsel bir sanı olarak 
kalır. Tekil insanın kendi özgürlüğünü yara-
tıp besleyecek kadar hüneri olsaydı, uygarlık 
için ya da özgürlüğün olanağı için gerekli 
olan mitolojik dönemden ussal döneme geçiş 
binlerce yıl beklenemezdi. Pek de iyi olurdu, 
ama bu çocuksu ve saf bir beklenti olarak ola-
naksızı beklemek olurdu.

Öte yandan, Marx’ın insanın doğadan kopu-
şunu olumlu yabancılaşma olarak anlaması, 
yabancılaşma kavramının rastgele kullanımı-
nı gösterir. Çünkü insan doğaya yabancılaş-
maz, insan düşünen ve bilen olarak doğaya 
zaten yabancıdır. Ancak doğaya ve doğasına 
karşı yabancılığını giderebilir, onunla arasını 

açar ve kendi olur, o da kendi doğasını ve dış-
sal doğayı kendinin kılarak, bunu yapabilme-
si aynı zamanda kendi olma ve yabancılığını 
aşma sürecidir ki, bir sürecin iki yanı olarak 
iç içedir.

Kapitalizm insanın kendine yabancılığının 
bittiği toplumsal bir yapı değildir. Tüm ya-
bancılığın doğduğu yer de değildir. Kendin-
den önceki toplumsal yapılara oranla yaban-
cılığın görece azaldığı ama bir o kadar da gö-
rece devam ettiği toplumsal bir yapıdır. Onun 
aşılması, yabancılaşmanın aşılmasında bir 
momenttir, yabancılığı aşma ve özgürleşme 
süreci ise süreklidir, geçici bir durak değil.

Oysa kavram kullanımında çoğu zaman yan-
lış bir öncülden harekete başlar, bu nedenle 
ürettiklerinin tümü süreçte değişmeden akıp 
giden, logos’tan kopuk, ilineksel yığını olmak 
zorunda kalır. 

İnsanın tözü tinselliktir, tinselliğin ereği ise 
özgürlük, ama töz henüz öz ve özne değildir. 
Töz’ün tikel öz ve özne haline gelebilmesi 
için, içinden geçmesi gereken edimselleşme 
süreci ve bu sürecin, içe ve geriye yansıması 
özü ve özneyi oluşturup yaşamsallaştırması 
gereklidir. İnsanın kendi olabilmesi için, yal-
nızca ona kendiliğinden kucak açmayan doğa 
değil, ayrıca içinde kendi olabileceği, kendi 
cinsinden olan tinsel dünyanın da verili olma-
sı gerekir ve bu verili dünya ne kadar kendi’yi 
barındırıyorsa o kadar kendi olma olanağı 
vardır, boş tinselliğe doğum boş tinsellik üre-
tecektir. Marx’ın, Rousseau’nun varsaydığı 
gibi özgürlük değil…

Dinin edimselleşmesi, insanın kendine ya-
bancılaşması değil, kendini yabancılıktan 
kurtarmasının bir biçimidir. Dinlerin tarihin-
de insanın insanlaşma süreci kendini apaçık 
ortaya serer. Özgürlük insan için hazır bek-
leyen bir öte yana dönüşle elde edilecek bir 
şey değildir. İnsanın özüne yabancılığı dışsal 
bir yan değildir. Zaten insan doğuşunda ken-
di değildir. Edimsel değil, potansiyeldir. Yani 
kendi olumsuzu olarak henüz var değildir. 
Veya denilebilir ki var olduğu kadar yoktur 
da. Böylece yabancılık insana kendilik olarak 
içseldir.

İnsan aynı zamanda zaten hayvandır, salt ken-
di değildir. Hayvan insan değildir, öyleyse in-
san kendi ve kendi olmayanın birliğidir. Bu 
anlamıyla yabancılaşma kavramında kendin-
de insan yoktur, görülmez, oradan başlanmaz. 
İnsan, verili özellikler toplamının sahibi ola-
rak ele alınır. Oysa insani özellikler herkese 
doğrudan verili değildir, ancak kazanılır, ça-
bayla, eylemle ele geçirilir.
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Yabancılaşma; 19. yy.da Hegel’in kurgul dü-
şüncesinde varoluşsal bir mahiyet kazanarak 
felsefi anlamda kavramlaştığı kabul edilen, 
Marx’ın iktisadi temellere oturtmasıyla politik 
aklın eline düşen ve oradan da popüler bilince 
yerleşen, Varoluşçu Felsefeyi benimseyen ya-
zarlarla edebiyat dünyasına aktarılan, bugün 
farklı anlam öbeklerine ayrılmış bir şekilde 
herkes tarafından kullanılan bir terim. Hak-
kında, özenli-özensiz pek çok akademik ça-
lışma yayımlandı. Bunlar arasında felsefi nite-
likte olanların genel akışı, konuyu Hegel’den 
başlatarak kısaca Feuerbach’a değinip oradan 
Marx’a vardırmak şeklinde. Terimin kronolo-
jik dönüşümünü takip etmek ve Hegel-Marx 
çatışkısı zemininde ele almak doğrultusunda 
akademik bir ısrar var. Marx’ın, diyalektik 
materyalist düşüncesiyle Hegel’in kurgul 
dizgesine karşı tam bir anti-tez geliştirdiği, 
böylece onun tepetaklak duran diyalektiğini 
ayakları üzerine oturttuğu ve olumsuzladığı 
doğrultusundaki bu ısrarlı görüş, yabancılaş-
ma düşüncesini Felsefi Tinin bağlamından 
çıkartır; bireyin kendi emeğine (ki Marx’ın 
Hegel okuyuşuna göre insanın özüdür), içinde 
yaşadığı dünyaya, başka bilinçlere ve giderek 
kendine yabancılaşması şeklinde patolojik sa-
yılabilecek bir “psükhe hali”ne indirger. Bu-
gün yabancılaşma sözcüğünden anladığımız, 
anomik bir öznel yaşantılamadan başka bir 
şey değildir. 

Biz bu çalışmada aksi bir yol izleyeceğiz; He-
gel düşüncesini merkeze alarak onun perspek-
tifinden, Felsefi Tinin Hegel sonrası geçirdiği 
yabancılaşma evrelerini ve geldiği nihai nok-
tayı değerlendirmeye çalışacağız. Böyle bir 
yol, haklı olarak iki nedenle izlenebilir: Birin-
cisi; yabancılaşma düşüncesinin Hegel Felse-
fesinde kavramlaştığı doğrultusundaki yaygın 
kanı, ki terimin Hegel’in dizgesine varoluşun 
koşulu olarak girmesi itibariyle haklılık payı 
vardır. İkincisi; Hegel’i olumsuzlayan karşı 
tezler bile, onun felsefi yetkinliğinin hakkını 
teslim etmekte tereddüt etmez. Hegel’in kur-
gul düşünce dizgesi, kendini düşünen bilinç 
olarak felsefenin doruğudur. Felsefe tarihi 
“Hegel öncesi-Hegel sonrası” şeklinde okuna-
bilir; ya da felsefi düşüncenin “gelişmesi- da-
ğılması” şeklinde.

Hegel Düşüncesinde Yabancılaşma 

Yabancılaşma olgusu Hegel’in düşünce dizge-
sinde, oluşu mümkün kılan sürecin bir koşulu 
gibi yer alır. Ancak bu koşulluluğu dışarıdan 

dayatılmış olarak ele almamak gerekir. “Ya-
bancı olan bilinmeyendir, ve insanın kendine, 
dünyasına vb. yabancılaşması ise, bir ‘süreç’ 
olarak, düşüncenin, kavramın, ve böylece bil-
ginin kendisinin bozulması diyebileceğimiz 
şeyden ötesini anlatmaz.” Aziz Yardımlı, Di-
yalektik Yöntem? 

Diğer bir deyişle, Tinin kendi öz-bilince ulaş-
ma sürecinde yabancılaşma, Tinin kendini bir 
başkası olarak ele almasının koşulu olarak 
ortaya çıkan, bu süreçlerle koşut, ama en ni-
hayetinde geçici bir olgudur. Yabancılaşma, 
sürecin ayrılmaz parçası olarak, sürecin kur-
gul işleyişinin bilgisine ulaşamamaktır bu du-
rumda. Açıklamaya çalışalım: 

Hegel’in kurgul düşünce dizgesi; Varlığın, var 
olanın, bilginin gerçek nesnesinin değil, ama 
Oluşta olanın, Varlığı olduğu gibi Yokluğu da 
kapsayanın, deneyimsel olanın bilgisine ulaş-
manın dizgesidir. Oluşta olan, sonlu olan, du-
yusal dünyanın şeyleridir ve bunların kendinde 
varlıkları yoktur. Bunlar sadece Görüngüdür, 
kendi başlarına nesnel gerçeklikleri yoktur, 
sadece bilinçte vardırlar. Bunların bilgileri de 
gerçek anlamda metafizik bir Logostan, ussal 
ilkeden yoksun duyusal bilincin bilgileridir. He-
gel’e göre “Görüngü, salt varlıktan daha yüksek 
bir basamaktır. Görüngü genel olarak Varlığın 
gerçekliğidir ve ondan daha varsıl bir belirle-
nimdir, çünkü kendi-içine-yansıma ve başka-
sı-içine-yansıma kıpılarını kendi içinde birleş-
miş olarak kapsarken, buna karşı Varlık ya da 
dolaysızlık henüz tek-yanlı ve bağıntısız olandır 
ve (görünürde) salt kendi üzerine dayanır.” 

Varlık, Görüngü ile karşıtlık içinde saltık ola-
rak soyuttur, dolayısıyla kalıcı ve dingindir; 
Saltık Tindir. Görüngübilim, duyusal dünya-
nın, yani bilinçte görüngüden ibaret olanın, 
Saltık Tin ile ilişkilendirilerek nesnel gerçek-
lik kazanmasının; Tinin gizil olamamasının, 
zamanda olmasının, edimselleşmek ve geliş-
mek zorunda olmasının anlatımıdır. Bu açıkla-
maların ışığında ilerleyen satırlarda, yabancı-
laşma düşüncesini anlatırken başvuracağımız 
var olma, varoluş, oluş, meydana çıkış vb. 
terimlerin “Görüngü” olarak anlaşılması, ko-
nunun berraklaşması adına önemlidir.

Hegel, Tinin geçirmiş olduğu deneyim aşa-
malarının ve bilinç biçimlerinin bütünsel bir 
kavranışını Tinin Görüngübilimi’nde kurgul 
bir dizge içinde açıklar. Bu anlamda Görün-
gübilim, bilincin deneyiminin bilimidir; Tinin 

ilk ya da yalın görüngüsünden, “dolaysız bi-
linç”ten yola çıkar, düşüncenin nesnesiyle ba-
ğıntısının tüm biçimlerini geride bırakıp saltık 
bilgide son bulur. Bu süreçte Tin ilk aşamada 
soyut bir öz durumundadır, arı varlık halinde-
dir, ki Hegel bunu “Öznel Tin” olarak adlandı-
rır. Tin bu aşamada gerçekliğe sahip değildir. 
Bir şeyin gerçekliğinin olabilmesi ve biline-
bilmesi için bir belirleniminin olması gerekir. 
“Bu nedenle Tin var olmak için kendi başka-
sını kendi içinden kavramsal bir zorunluluk 
ile çıkarmalıdır. Çünkü var olan her şey kendi 
varlığını başkalarından ayrımına borçludur.” 
Enver Orman, Hegelci Diyalektikte ‘Bir şey 
ve ‘Başkası’

Demek ki Tin var olmak için kendi kendine 
yabancı olmalı; yabancılaşmalıdır. Böylelikle 
belirlenir, var olur, bilinir hale gelir, kendi bi-
lincine ulaşır. Tinin kendi bilincine ulaşması 
kendi kendisini bilmesi demektir; yani kendi 
kendisinin nesnesi olması.

Ancak bu süreç aynı zamanda bir “değilleme” 
yani olumsuzlama sürecidir. Hegel’in kurgul 
dizgesi olumsuzlama ile başlar ve Tin’in belir-
lenmesi ile son bulur. Tin kendini belirlemek 
için kendisi olmayana, “başkasına” (andere) 
ayrışır. “Kendisi olmayan” olarak olumsuz-
ladığı “varoluş” aracıyla kendini olumlar. 
Olumsuzlama varlığı meydana getiren ve bil-
giyi mümkün kılan edimselliktir. Tin ve olum-
suzladığı başkası, bunların her ikisi de birbi-
rinden yalıtılmış karşıtlıklar değil; birbirini 
tamamlayan, bu yolla soyut gerçekliklerini 
olumsuzlayan evrelerdir. 

Hegel’e göre “…bütünün dengesi kendi için-
de kalan birlik ve onun kendi içine geri dön-
müş yatışması değildir, tersine karşıtların ya-
bancılaşması üzerine dayanır.” G. W. F. Hegel, 
Tinin Görüngübilimi  

Hegel bu karşıtlığın kendisinden çok; bu kar-
şıtlık yoluyla, düşünce ve varlığın oluş ve 
edimsellik sürecini açıklamaya çalışır. Belir-
leme ya da belirlenimden kesin bir ayrım ve 
olumsuzluk oluşturmak yerine, olumsuzlama-
dan bir belirlenim çıkarır. Olumsuzluk, bilin-
cin diyalektiğinde bir karşıtlık ve “başkalık” 
evresidir. 

Hegel’in düşünce dizgesinde yabancılaş-
ma süreci iki farklı terimle ifade edilmiştir: 
«Entfremdung» (yabancılaşma) ve “Entaus-
serung” (dışsallaşma, kendini açığa çıkarma). 

Felsefi Tinin Yabancılaşması 
Üzerine Bir Deneme
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Tin, kendine “yabancılaşma” yoluyla “kendini 
açığa çıkarır” ve oluş sürecini mümkün kılar. 
Demek ki yabancılaşma, kendinde bir bütün 
olan Tinin dağılıp daha karmaşık bir hal alma 
sürecidir. 

Özetle yabancılaşma, oluşun bir koşulu ola-
rak, süreçle koşut, yani sürece katılımıyla sü-
reci mümkün kılan bir olgudur. Ve bu bağlam-
da yabancılaşma süreklilik içindedir; çünkü 
tin durağan değildir, o bir süreç içinde var olur. 

“...Tin hiçbir zaman durup dinlenmez; hep 
ilerleyen bir harekete kapılıp gider… ağır ağır 
biçimini olgunlaştırır...”  G. W. F. Hegel, Bü-
tün Yapıtları:Seçmeler  

Doğayı da tarihi de meydana getiren bu sü-
reçtir. “Tin ‘kendi-kendisi-ile-olma’dır. Bu ise 
sözcüğün tam anlamıyla özgürlüktür, çünkü 
bağımlı olduğum zaman kendimi bir başkası 
ile bağıntılarım ki, o değilimdir; dışsal bir şey 
olmaksızın olamam; eğer kendi kendim ile 
isem, özgürümdür. Tinin bu kendi-kendisi-ile 
olması özbilinçtir, kendinin bilincidir.” G. W. 
F. Hegel, Tarih Felsefesi

Tarih, Tinin kendi özbilincine ulaşıp özgürleş-
me yolundaki gelişim sürecidir ve yabancılaş-
ma, yani Tinin dışsallaşması, kendini açığa çı-
karması, sadece bu sürece eşlik eden bir olgu 
olarak değil; bizzat bu sürecin kendisi olarak 
da okunabilir; okunmuştur da. Bu okunuş çer-
çevesinde yabancılaşma, nihayetinde kendini 
ortadan kaldıran sonluluk olarak “olumlanan 
olumsuzluk”tur denebilir. 

Ancak biraz daha dikkatli okunursa yabancı-
laşmanın, başlangıçta bir zorunluluğu ifade 
ediyor görünse de, sadece bir süreci işaret 
etmek için kullanılan ve sonra terk edilen bir 
terim, sadece bir gereç olduğu, aslen Kavram 
gibi ele alınmaması gerektiği görülür. Met-
nin başlangıçta ifade ettiğimiz felsefi kabu-
lün hilafına, yabancılaşma düşüncesi Hegel 
tarafından kavramlaştırılmış değildir, sadece 
bir gereç-terimdir.

Felsefi Tinin Başkalaşması

Hegel’in kurgul düşüncesinde abideleşen ve 
neredeyse sanatsal bir yetkinlik içinde doku-
nulmazlık kazanan felsefi bilinç, Hegel ardılı 
düşünürler tarafından eleştirilmeye çalışılsa 
da, bu eleştirilerin tam da Hegel’in işaret ettiği 
Doğal Bilincin sınırları içinde kaldığı ve Felse-
fi Bilincin gerekliliğini, hatta ethica’sını yerine 
getirmekten uzak olduğu görülür. Diyalektik, 
artık Hegel’in kurgul dizgesinin holographic 
bütünselliğinden farklı, düzlemsel ve boyutsuz 
karşıtlıklar çatışmasına indirgenmiştir. Belli 
ki yeni bir felsefe başlamıştır ancak, Hegel’in 
kurgul düşüncesi içinden bakarsak bu felsefe, 
felsefe adını hak etmekten gittikçe uzaklaşan, 
kavramsız ve düşüncesiz bir felsefedir.

“Kavramdan ayrı olarak, aslında Kavramsız 
olarak alınan Varlık, bilinç için ona yabancı, 
aşkın, bilinemez birşey olarak görünür. Bu 
bölünme ya da ayrılık Tinin Görüngübilim’in 
incelediği bütün bir fenomenal bilinç sürecine 
özgüdür ve bu bilinç biçimleri bu karşıtlıktan 
ötürü sonlu, böylece gerçeklik ile bağları ko-
puk, geçici ve yitici biçimlerdir. Ama Görüngü 
kendinde kuşkuculuğu aklayacak bir kavram, 
Özü ile ilişkisiz ve iletişimsiz olan analitik bir 
anlak tasarımı değildir. Görüngü görüngüsü 
olduğu şeyden, Özden ayrım içinde hiçbirşey-
dir, bir düşünce-şeydir.” Aziz Yardımlı, Diya-
lektik Yöntem?

Görüngüde olan, yalnızca ve yalnızca özde 
olandır. Görüngüde olan kendi başına bir ger-
çeklik olarak ele alınırsa, Varlık düşüncenin 
dışına atılmış olur. Hegel’in ardılı ve eleştiri-
si olarak diyalektik materyalist görüş, tam da 
bu anlamda “doğal bilinç” olarak tanımlanan 
yabancılaşma sürecinin bizzat kendisi kabul 
edilebilir. Maddeyle Varlığı aynı şey kabul 
eden, Oluşta olanın, Varlığı olduğu gibi Yok-
luğu da kapsadığını görmeyi reddeden ma-
teryalist düşünceye göre bilinç de, Marx’ın 
tanımladığı şekliyle “düşünce biçimlerine 
çevrilen özdeksel dünyadan başka bir şey de-
ğildir.” Marx’ın düşüncesindeki “ya bir şey 
başkasını belirler ya da başkası bir şeyi” şek-
lindeki anlaksal pratik tutum (yani ya madde 
bilinci belirlemiştir ya da bilinç maddeyi), 
onun düzlemsel diyalektiğini oluşturur. Ma-
teryalist diyalektiğin Varlığı, bir soyutlama de-
ğil, indirgemedir; Maddenin kendisidir. Oysa 
Varlık sonludur, fenomenalitedir. Her ortadan 
kalkışıyla gizil olarak taşıdığı Yokluk kıpısını 
ortaya koyar. Sonluyu kendinde tözselleştir-
mek, yani Varlık-Madde eşitliği paradoksaldır; 
çünkü geçici ve tikel olanı yine kendisiyle 
bütünler, böylece Madde fenomenaliteden 
başka bir şey olamaz. Fenomenalite ise öznel 
bilinçtir. Marx’ın eleştiri maksatlı “...arı, soyut 
felsefi düşünmenin yabancılaşması” ifadesi, 
tam da bu indirgemede kendini gerçekleştirir. 
Materyalist bilinç kurgul düşünceyi kavra-
yamadığı; Varlığın Kavramla birlikteliğinde 
nesnelleştiğini görmeyi reddettiği için kendi 
dışına çıkamaz, özneldir. Eleştirisi de farkında 
olmadan kendi anlayışının dışavurumudur, zo-
runlu olarak yalnızca kendi durumunun belir-
lemesini imler. Materyalizm ideolojidir, yanlış 
düşüncedir. Felsefi Tinin yabancılaşmasıdır.

Tarihin materyalist yorumu olarak Tarihsel 
Materyalizm de felsefi düşüncenin uzağına 
düşer. Her şeyin başında, istenci zorunlu kılan 
tarihsellik ve materyalizm yan yana duramaz. 
Tarihsel olan, ama gerçekte ama Kavramına 
göre, tinsel olandan istenç tarafından üretilen 
bütün bir törellik sürecidir. Oysa materyaliz-
min yadsıdığı da tam olarak bu tinselliktir, 
onda temellenen istençtir. Ama yine de tö-
relliği, herhangi bir felsefi çıkarsama sonucu 
olmayan anlaksal pratik bir tercihle altyapı ol-
gularında temellendirmek ve yeniden tanımla-

mak mümkündür, ancak nesnellikten yoksun 
düşüncedir, sadece tasarımdır. Marx ile tarih-
sel süreç içinde iktisadi temellere oturtulan ya-
bancılaşma düşüncesi de böylece, Hegel’deki 
gereçsel niteliğinin üzerinde bir anlam ka-
zanarak Marksist düşüncenin belirleyici un-
surlarından biri haline gelir ve olumsuzlanır. 
Marksist diyalektiğin içinde herhangi bir bi-
lince, örneğin sınıf bilincine ulaşmak yoluy-
la yabancılaşma aşılamaz. İki nedenle: İlkin; 
doğal bilincin sınırları içinde tanımlanan her 
bilinç gibi sınıf bilinci de bir düşünce-şey ola-
rak doğal bilincin tikel bir ifadesidir, kavram-
sız-nesnesiz düşüncedir. İkincisi; yabancılaş-
ma zaten doğal bilincin kendisidir. Marksist 
düşünce, zaten olumsuzlama olan doğal bilin-
cinin sınırları içinde temellendirdiği ve olum-
suzladığı yabancılaşmayı, maksadıyla çelişik 
olarak, kendi bilincine özgü bir farkındasızlık-
la aslında olumlamış olur.

J. P. Sartre Varoluşçu felsefesinde, Hegel’in 
karşıtlıklar diyalektiğinden (köle-efendi kar-
şıtlığı) yola çıkar, başkasıyla kurulan ilişkinin 
sorunlu yapısına dikkat çeker ve öteki varlığı 
anlamanın olanaksızlığı vargısına ulaşır. Sart-
re’ın felsefesi, başka bilinç karşısında ötekinin 
varlığını uzlaşmaz karşıtlık olarak çözümsüz 
bir sorun haline getirir. Sartre’ın düşüncesi, 
Hegelci diyalektikten haraket etse de karşıtlık 
diyalektiğinin ötesine geçip dolayım ve bireşi-
me olanak tanımaz, aşma diyalektiğini kendi 
dışında bırakır. Çelişki tam da bu anlamda dü-
şüncenin sonluluğudur; onun karşıtına yabancı 
kalmasıdır. Çelişkinin bilinci, bilgi değil bilgi-
sizliktir. Varoluşçu Felsefenin sanatta ve ede-
biyatta karşılık bulmasının nedeni de budur. 
Bilgisizlik tinsellikten uzaklaşmaktır da. Bil-
ginin olmadığı yerde, sanatsal sezgi devreye 
girer. Yabancılaşma teriminin gerçekten hakkı-
nın verilebileceği yegâne alan, felsefi düşünce-
nin dışında kalan bu alandır. Sanatta ve edebi-
yatta yabancılaşma, Doğal Bilincin diyalektik 
çözümsüzlüğünün neden olduğu tinsellikten 
yoksunluk halini, psükhe-bilimsel bir patolo-
jik fenomen olarak ortaya çıkan umutsuzluğu, 
kayıtsızlığı, tiksintiyi kendine konu edinir. Sa-
natın ve edebiyatın Yabancı’sı, gerçeklik kabul 
ettiği ama nesnel gerçekliğinin bilgisini kavra-
yamadığı görüngüsel dünyanın çözümsüzlüğü 
karşısında çaresiz kalan, tinselliğini tamamen 
yitirmiş insandır. Gerçekte farkında olmadan 
tiksindiği ise kendi dışında kabul ettiği dünya 
değil; onunla aynı şey olan kendi tinsizleşmiş 
bilincidir. Böylece sanat ve edebiyat yabancı-
laşmayı, Öznel Bilincin bir psükhe olarak pa-
tolojik deneyiminde somutlaştırır. 

Öznesiz Süreç (ya da Anti-Tin)

Felsefi Tinin Yabancılaşmasına konu edilebi-
lecek ara felsefelere değinmek, bu çalışma-
nın maksadı açısından çok da gerekli değil. 
Marksizm ve Varoluşçuluk, gerek politik ve 
bireysel sonuçları, gerekse de edebi ve sanat-
sal yansımaları itibariyle yeterince belirleyici 
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örneklerdir. Ancak günümüzün felsefe dünya-
sında etkili olan Zihin Felsefesinin diyalektik 
materyalist yorumuna göz atmadan geçmeye-
ceğiz. Önce kısa bir saptama:  

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci çeyreğinden bu 
yana, Maddenin varlıksal Töz olduğu düşün-
cesini başlangıç ilkesi olarak kabul etmeyen 
hiçbir felsefenin tutunma şansı olmamıştır. 
Bilimsel bilginin düşünce evreni üzerindeki 
egemenliği doğal bilincin kendini doğrulama-
sının teminatı kabul edilir. Bilimsel bulguların 
Materyalizmi doğruladığı oranda, materyalist 
düşünce de felsefe dünyasının yerleşik bilin-
ci haline gelmiş, felsefede Anlaksal-Analitik 
vargılara ulaşmaktan öte bir yöntem aramaz 
olmuştur. Bilimin doğal bilinç üzerindeki te-
minatı öylesine yüksektir ki, inanca dayalı dü-
şünce bile dinin Evrim Teorisiyle ya da Büyük 
Patlamayla çelişmediğini tanıtlamanın yolunu 
arar. Öte yandan Materyalizm de bilimsel bil-
ginin nesnelliğine duyduğu güven yüzünden, 
son yüzyıla kadar hep felsefenin konusu ol-
muş olan Zihin üzerine yapılan bilimsel araş-
tırmaların sonuçlarını, ne kadar yadırgatıcı 
olursa olsun kabullenmeye hazırdır.  
   
Zihin Felsefesinin diyalektik materyalist yo-
rumu (S. M. Tura, Madde ve Mana), fizik, 
biyoloji, nörobilim gibi doğa bilimlerinin bul-
gularıyla felsefi düşüncenin diyalektik mater-
yalist kanadını buluşturmaya çalışır ve bunu 
büyük oranda başarır. Dayandığı felsefi zemin, 
Marksist düşünceyi tartışırken açıkladığımız 
üzere, zaten sorunludur. Ancak niyeti itibariyle 
önemli bir görevi başarır, diyalektik materya-
lizmin kendi içindeki tartışılabilir eksiklerini, 
bilimsel bulguların desteğiyle tamamlar. Böy-
lece fenomenalitenin, beyindeki nöral süreç-
lerde gerçekleşen bir yanılsamadan başka bir 
şey olmadığı, öznel deneyimin de, öznenin 
de yanılsama olduğu vargısında özne-nesne 
karşıtlığını ortadan kaldırır. Bu yorum, öznel 
deneyimin (ya da bilincin) dışındaki maddi 
varlığın kendinde nasıl bir şey olduğunun de-
neyimlenemez (hiç kimse elektron ya da foton 
vb. görmemiştir) olduğunu söyler. Maddi Var-
lığın bilinçteki deneyimi, onun nöral süreçler-
de ortaya çıkan bir yanılsaması olan fenome-
nalitedir. Ancak bu yanılsama da maddi bir 
olaydır, hatta öyle ki, maddenin indirgenemez 
formudur. Bu yanılsamanın nasıl oluştuğunun 
cevabı ise yine bilime bırakılır. Yani Kant’ın 
kendinde-şeyi (noumenon’u), kendinde nasıl 
bir şey olduğu bilinmese de maddedir; onun 
yanılsamalı deneyimi (fenomenalite) olan 
öznel bilinç de, özne de, bunların hepsi mad-
dedir. Kısaca, maddenin “kendinden kendine 
işleyişi”nden, yani “oluş”tan başka hiçbir şey 
yoktur, evren öznesiz-nesnesiz süreçtir: “Öy-
leyse yokum.” İnsan için yaşamın nihai anlamı 
da “...oluşla metafizik (ki ‘...metafizik hakika-
timiz fizik hakikatimizdir’) maksadına uygun 
ilişkisi olsa gerek. Bu maksatsa oluşun bizde 
kendisini kavramasına açık olmaktır; oluşta 
yok olmaktır.” S. M. Tura, Madde ve Mana

Böylesi radikal bir vargıya ulaşırken dolandığı 
alanlar arasındaki epistemik ve yöntemsel çe-
şitliliği Modern Bilincin tabiatına versek bile, 
son kertede dayanmak durumunda olduğu Us-
sal İlke, yani Doğa Yasaları, felsefi açıdan her 
anlamda sorunludur. Her şeyin başında, doğa 
yasalarının kendilerini de açıklayan daha derin 
yasalar vardır ve onları da; ve bu böyle sürüp 
gider. İkincisi; bilimsel bilginin nesnelliği, bir 
Töz olarak Özneyi gerektirir. Ancak bilimsel 
düşünce zorunlu olarak materyalisttir, bir Töz 
olarak Özneyi kabul edemez. Olgusal olanı, 
sonlu olanı maddeyle eşitler, yani bilinci mad-
deyle; ve maddede tözselleştirir, böylece Töz, 
sonlu olanda, “oluş”ta yok olur. Demek ki 
oluş da maddi bir süreç olarak Yokluktur, çün-
kü dayandığı bir Töz, yani Madde yoktur. Var-
sa da bir düşünce-şeydir. Öznesiz Süreç mak-
sadının ötesinde, özneyi dayandırdığı varlığı, 
Maddeyi yok ettiğinin, geriye zorunlu olarak 
bir Öznel bilinç bıraktığının farkında değildir. 
Öyle bir bilinç ki, aslında salt bilinçsizlik, yani 
saltık Özne. Böylece doğal bilincin zorunlu 
farkındasızlığıyla Hegel’in başlangıç ilkesini 
doğrulamak durumunda kalır: Kendi bilincin-
de olmayan Tin; ya da Saltık Varlık, yani Yok-
luk. Öznesiz Süreç tezinin metafizik ufku fizik 
değil saltık yokluktur. 

Ama yine de yabancılaşma düşüncesi 
çerçevesinde, özneyi topyekûn ılga etmeye 
kalkışmasındaki farkındasızlık yüzünden He-
gel’in düşünceyi vardırdığı ereğin tam karşı 
kutbuna yerleştirilebilir: Tinleşen insana kar-
şı hiçleşen insan. Öznesiz Süreç düşüncesi, 
kendi niyeti itibariyle yabancılaşmanın artık 
bir süreç olmaktan geçip kendini gerçekleş-
tiren bir Anti-Tin olarak ortaya çıktığı saltık 
“anti-hümanizmada”dır. Böyle bir saltık an-
ti-hümanizma, kendi içinden zorunlu bir ethi-
kos çıkarmaktan yoksun olduğu gibi, aistheti-
ke’nin tinsel alanına girmeye de yetkin değil-
dir, sanatsal eylemi değersizleştirir. Yepyeni 
bir ethica ve aesthetica tasarlamak şüphesiz 
mümkündür, ama hangi ilkeyle? Diyalek-
tik materyalizmin ulaştığı son aşama olarak 
Öznesiz Süreç düşüncesi ancak, deneysel-öz-
gün düşünme pratiği olarak kabul edilebilir; 
eğer felsefeyse de, farkında olmadan kendini 
yıkıma uğratan materyalizmdir. Hegel’den 
alacağımız esinle denebilir ki: “İdealizm ol-
mayan felsefe yoktur, farkındasız bilinç var-
dır.” Ya da Felsefi Tinin yabancılaşması.

Felsefe tarihi boyunca ortaya çıkan farklı dü-
şünce dizgeleri, Felsefi Tinin gelişme süreci-
nin aşamaları olarak kabul edilirse, Hegel’den 
sonra onun kurgul dizgesini daha yüksek se-
viyeye taşıyacak herhangi bir felsefenin or-
taya çıkmadığı açıkça görülür. Marksizmin 
boyutsuz diyalektiği zorunlu olarak içkin bir 
ereksellikte ve buna bağlı olarak politikada 
son bulmuş, böylece kendi kendini felsefesiz-
leştirmiştir. Bu anlamda Varoluşçu düşünce-
nin bireyde temellenen ve başkasının bilinci-
ni çözümlenemez karşıtlık kabul ederek tam 

anlamıyla yabancılaştıran düşüncesi felsefi 
bir dizge olmanın çok uzağına düşse de, doğal 
bilincin kendi içindeki çözümsüzlüğünün 
itirafı olarak en azından felsefi ethica’ya sa-
hiptir. Tin ya da Varlık gibi kategorileri dü-
şüncenin dışında bırakarak felsefi sürekliliği 
ısrarlı şekilde yadsıyan modern felsefe, tikel 
kavramları düşünmenin ötesine geçemeyen 
çoğulcu bireysel belirişler olarak, felsefi sü-
rece katkıdan çok, Modern Batı kültürünün 
sürekli oluş ve yenileşme vurgusuyla uyum 
içinde, bir bilinç dağılmasını sergiler; çoğu 
zaman sanıldığı gibi düşüncenin özgürleşme-
sini değil. Bu çoğulculuk ve bireyselcilik, Ti-
nin dağılıp daha karmaşık hale gelmesi olarak 
da okunabilir; ama bir kez tikel kavramların 
Bütünle ilişkisinde gerçeklik kazandığı bilin-
cine gelindiyse, tikellikte ısrar etmek, felsefe-
sizleşmede ısrar etmekle aynı şeydir. Bu aynı 
zamanda felsefeye yabancılaşmak anlamına 
da gelir ve sorumluluğu Felsefi Tine yükle-
nemez. Öte yandan bu dağılmanın Hegel’in 
öngörüsünü aşan bir kararlılıkla devam etmesi 
bize, Hegel’de zirveleşen Batı düşüncesinin, 
daha ötesini üretmeye yetkin olmadığını dü-
şündürmeye yeterlidir.

*** 

Bu çalışma boyunca yabancılaşma olgusunu 
Hegel Felsefesi çerçevesinde ele almaya, ar-
dılı düşüncelerde yüklendiği anlamları yine 
aynı çerçeve içinde değerlendirmeye-eleş-
tirmeye çalıştık. Ancak tüm eleştirilerin hi-
lafına görünen odur ki, Hegel’den bu yana 
sadece felsefenin değil, tarihin de Tinin kendi 
özbilincine ulaşıp özgürleşme yolundaki geli-
şim süreci olduğu düşüncesini doğrulayacak 
hiçbir şey olmamıştır. Modern Bilincin daha 
yüksek bir ilkeye çıkamayıp kendi salıverdiği 
oluş ve yenileşme kültürü içinde dağılmayı 
sürdürmesini, onun tabiatı olarak kabul etmek 
gerekir. En nihayetinde felsefe de kültürden 
bağışık değildir ve kendini, içinden çıktığı 
kültürün gerektirdiği gibi sergileyecektir, olu-
şa kapılıp kendi tarihi boyunca iş başında olan 
Logosa, kendi varlıksal ilkesine yabancılaşa-
caktır. Tin de Logostan yoksun olarak bilinç-
siz-biteviye oluştur zaten. 

Modern Bilincin felsefesizleşmedeki bu ıs-
rarı, Hegel’in ussal ilkesini aşan bir insanlık 
durumunu da işaret eder. Yabancılaşma artık, 
Hegel’in kurgul dizgesindeki geçici ve sonlu 
olumsuzlama süreçlerini imleyen bir terim de-
ğil; modern insanın üzerine yapışıp kalan, tüm 
çağrışımlarıyla ve sonuçlarıyla deneyimlediği 
somut bir ruhsal çöküş halidir. Logosunu yiti-
rerek felsefesizleşen bilinç, bu hakikati aşacak 
güçte değildir. Zeitgeist, salt psükhe’dir.

Felsefesizliğin çorak toprağında Varlığa ve 
kendi mahiyetine her anlamda Yabancı insan 
için, kadim geçmişin ethos’una sığınıp irfan-
dan medet ummak dışında çare kalmış mıdır 
artık? 

Felsefe
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Sabit, durağan ve değişmediği varsayılan bir 
değerden veya aidiyet içeren bir kümeden 
ayrılma, uzaklaşma ve kopma bir tür vefasız-
lık ve ihanet sayılabilir mi?

Hücreleşmiş aidiyetlerde tıkanıp kalmak, 
mevcuda tâbi olup dışarıya kapanmak tutu-
culuk olarak görülebilir mi?

Bilineni terk etmek ve içeriye yabancılaşmak 
veya bilinende demir atıp dışarıdan ayrışmak 
ve yalıtılmak... İnsan ve toplum her iki du-
rumda da bağlanıp kopamamak ve ayrışıp 
bütünleşememek arasında kendisi ve doğası 
ile ilişkili olmayan, olduğundan farklı bir kı-
lığa bürünmek durumunda kalır ve ait olduğu 
duruma yabancılaşır. 

Özgürlük ve varoluşu kendi eylemi üzerin-
den gerçekleştirmek, çoğu durumda bilineni 
terk etmekle ve hücreleşmiş aidiyetlere ya-
bancılaşmakla mümkün olur. Kendi kaynak-
larından beslenemeyen kişi ve toplumlarsa 
beslendikleri kaynakların güdümüne girip 
özgünlük ve özgürlüklerini yitirirler. Bağımlı 
hale gelirler, hatta yok olurlar.

Yabancılaşma bağlanıp yalıtılmak ve ayrışıp 
kopmak arasında zıtlıklar içerir. Varoluşsal 
kıpırdanmalar bu zıtlıkların arasında başlar.

Kozmosta yabancılaşma diye bir kavram 
yoktur. Her an her şey değişmekte, olmakta, 
bitmekte ve başlamaktadır. Gerçekte resmi 
çekilebilecek bir kozmos yoktur. Sadece bi-
zim dünyamızda yaşayan insan hatta canlı ve 
zaman sayısı kadar gerçek vardır. Her gerçek 
her an olmakta, bitmekte ve başlamaktadır. 
Gerçeği kavramsallaştırmak boşunadır.

Tutulabilen, resmi çekilebilen ve durağan 
olan, gerçek değil, “olmakta olanın” resmini 
çekenin zihnindeki bir anlık görsel izdüşü-
müdür. Resim çekildiği andan itibaren tarih 
olur. Ancak görüntü zihinde katılaşıp mad-
deleşir ve bir gerçek varsayımı ile kodlanıp 
hafızaya yerleşir. Bir kır resmi zihnimizde 
bir görüntü olarak nesneleşirken, o resmin 
çekildiği yerde artık çiçekler, yapraklar, gök 
ve ışık çok farklıdır. Kurtçuklar, böcekler, 
tırtıllar çalışmakta, oraya düşen kozmik ışın-
lar değişmekte ve bir an evvelsi ile aynı olan 
hiçbir şey kalmamaktadır. Resim ve resmi 
nesneleştiren zihin tarihtir ve şimdiki gerçe-
ğe yabancıdır. Gerçek, olmakta olanın anlaşı-

lan kadarıdır. Bu yüzden parçalıdır.

İnsan da kozmos gibi hep olmaktadır. Ancak 
bu oluşların akışında noktayı koyup kendi-
ni sabitleyip cümleden ayırdığında bütünle 
ilişkilenememe sorunu olarak yabancılaşma 
başlamaktadır. Bütün bu akışı birbirinden ko-
puksuz izleyip kendinde bütünleştiren zihnin 
ise yabancılaşmak diye bir sorunu yoktur. 
Zira kendisinden uzaklaşılan, kopulan, de-
ğişmez ve durağan sabitler yoktur. Her şey, 
izlenen ve izleyen zihin de dâhil olarak ka-
tışmakta, her an değişen ve hep olmakta olan 
bütünü oluşturmaktadır. 

Yabancılaşma bir kopuş sorunu olarak ele 
alındığında miladını bulmak zorlaşır. İlk 
çağların insanı, ilkelliğinin masum bilmezli-
ği ile olsa gerek, kendini doğadan ayrık bir 
özne olarak görmüyor ve çevresine uygun 
olarak gelişen doğasına göre davranarak var 
olabiliyordu. Varoluşsal amaçları, eylem ve 
edimleri ile birebir uyuşuyordu. Binlerce 
yıllık evrimin 6-7 bin yıllık son derece kısa 
sayılabilecek süresinde ise, korkuların inanç-
lara, inançların sanrılara, sanrıların kanılara, 
kanıların tanrılara ve tanrıların iktidarlara 
dönüştürüldüğü bir zihin pratiği öznelleşe-
rek kendi mikro kozmoslarını yarattı. Ken-
dilerini kendileri üzerinden anlama ve var 
etme yerine, ait oldukları kümeler, sınıflar, 
guruplar, diller, kültürler, dinler ve ele aldık-
ları nesneler üzerinden anlamaya başladıkla-
rında yabancılaşma derinleşmiş olmalıdır. Bu 
yüzden yabancılaşma Doğu felsefelerinde, 
Mezopotamya ve Hint kültürlerinde ve Antik 
Yunan’da çeşitli biçimlerde ele alındı.

Kavramsallaştırma süreci ise Hegel ve Karl 
Marx ile başladı. Konuyu emek ve üretim 
ilişkileri yönünden ele alan Marx, toprak ve 
üretim araçlarına sahip olmayan insanlara, 
doğalarına ve gereksinimlerine uygun olma-
yan üretim ve tüketimlerin dayatılması ile 
oluşacak yabancılaşmanın travmaları ile ilgi-
li çeşitli öngörülerde bulunmuştur.

Kavramlar zaman içinde ve değişen koşul-
larda ilk ortaya çıktıklarından farklı olarak 
ele alınmak zorundadır. Aksi halde değişmez 
sabitler olarak görülen ve koşullar içinde ye-
niden değerlendirilmeyen kavramlar ikonla-
şırlar ve boşu boşuna kullanılan, değerlerini 
yitirmiş malzemelere dönüşürler. Bir kavram 
içten içe ve tekrar tekrar inşa edildiği sürece 

Olmakta Olanın
Anlaşılan Kadarında 
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ve çaba ile elde edildiğinde anlamını bulur.

Bu çabalara bir örnek olarak çağdaş felsefeci-
lerden Baudrillard, toplum, kitle ve gerçeklik 
gibi kavramları yeniden ele alarak sorgula-
maktadır. Baudrillard, gerçekliğin kapitalizm 
ve kitle iletişim araçları tarafından emilerek, 
olduğundan farklı ancak gerçekten daha fazla 
gerçek hale gelen hiper-gerçekliğe dönüştü-
ğünü savunur. Toplum ve kitle gerçekliğini 
yitirmiştir ve ortada ne toplum ne de kitle 
vardır aslında. Asıl ve orijinal olan hiçbir 
şey kalmamıştır. Her şey tıpkı -mış gibi iş-
lenmekte ve görüntülenmektedir (simülas-
yon). Zihin kendisine sunulan görünümle-
ri (simulakr) gerçeklik olarak algılamakta 
ve hiper-gerçekliği derinleştirmektedir. Bu 
durumda yabancılaşma, asıl olandan farklı 
hale gelme durumu değil, farklı hale gelenin 
“asıl” olma durumudur. Marx’ın emek, üre-
tim ve tüketim ilişkileri üzerinden ele aldığı 
yabancılaşma kavramını günümüz koşul-
larında anlamak ve güncelleştirmek için bu 
ilişkilerin küreselleşme üzerinden tekrar ele 
alınılması kaçınılmazdır.

Küreselleşme ve Çarşının
Yabancılaşması:

Kapitalizm kendi işleyişi ile ilgili sıkı ku-
ralları olan ve keyfi uygulamalara oldukça 
kapalı bir ekonomi sistemidir. Sömürge dö-
nemlerinde gelişen ve Endüstri Devrimi’n-
den sonra ivme kazanan ticaret, ekonomi, 
sermaye hareketleri, yatırım, kâr, faiz, arz, 
talep, fiyat, ücret gibi temel ekonomik konu-
ların işleyişi, tartışmalı da olsa kuramsal ça-
lışmaların sonucunda kurallara bağlanmış ve 
sistemleşmiştir. Bu kurallar, genelde çalışan 
kesimin hak ve ücretlerini kısıtlarken serma-
yeyi kayırmış ve dizginlenemeyen insan hırs-
larına uygun bir ekonomik zemin hazırlamış-
tır. Farklılaşan sosyal yapılar, eşitsizlikler ve 
çatışmalarla birlikte sermaye birikimi büyük 
ölçüde bu kurallar dâhilinde gerçekleşmiş ve 
Batı finans sistemi oluşmuştur.

Sistemin serbestçe işlemesi için de olsa, dev-
letin ve siyasetin müdahale alanlarının daral-
tılması, özgürlüklerin ve demokrasilerin ge-
lişmesinde etkili olmuş, teknoloji ve bilime 
yapılan aktarımlarla da önemli ilerlemeler 
sağlanmıştır.

Sovyetlerin dağılması ile başlayan Yeni Dün-
ya düzeninde ise kapitalizm ekonomik bir 
sistemden çok küresel ve emperyal bir biçim-
leme işlevine dönüşmeye başlamıştır.

2008 ekonomik krizi, artık kurallı işleyen bir 
kapitalist ekonominin olmadığını ve sermaye 
birikiminin büyük ölçüde sanal fonlar, küre-
sel saadet zincirleri ve yolsuzluklarla gerçek-
leştirildiğini ortaya koymuştur.

Belli kurallar dâhilinde çalışan ekonomik sis-
temin, sermayeyi ve kârları küresel boyutta 
dizginleyeceği ve kısıtlayacağını kavrayan 
sermaye devleri ve sisteminin önündeki iki 
büyük engel bugün büyük ölçüde ortadan 
kaldırılmıştır.

1- Her ne kadar sermaye birikimi sağlanmış 
ise de, yerel ticaret ve finans işletmeleri, ma-
denler, limanlar gibi sistemin bütün olarak 
çalışmasını engelleyen kaynaklar hâlâ ege-
men ulusların kontrolünde idi. Fransız Dev-
rimi’nden sonra belirginleşen uluslaşma sü-
reci ile yerel kaynaklar yerel unsurlar lehinde 
kullanılıyor ve bölgesel de olsa bir koruma 
sağlanıyordu.

2- Otomasyon ve robotizasyon gibi verimlili-
ği artıran yeni teknolojilerle sağlanan üretim 
artışı, doymuş Batı pazarlarında artı veriyor 
ve ekonomileri yavaşlatıyordu. Bu, talep aza-
lışı, fiyatların ve kârların azalması demekti.

Küresel biçimlemenin önündeki bu iki büyük 
engelin ortadan kaldırılması günümüz koşul-
larındaki çağdaş yabancılaşmanın koşullarını 
hazırlamıştır.

Sınırların kalkması artık savaşlarla değil, 
ekonomik birliklerle sağlanabiliyordu. Bir-
lik dâhilinde olmayan ulusal hükümetler ve 
yönetim unsurlarının çoğu, işbirlikçi olduk-
ları takdirde destekleniyordu. Direnen ulusal 
hükümetlerin ve liderlerinin ise çökertilmesi 
sorun değildi. Zira tüm parasal gücü elinde 
bulunduran uluslararası finans ve bankacılık 
sistemleri, derecelendirme kuruluşları, etkin 
medya ve iletişim organları bu sistemin elin-
de idi. İşbirlikçi olanlar desteklenecek, dire-
nenler ise her ne pahasına olursa olsun çöker-
tilecekti. Emperyal bir gücün ancak savaşla 
elde edebileceği kaynaklar artık savaş yap-
madan ele geçiriliyor, bir ulusun yıllar boyu 
elinde tutmayı becerebildiği verimli tarım 
alanları, kârlı şirketleri, madenleri limanları 
çok kısa zamanda küresel sermayenin eline 
geçiyordu.
 

İflasın Başlangıcı, Kredi Kartları, 
Sürdürülebilirlik:

Küreselleşme ve sınırların kaldırılması sü-
recinin, sınıflar, ülkeler, bloklar gibi insan 
ayraçlarının kalkmasını amaçlayan insani 
bir bilincin yükselmesi sonucunda olmadığı 
açıktır. Sermaye ve malların serbest dolaşı-
mının, devletin kişiler üzerindeki denetimi 
zayıflatması, seyahat özgürlüklerinin geniş-
lemesi, uluslararası ilişkilerin artması, eğitim 
ve bilime kaynak aktarımı gibi olumlu etki-
leri olduğu bir gerçektir. Ancak, sınırların 
küresel devlerin çıkarlarına ve politikalarına 
uygun biçimde ortadan kaldırılması, aynı 
zamanda askersiz ve savaşsız işgal, kaynak-
ların devri, yerelliğin, özgünlüğün ve çeşit-

liliğin sonu, mal ve hizmetlerin aynılaşması, 
çarşı ve pazarın kapanması demektir.

Artık ulusal karakterini yitiren yönetimler, 
ülkeleri için gerekli gereksiz her türlü ya-
tırımı, kendine ait olmayan paralarla, yani 
kredilerle gerçekleştirecektir. Uluslararası 
finans sistemleri, borçlandırılmış ülkelerin 
elindeki her türlü kaynağı ipoteklemiştir. Bi-
reyler, taksitli ödemeler ve kolaylıkla alınan 
kredi kartları ile küresel sermayenin elinde-
ki bankalara borçlandırılmıştır. Artık para 
sorunu diye bir şey kalmamıştır. Kibrit dahi 
kredi kartı ile alınabilir. Medya ve reklamlar 
zihinlere tüketim ve mutluluğun aynı şeyler 
olduğunu kazımaktadır.

Hem devletlerin hem de bireylerin, kendi-
lerine ait olmayan paralarla tüketimleri ve 
gelecek nesilleri dahi sorumsuzca borçlan-
dırması, verilen ipoteklerin de tüketilmesi ile 
son bulacağı ve iflas sürecinin başlayacağı 
matematik bir gerçektir. “Becerebilen” ülke-
lere methiyelerin düzüldüğü bu süreç, bugün 
“sürdürülebilirlik” olarak adlandırılmaktadır.

Ulusların ortadan kaldırılması ve kaynakları 
sahiplenecek yerel direnişlerin kırılması ile 
Hong Kong, Singapur, Dubai gibi küresel 
sermayenin işleyişine ve serbestisine sorun 
çıkartmayacak büyüklükte kimliksiz şehir 
devletleri dönemi amaçlanmaktadır. 

Üretimin satıcıya, tüketimin alıcıya ya-
bancılaştığı bu yeni model pazar türünde, 
oluşturulan ihtiyaçların da yabancılaşması 
kaçınılmazdır. Yeni düzende üretilen malın 
nerden geldiği artık önemli değildir. Ayak-
kabılar Vietnam’dan, elmalar Şili’den, tele-
fonlar Çin’den gelebilir. Balıkçı tezgâhında 
Norveç’ten gelen uskumrular satılmaktadır. 
İnsan kendine ait olmayan ürünlerin satıldığı 
çarşıya, çarşı, yerel kaynaklardan gelmeyen 
ürünlere yabancılaşmıştır. Esnaf, tüccar za-
naatkâr devri bitmekte, çarşı ve pazar yerleri-
ni süpermarket ve AVM’lere devretmektedir.

Alışverişin verişini sağlayabilecek yerel ürün 
ve kaynaklar işlenmediğinden veya kurutul-
duğundan, pazar ve raflardaki cazip malları 
birebir kazanılan kar ve hak edişlerle alma 
olanağı kalmayan birey, artık borç ve kredi 
kartına mahkûmdur. Bu durum, sivilceyi bile 
antibiyotikle tedavi eden ve bir süre sonra 
vücudu işlevini ve antikor yapma yetisini 
kaybeden ve ömür boyu ilâca mahkûm olan 
birine benzetilebilir.

Üretimin kredi ve borçlanmalarla, tüketimin 
emek ve kazanca yabancılaşmış bir kartla 
gerçekleştirildiği bir pazarda artık alışveriş-
ten söz edilemez. Süpermarket ve AVM’ler-
de kredi kartlı mahkûmlar dolaşmaktadır.

Yerelliğinden ve kendi kaynaklarından kopan 
bireyin hüsranından daha da acısı, toprağın 
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tohuma yabancılaştırılmasıdır. Küresel tarım 
devleri, ülkeleri kaynaklarından kopartarak, 
yüzlerce yıldır o bölgenin iklim toprak ve 
suyuna uyumlu ürünleri yerine, laboratuvar-
larda üretilen tohum ve tarım ilaçlarını da-
yatmıştır. Artık toprağın yaptığı ve ihtiyacın 
gerektirdiği kadarı yeterli değildir. Çok mik-
tarda, çok sayıda, çok defa rafları dolduracak 
ürün gereklidir. Çiftçi bu çokluktan hoşnut 
gözükse de, olan bitenin ve kendi tarlasında 
artık tarım devlerinin ırgat ve bahçıvanı ol-
makta olduğunun farkında değildir.

Çiftçi toprağa, ürün tezgâha yabancılaşmış, 
toprak tohuma yabancılaştırılmıştır. 

Ben Biz, Onlar: 
 
Yabancılaşma zamirlerin kümeleşmesi ile 
ifade bulmaya başlar.

Küreselleşmeye uyum sağlayarak var olmaya 
çalışan ve zamanı artık kendine ait olmayan 
insan zihni, gereksiz bulduğu “Sen”, “Siz” 
ve “O” gibi zamirleri sadeleştirmeye başla-
mıştır. Bu zamirler artık “Ben” ve Ben’in ait 
olduğu “Biz” kümesi ve “Biz dışındakiler 
yani “Onlar” veya “Ötekiler” olarak belir-
ginleşmiştir. Jung’a göre “Ben” olarak ifade 
edilen kişilik Yunanca “Persona” anlamına 
gelen “Maske”dir.

Bir panik halinde, dağılma ve varoluşu teh-
dit eden tehlikeler karşısında, kaçılması veya 
emniyetli bir yerde durulması gerekebilir. Bu 
durumlarda yön ve güvenli bir pozisyon be-
lirleme amacı ile çoklu ve çok taraflı düşün-
mekten çok “En”li düşünme eğilimi belirir.

En çabuk, En güvenli, En tehlikeli...

Aynı eğilim ile yığınlar içerisinde güvensiz-
leşen ve yalnızlaşan insan, zamirleri de, Ben, 
Biz ve Ötekiler olarak kümeleştirir. “Ben” en 
çabuk, en yakın, en değerli olandır. “Biz” en 
güvenli, “onlar” veya “ötekiler” ise tehlikeli 
olanlardır.

Dil artık “Sen” dediğinde, zihin aslında “on-
lardan biri…” veya “bizden olmayanlardan 
biri, öteki…” ile konuşuyordur.

“Sen” demek “Sizin gibiler” , “Sizin gibiler” 
ise “Bizden olmayanlar”, “ötekiler” ve “on-
lar” demektir..

“O” dediğimiz zamir de aslında “onlardan”, 
yani “bizim dışımızdakilerden biri…” ol-
muştur.

Ben, biz ve ötekiler sadeleştirmesi, karma-
şa içerisinde yapılması en zor şeylerden 
biri olan yön belirlemeyi kolaylaştırmak ve 
darmadağın olmakta olan bir kitlede daya-
nılması zor bir boşluk, hiçlik ve yalnızlığa 

karşı içgüdüsel bir eğilim olmalıdır. Kaotik 
karışıklık, korku ve hasarlı bir kitle içinde, 
emin hissedilen ve aidiyet duygusu veren 
bir kümeye yamalanmak özgürlüğe yeğlenir. 
Efendi-köle ilişkisi, çoğunlukla zoraki değil 
gönüllü bir birlikteliktir.

İlişkinin ve iletişimin değil, karşılıklı bağım-
lılığın söz konusu olduğu anne, aile ve okul, 
çevre, grup, dinsel ve politik aidiyetler ve 
ideolojiler gibi çeşitli birliktelik ve üyelik 
türleri, olgunlaştırılmadığı takdirde itaat ve 
tebaat ilişkisine dönüşür. Aidiyet ve güvenlik 
duygusu veren bu tür ilişki içinde, özgürlük 
bilinen bir şey değildir. Talep edildiği takdir-
de suçluluk duygusu kaçınılmazdır. Boyun-
duruk altında bulunan efendiye, sınıfa, ideo-
lojiye ve kümeye ihanet söz konusudur.

Özgürleşemeyen zihin köleleşir ve itaati al-
tında bulunduğu sistemi ve efendilerini yü-
celtmekle kendini ve eylemlerini olumlama-
ya çalışır. Buyurgana ve boyunduruğa saygı 
bir ahlâk normuna dönüşerek normalleşir, 
hatta olumlanır.

Ancak itaat ve tabiiyet karşılığında kazanılan 
aidiyetin ve dış güvenliğin diyeti ağırdır. Ket 
vurulmuş doğal davranma bozukluğu, özgü-
ven eksikliği, libido ve bedensel boşalma ek-
sikliği, doğadan kopuk yaşam, suçluluk duy-
gusu, eziklik ve seraplaşan varoluş. Bu ortam 
içinde coşkusuz ve hayretsiz bir yaşam, ka-
palı gruplara bağlılığı perçinlerken heyecan 
aranan taraftarlıkları ve şiddeti azdırır.

Yabancılaşma doğal davranırken suçluluk 
hissetmektir.

İletişim ve Medya:

Bugün az sayıda ve marjinal kalmış küçük 
ölçekli yayın organlarının dışında sağlıklı 
işleyen bir medya ve iletişim aracından bah-
sedilemez. TV ve gazetelerin oluşturduğu 
iletişim araçlarına medya yerine büyük çıkar 
gruplarının yayın organları demek daha doğ-
ru olur. Bu yayın araçlarının yayın politikala-
rı ister istemez bağlı veya ilişkili bulundukla-
rı ekonomik ve politik sistem doğrultusunda 
olacağından, yayın yaptıkları kitleye kökten 
yabancılaşmıştır. Bu yayın organlarından ile-
tişim değeri olan bilgi ve haber yerine birey-
leri formatlayan enformasyon yayılmaktadır.

Yaklaşık 20 yıl gibi kısa bir sürede, hayatın 
hemen her türlü alanını, sosyal, ekonomik, 
siyasal her türlü işleyişi etkileyen ve değiş-
tiren interneti ise ayrı ele almak gerekir. Zira 
internetin TV ve gazetelerin aksine herhangi 
bir sahibi ve otoritesi yok gözükmektedir.

İnternetin bundan sonraki süreçte de devrim-
sel değişikliklere yol açacağı açıktır. Birkaç 
tuşla ışık hızında bilgiye ulaşmak artık sorun 

değildir ve müthiş çekicidir. Artık bilgiye 
ulaşmak değil, hangi bilgiye ulaşılacağı ve 
seçicilik sorunu söz konusudur.

Ancak, küresel hız ve hırsa çok uygun olarak, 
bir tuşa basmak suretiyle edinilen bir bilgi, 
bilgiden çok dışardan gelen bir enformasyon, 
bir malumattır. Deneyime dayalı ve kişiyle 
katışımlı bir bilgiyi edinmek ve bilmekle, 
bir yerlerden enformasyon bulmak aynı şey 
değildir. Kendi ile ilişkisiz bir enformasyon-
la donanmış zihnin interneti işlemesi değil, 
internetin zihni işlemesi ve biçimlemesi söz 
konusudur.

Enformasyon çokluğu ve erişim kolaylığı, 
her önüne konan abur cuburu çiğnemeden 
yutan, sindirmeden boşaltan ve obezleşen bir 
birey gibi, her önüne gelen veriyi işlemeden 
ve kavramadan tuşlayan enformasyon obez-
lerini yaratmıştır.

İnternet başındaki bir birey milyonlarca kitap 
barındıran bir kütüphanede, küçük bir pusula-
da notlar alan birine benzetilebilir. İnternet bu 
müthiş kaynağı parmaklarımızın ucuna kadar 
getirmiştir. Ancak bu kitapların nasıl sınıfla-
nacağı, kaçının okunabileceği, hangi sonuçla-
rın çıkarılabileceği hâlâ bireye bağlıdır.

Beynimizin korteks örtüsü de kütüphaneler 
dolusu bilgi ve serüven, zafer ve yenilgi, 
sevinç ve korku ile milyonlarca yıllık kaydı 
barındırmaktadır ve her türlü internetten çok 
daha hızlıdır. Zira tuşa basmak ve duraksa-
mak sorunu yoktur. Ancak onca bilgi örtüsü 
bunca cahilliğimizi örtmeye yetmemektedir. 
Sorun, onca bilgi kaynağı ve hızlı erişim de-
ğil, bilgiyi işlemekte ve bilgiler arası ilişkile-
ri kurabilmektedir.

İnternet, hızı sağlamıştır ancak paradoksal 
biçimde zamanı da azaltmıştır. Hızlı giden 
bir trende internet başında çalışan ve gelecek 
istasyonda işi teslim etmek zorunda olan biri-
nin durumunda, tren ne kadar hızlı giderse iş 
o kadar hızlı yapılmak zorundadır. Tren hız-
landıkça zaman azalmaktadır.

Büyük hızla ve yığın halinde gelen bilgi akı-
şı karşısında, mevcut ve sabit kalan zamanı 
çok daha hızlı kullanmak zorunda olan birey, 
bilgiler arası ilişkileri yeterince kuramadan 
sonuca ulaşmak zorundadır. Nerdeyse son-
suz sayıda kitap ve bilgi barındıran internet 
kütüphanesinde, bilgiler arasına bütünleyici 
ilişkileri kurmak eskisinden de zordur.

İnternet ağı, insanlığın tüm bilgisini barındı-
ran küresel bir korteks örtüsüne benzetilebilir.

Kendi beynimizin korteksi ile bilgi işlemi ve 
iletişimine henüz çok yabancıyız. Küresel in-
ternetle de benzer sorunları yaşamamız doğal 
ve kaçınılmazdır. Sorun, ilişkiler arasında 
ağda olmayan bağları kurabilmek ve bütün-
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lüğü kavramaktadır.

Ya bunca bilgi bolluğu ve hız karşısında sin-
mişlik, eziklik ve derin bir serebral korku 
içinde beynimizin labirentlerinin çıkmazla-
rında tıkanıp kalacağız ya da bu selin yüksek 
debili bereketinde tutsak nöronları, kılcalları 
ve tıkanmış beyin kavşaklarımızı açıp özgür-
leşeceğiz.

Belki bu özgürlükle, bilgiler arasındaki iliş-
kileri kurmak ve bütünlemek kolaylaşacak 
ve küresel internet ağının beynimizin mil-
yonlarca bilgi barındıran korteksinden başka 
bir şey olmadığını ve bu büyük kütüphanede-
ki kitapların hepsini, her cümlesini yazanın 
kendimiz olduğunu, kendimizde yazıldığını 
ve bütünlendiğini anlayabileceğiz.

Dil ve Zaman:

Yabancılaşmanın en belirginleştiği ve so-
mutlaştığı iki alan, dili ve zamanı kullanma 
biçimidir.

Hızla ve yığın halinde gelen enformasyon, 
eşya ve nesne akışına yetişmek zorunda ka-
lan birey, zamanının çoğunu bunları elde et-
mek için çalışmak ve kullanmak zorunda ol-
duğundan konuşma, iletişim ve aktarım dilini 
de uyarlamak zorunda kalmıştır. Dil ve zihin, 
düşünceyi olabildiğince devre dışı bırakmak 
ve kısa yollar bulmak zorundadır. Artık kim-
senin bir A4 sayfası büyüklüğündeki bir ya-
zıyı bile okuyacak zamanı ve hakkı ile değer-
lendirebilecek bir anlayışı yoktur. Dil, zihne 
aktarabileceği kavramlardan, zihin ise dili 
işletebilecek kurgulardan yoksullaşmakta ve 
aradaki köprü çökmektedir. Zihin-dil diya-
lektiği yeni bir evrimleşme sürecinde birkaç 
kelimelik mesaj ve kodlarla kısıtlanmıştır. 
Anlatım ve aktarımlar, kısa mesajlar, e-mail, 
tweet gibi yeni iletişim araçları ile ifade edil-
mek zorundadır. Uzaması halinde konuşma, 
anlatım ve anlayış bozuklukları ortaya çıka-
caktır.

Gelenek tartışmalarında sıkça gündeme ge-
len nine, dede torun arasındaki kopukluk, gü-
nümüzde anne-baba- çocuk düzeyine inmiş-
tir. Anne ve babanın ayakta kalabilmek ve 
ortamın hızına yetişmek için koşuşturmaktan 
çocuğa ayıracak zamanı kalmadığı günümüz-
de bunun tersi de doğru olmaya başlamıştır. 
Çocuğun da eline tutuşturulan tabletten anne 
babasına ayıracak zamanı pek yoktur.

Yerel diller, küresel mal ve hizmet akışına 
uygun medya ve internet ağının jargonları, 
yabancı kelime ve terimlerin istilası ile iki 
kuşağın dahi birbiriyle anlaşabilmesini zor-
laştıracak ölçüde yapısal olarak bozulmuş-
lardır.

Geleneğin, ebeveynlerin anlatabileceği, ço-

cuğun da anlayabileceği kısa mesaj ve kod-
larla aktarılması pek mümkün olmadığından 
yaşatılması da pek mümkün değildir. Çocuk 
ilgi duyup da geleneği ile ilgilenmek isterse, 
bunu yine internetten indireceği ve anlayabi-
leceği lisanla yazılmış belge veya kitaplardan 
ya da müzelerden öğrenmek durumunda ka-
lacaktır.

Yabancılaşma ve Kurumsal Dinler:

Yabancılaşma hemen hemen bütün dinlerin 
temel konularından biridir. 

Teolojileri çok farklılıklar gösterse de çok 
genel olarak ibadetler, ritüeller ve yasalar, 
kirlenmiş nefsin terbiyesi ve arınmasını sağ-
layarak insanın uzaklaşmış ve yabancılaşmış 
olduğu özüne (kendisine) dönüşünü amaçlar.

Bilinen ifade ile insan vuslattadır ve kendine 
hasrettir.

Gerek Hinduizm, Budizm, Taoizm gibi Doğu 
dinleri ve disiplinleri gerekse semavî din-
ler bu arınmışlığı, Nirvana, Satori, Kurtuluş 
(Revelation), Vahdet-i Vücud gibi aydınlan-
ma halleri ve Peygamberlik, Mesihlik, Buda, 
İnsan-ı Kâmil gibi insan zirveleri ile tanım-
lamıştır.

Bu zirve ve makamlarda, din esas olarak de-
neyimlenerek öze katışmış bir imanla insan-
laşma ve bu dünya ve ötesini insan paydasın-
da bütünleştirme yoludur. 

Ancak cehalet, açgözlülük ve hırslarla ka-
buklaşmış bir yabancılıktan arınmak ve insan 
paydasında bütünleşmek; emek, gözlem, iliş-
ki ve eylem gerektiren zahmetli ve insana ka-
tışmış bir iç iman ve deneyimleme gerektirir. 

Zahmet, çile ve sabır isteyen bu yola girme 
ve kendi bildiklerinin dışına çıkma cesareti 
gösteremeyen birey, kendi üzerinden arına-
maz ve iç kaynaklarından uzaklaşır. İnşasını 
ve varoluşunu kendisi üzerinden gerçekleşti-
remeyen birey, selâmeti kendini güvende his-
settiği bir topluluk içinde aidiyetlere, grup-
lara ve genellikle doğuşu ile birlikte girdiği 
ve hiç sorgulamadığı dine sadakatte bulur. 
Korkularının kaynağını yüceltir, değerleri to-
temleştirir, önderler ikonlaşır, itaat ve tebaati 
olumlar. İbadet ve ritüeller bu değerler üze-
rinden tekrar, taklit ve tapınmalara dönüşür.

Bu tür bir dindaşlığın varoluşu, kendini kendi 
gibilerle kapatarak taraftarlaşmak ve öteki-
lerle hasımlaşmakla mümkündür. Bu ayrışım 
dinsel kurumsallaşmanın ihtiyaç, temel ve 
kurulumunu oluşturur.

Bu temel üzerinde kurumsallaşan din ve di-
siplinler, sorunsal bir alan olan inancalar ve 
ayrışımlar üzerinden yönetim ve iktidar aracı 

olarak ruhbanlaşmış ve kurumsal varlıkları-
nı sürdürmenin bir yolu olarak ayrımcı hatta 
karşıt bloklar haline gelerek insan ve insan-
laşma paydasında oluşmuş özlerine yabancı-
laşmıştır.

Yabancılaşma ve Bütünlük:

Kozmosta ve doğada yabancılaşma ve ölüm 
yoktur. Değişim, dönüşüm ve döngüler her 
an oluşmakta, bitmekte ve başlamaktadır.

Yabancılaşma ve yabancılaştırma insana 
özgü kavramlar olup, değişim ve dönüşümün 
doğallıkla gerçekleştirilememesi durumu ve 
gerek içten gerek dıştan zorlamalarla oldu-
ğumuzdan farklı olmanın getirdiği bir yük ve 
uyumlanma sorunsalıdır.

Toplumlar kendi yerellik, özgünlük ve kay-
naklarından koparılarak yabancılaşır. Kendi-
ni ve ortamı yeterince kavrayamayan insan 
doğasına ve gerçekliğine uymayan kılıklara 
bürünür.

Tek bir yabancılaşmadan bahsedilemez. De-
ğişen zaman ve koşullanmalar sonucu yaban-
cılaşma eklektik ve birbiri üstünde katman-
laşmış hale gelmiştir.

Kozmosta düzen içerden dışarı, dışardan içe-
ri nefes misali salınımlar ve birbirine uyumlu 
yörüngelerin hareketleriyle oluşur. Sağa sola 
belirsiz vektörel ve tesadüfi hareketler (okla 
gösterilebilen yönler) kaotiktir.

Yabancılaşma hareket ve yönle de ilgilidir. 
İnsan ve topluma özgü yabancılaşma, içten 
dışa, dıştan içe uyumlu ve notalı hareketler-
den yoksun oradan oraya kaotik savrulmala-
rın sonucudur.

Yaşam, bir karşıtlık içermeden herkesi, her 
yeri, her canlıyı tüm evrenle birlikte kapsa-
yan, her an oluşmakta olan canlı bir bütün-
lüktür. Böyle bir bütünlükte ayrılık gayrılık 
olamayacağından yabancılık da söz konusu 
değildir. Günümüz böyle bir bütünlükten ve 
yaşam anlayışından henüz çok uzaktadır. Bu 
durumun doğal sonucu olarak yabancılık, 
kendi kabuğu içinde ayrışarak diğerlerini 
ötekileştirmek kadar, dışarıyla da bütünleşe-
memenin bir göstergesidir. İnsanın kendisi 
ve dünyası ile kopuk ilişkisine ayna tutar. Bu 
yönü ile insanidir.

Günümüzden binlerce yıl öncesinde, Kuzey 
Afrika’dan köle olarak getirilen, ancak ka-
biliyetleri nedeni ile özgürleştirilen ve ünlü 
bir yazar olan Publius Terentius yazdığı bir 
tiyatro oyununda şöyle seslenir:

“Homo sum, humani nihil a me alienum 
puto.” Ben insanım ve insana dair hiçbir şey 
bana yabancı değildir.
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İlk olarak 11. ve 14. yüzyıllar arasında La-
tince ve Orta Dönem İngilizcesinde karşımı-
za çıkan “alienation” sözcüğü, “mülkün e.d. 
sahipliğin el değiştirmesi” anlamında kul-
lanılıyordu. Daha sonra “bağıntı eksikliği”, 
“oyalama”, “aldatma” olarak da karşılanan 
sözcüğün, günümüzde kullanılan en geliş-
miş anlamları “soyutlanma ve ayrılık hissi”, 
“yabancılaşma”, “kendilik ve nesnel dünya 
arasında bir uzaklaşma” veya “kişiliğin farklı 
fakülteleri arasındaki yabancılaşma” olarak 
özetlenebilir.

Peki, 14. yüzyılda dile giren, 18. yüzyılda ise 
ancak tam yerini bulan bu kavram, daha önce 
yaşantımızda yok muydu? İnsan doğduğu 
günden öldüğü güne dek zaten çeşitli biçim-
lerde yabancılaşma yaşamıyor muydu? 

Marksist terminolojiye göre yabancılaşma, 
insanın içinde bulunduğu gerçekliğe yaban-
cılaşmasıdır. Oysa insan tam da içinde bulun-
duğu gerçeklikten dolayı kendine yabancılaş-
maz mı? Bilinçdışı edimleri kendine yabancı 
değil midir? Ben özdeşliğinden “ben” ve 
“öteki” ayrımıyla çıktığımız anda her öteki-
leştirme, zorunlu da olsa “ben”imizden biraz 
daha uzaklaşmayı getirmez mi? Modernizm 
öncesi yabancılaşma yoktu da, modernizmin 
getirilerinden mi doğmuştu? Sanayileşme 
öncesi insan içinde bulunduğu gerçekliğe ve 
emeğine yabancılaşmıyor muydu?

Bütün bu sorular ve daha nicesi aslında bu 
yazının tartışma konusu olmalıydı. Ancak tek 
bir yazıda bu kadar kapsamlı bakabilme im-
kânımız yok, ne yazık ki. Bizim bakacağımız 
yan; yabancılaşma kendimizi tanımamız için 

zorunlu bir kıpı mıdır sorusunu sormak ve 
bununla ilgili bir im verebilmek. Bütünlen-
mek için önce eksilmek mi lâzım, baba evine 
geri dönmek için önce çıkıp gitmek mi gerek-
li? Kavramın sorguladığımız yanı bu.

Feuerbach’a göre insan, insani niteliklerini 
–daha sonra bu nitelikleri için tapacağı– bir 
Tanrı’ya yükleyerek, kendi özsel varlığına 
yabancılaşır. Dolayısıyla insanlar Tanrı’ya 
taparken aslında kendi özlerine taptıklarının 
farkında olmazlar. Bundan dolayıdır ki, Feu-
erbach, “din”in insanları kendi türsel varlık-
larını gerçekleştirmekten alıkoyan bir yaban-
cılaşma biçimi olduğunu öne sürer.

Oysa dinin ardında yatan da aslında bana 
göre yine bireyin tarihi veya insan olmanın 
sürecidir, zira zaten dinin çabası, yaşamın 
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içinde zorunlu olarak kendi hakikatine ya-
bancılaşan kişiyi kendi özüyle buluşturmak 
değil midir? Ancak dinler de kurumsallaştık-
ları anda ya da karmaşıklaştıkları ve özlerin-
den uzaklaştıkları oranda bir bakıma kendi 
özlerine yabancılaşmakta ve asıl çabaların-
dan uzaklaşmaktadır. 

Oysa dinlerin ezoterik yanı olarak adlandır-
dığımız, kurumsal olandan farklı olarak, her-
kesin yalnızca kendisinin yürüyebileceği yol, 
işaret ve levhaların olmadığı çöle giden yol-
dur. Ancak mürşidini (kuzey yıldızını) bulan-
larca içte (gece) yürünebilen bu yol, İbrahimî 
dinlerin tümünde (Musevilik, Hristiyanlık 
ve İslam’da) “baba evinden gitmek”, “çöle 
çıkmak” ve bu maddi-manevi yolculuğun so-
nunda kendini (rabbini) bulmak kavramları 
ile simgeselleşir.

Jung, kendi çöle çıkmasını anlattığı Kırmı-
zı Kitap’ta sorar: “Benliğim neden bir çöl? 
Kendi dışımda, insanlar ve olaylar içinde 
çok mu yaşadım? Kendime sevgi gösterme-
dim mi?” Aslında hepimiz kendi dışımızda 
yaşarız, insanlar ve olaylar içinde kendimizi 
unuturuz. Öyle değil mi? Kaldı ki salt “din” 
değil, ancak dindarca bağlandığımız tüm ya-
şam edimleri ve nesnelerinin onlara olan bu 
bağlılığımızdan dolayı bir anlamda görevleri 
zaten bizi bizden (kendiliğimizden) uzaklaş-
tırmak değil midir?

Hegel’e göre insan, edimleri yoluyla bir kül-
tür yaratır. Ve bu kültür onun yüzleşme ve 
dolayısıyla yabancılaşma aracıdır ki Hegel, 
insanın edimselliğinde insandan yansıyanın 
da yine zamanın tini olduğunu söyler.
 
Dolayısıyla, Jung’un özetlediği gibi: “Bu ça-
ğın ruhu benzer zamanın tinleri gibi kendini 
son derece zeki görür. Oysa bilgelik sadece 
basit değil, basit fikirlidir... Zekilik dünyayı, 

basit fikirlilik ruhu fetheder. O zaman ruha 
katılmak için, ruhta yoksulluk yemini edin.” 
[1] Yabancılaşmaktan kendine yakınlaşmaya 
giden yol, alçakgönüllülükle yürünebilen ya-
lın bir yoldur.

Çöle çıkanın rehberi –onu vaad edilmiş ül-
keye götürmek üzere– örtük olarak rabbidir. 
Bahsi geçen vaad edilmiş ülke, Torah’da 
şöyle anılır: “Tanrınız Rab sizi verimli bir 
ülkeye götürüyor. Öyle bir ülke ki, ırmakla-
rı, pınarları, derelerden tepelerden çıkan su 
kaynakları vardır, buğdayı, arpası, üzümü, 
inciri, narı, zeytinyağı, balı vardır. Sıkıntısız 
ekmek yiyebileceğiniz, hiçbir şeye gereksinim 
duymayacağınız bir ülkedir. Öyle bir ülke ki, 
kayaları demirdir, dağlarından bakır çıkara-
bilirsiniz.” [2]

Rebbe Schneerson’un anlatımında: “Gelenek 
Mesih’in döneminde tüm ağaçların meyve 
vereceğini anlatır, Meyve vermeyen bir ağaç 
mükemmel olmayan bir dünyanın göstergesi-
dir. Zira ağacın nihai amacı meyve vermek-
tir. Torah, ağacın ulaştığı en yüksek noktanın 
meyve vermesi olduğu gibi, insanın da hasat 
etmesi gereken yedi meyvesinden bahseder. 
Bunlar, Kutsal Toprakların verimliliğini de 
simgeleyen yedi ürün, eş deyişle yedi meyve: 
Buğday, arpa, üzüm, incir, nar, zeytin ve hur-
madır.” [3]

Vaad edilmiş ülke ya da Kutsal Topraklar as-
lında tabii ki bizde, yani insan olabilendedir. 
Baba evinden çöle çıkmak üzere uzaklaşan, 
ancak bulduğu verimli toprakların aslında 
yuvası olduğunu ayırt eden, kendisi değişen 
ve dönüşen insan... İnsanın kendine uzaklaş-
ması zorunlu olarak bebeklikten çocukluğa 
adım atarken, ben ve öteki ayrımında başlar. 

[1]  C.G. Jung, Kırmızı Kitap, Kaknüs Yayınları
[2]  Torah, Devarim 8:7-9
[3]  Alıntı: http://www.chabad.org/therebbe

Bu zorunlu kıpı gerçekleşmezse ne ben bilin-
ci ne kendi ayrımı ne de düşünmek mümkün 
olabilir. Özdeş kalmaktan çıkabilmek için 
zorunlu olan bu uzaklaşma ve yabancılaşma, 
yaşadığımız gerçekliğin, çevrenin, kültürün 
içinde bir biçimiyle hep devam eder. Ancak 
bu sefer bilinçli bir seçim yapmamız ve ya-
bancılaşmamıza uzaktan bakabilmemiz, yani 
baba evinden gitmemiz gerekir. 

İnsanın kendi hakikatine, yaşamının asıl 
amacına yakınlaşabilmesi için önce uzaklaş-
ması, içinde bulunduğu gerçeklikle ve edim-
leriyle yüzleşmesi gerekir. İnsanın asıl emeği 
bu yüzleşmedir. Ancak bu yüzleşmenin so-
nucunda yukarıda adı geçen: Yaşamımızın 
yedi kalitesi olarak; insanlığımız (buğdayı-
mız), tutkumuz (arpamız), sevincimiz (üzüm), 
farkındalığımız (incir), iyi edimlerimiz (nar), 
çaba ve mücadelemiz (zeytin), barış, dingin-
lik ve kemâlat (hurma) Kutsal Topraklarda 
hakkıyla yeşerir, ürün verir. Gerisi gerçekten 
de boş ve rüzgârı kovalamaya kalkışmak gi-
bidir [4].

Kaynakça:
- Feuerbach, The Essence of Christianity, PDF, 

www.digireads.com 
- Istvan Meszaros Internet Archives www.Mark-

sists.org/archive/meszaros/works/alien/mesza-
ro1.htm

- C.G. Jung, Kırmızı Kitap, Kaknüs Yayınları
- C.G. Jung, İnsan Ruhuna Yöneliş, Say Yayınları
- Saffet Murat Tura, Freud’dan Lacan’a Psikana-

liz, Ayrıntı Yayınları
- The Complete Jewish Bible with Rashi Com-

mentary, www.chabad.org
- The Tanya of Rabbi Schneur Zalman of Liadi
- CHABAD/theRebbe.org/the Seven Species and 

the Seven Attributes/based on the teachings of 
the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Men-
del Schneerson adapted by Yanki Tauber 

[4]  Tanakh, Kohelet 4:15
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Denilir ki; bu dünya yaşantısı bir hac yol-
culuğudur. Yolculuğun gayesi bir dostluk 
aracılığıyla Allah’a kavuşmaktır (vuslat). 
Kâbesi de dostun gönlüdür. Bahsedilen 
dost, Allah dostudur. 

Allah, Kur’an’da Hz. İbrahim için halil (dost) 
kelimesini kullanır1. “Dostluk” (hillet) ve 
“dost” (hal-il) kelimeleri “bir kimsenin bir 
diğerinin bütün özelliklerini, başka bir de-
yimle; hâl-ini, hal elbisesini (hülle) giymesi 
demektir(1)”. İbn-i Arabî Hazretleri kelime-
nin nüfuz etme, yayılma anlamlarına gelen 
köküne dikkat çeker 2. İbrahim peygamber 
Allah’ın dostudur. Allah’ın “bütün nitelikleri 
İbrahim’de tecelli ettiği gibi o da bunlara tam 
anlamıyla hakkını veren bir mazhar olabilmiş-
tir(3).” İbn-i Arabî Hz. Fusûsu’l-Hikem adlı 
eserinde Kur’an’da adı geçen her bir peygam-
berin temsil ettiği hikmeti aktarırken İbrahim 
peygamberi sevgi hikmeti ile beraber anar. Bu 
ilahî sevgi hikmetini ifade etmek için sevgi-
de aşırılık anlamındaki heyman kelimesinden 
türetilen “müheyyeme” kelimesi kullanılır. 
Nitekim “İbrahim peygamber, oğlunu kurban 
etmeye kalkmak ve Allah’a inanmayan aile-
sinden yüz çevirmek gibi Allah sevgisi uğruna 
yaptığı işler nedeniyle bu hikmetle ilgilidir.”(3) 
Bâlî Sofyavi, bu aşırı sevgiyi bütün yaratıklara 
yayılmış ilahî sevgi diye yorumlar. O zaman 
bu sevginin ilk ve tam olarak yansıdığı kişi 
İbrahim olduğu için, [sevgi] hikmeti onunla 
ilişkilendirilmiştir(3). Kaşanî ise, İbrahim ile 
“aşk” diye nitelediği aşırı sevgi hikmetini ilk 
zat tecellisine mazhar olan kimse olmasıyla 
ilişkilendirir.(3) Dolayısıyla, “teşbih olan, su-
butî olan İbrahim peygamberdir(1)”. “Duyular 
âlemindeki imgeler henüz sabiteleri işaret et-
meleri bakımından –günlük düşüncemizin ak-
sine– soyutturlar ve düşüncede bir içe dönüşle, 
varlık nedeni kendinde olan (samet) Varlık’a 
doğru gidildikçe, her bir mertebede müşahede 
edilen bir önceki mertebedekine göre daha so-
mutlaşmaya başlar(1)”. Hz. Muhammed, mirâ-
cında yedi katlı semanın yedinci katında İb-
rahim peygamberle görüştüğünü beyan eder. 
Nitekim “İbrahim peygamber mutlak misal 
mertebesini temsil eder(1)”. 

“Var olmanın ve âlemin gayesi Tanrı’nın bi-
linme arzusudur. Dolayısıyla insanın yaratılış 
gayesi insanın Tanrı’yı bilmesidir ve (yaygın 
olarak bilinen hadiste geçtiği gibi) ‘nefsini 
bilen Rabbini bilir’. Burada bilmekten kasıt 
ilim değil, irfandır. İrfan ve arif kelimeleri, 

“arefe” (tanıdı, recognize) kelimesinden gel-
mektedir. Bu gayeyi edinmemiş olanlara ca-
hil denilmiştir. Bu kelimeyle bilgisizlik değil, 
yönsüzlük anlatılır”(2). Allah dostu olan Hz. 
İbrahim kıssası bize Allah ile dostluğu işaret 
eder. Allah dostu ile olan yakınlaşma Allah ile 
olan yakınlaşmanın nişanıdır. Buna “kurbet 
(yakınlık)3” denmiştir4. Yakınlıktan kasıt ula-
şılacak bir yer olduğu değildir. Aksine “orta-
da varılacak olan bir Tanrı yoktur, vuslat Tan-
rı’da nefsin silinmesi ile olacaktır5”. Geylânî 
Hazretleri “Kurbetin artışı, fânînin fenâsının 
artışıyla doğru orantılıdır,” demiştir6. 

Kurban kelimesi de kurb (yakınlık) ile alaka-
lıdır. “Tasavvufta, dış âlemdeki hayvan kur-
ban etmek, kulun iç âlemindeki hayvanî yön-
lerinin Allah rızası için kurban edilmesi yani 
öldürülmesi manasına gelir.”(4) İbrahim pey-
gamberin kıssasında oğlunu Allah için kurban 
etmesi bu yakınlaşmayı anlatır. Kaşânî’ye 
göre Hakk’ın taayyününün (belirlenme) genel 
(küllî; söz konusu kıssada “insan”) veya ferdî 
(cüzî; kıssada “İbrahim” veya “İshak”) olması 
icabıyla aslında “‘insan’ın taayyün-i cüz’îye 
tâbî olmadan önce ‘büyük kurban’ olarak kur-
ban etmiş olduğu, bunun ışığı altında, kendi-
sinden başkası değildir (5).” 

Vuslata giden yolda yabancılaşma ve dostluk 
bir ara kademedir. Yabancılaşma bir parça-
lanmayı ve ayrışmayı içerir. Yabancılaşma-
nın bir öncesi özdeşimdir(2). Kişi kendinin 
kendi bedeni olduğu zannındadır. Bedeniyle 
özdeşleşmiştir. Daha da ötesi sahip oldukla-
rıyla özdeşleşmiştir. Ruhsal bütün yolculuk-
lar insanın beden olmadığını fark etmesiyle 
başlar. Sahip olunandan (mülk) sahibe (malik) 
doğru giderken talib-i Hakk kendi manevî ye-
teneklerini (melekeler, melekler) fark etmeye 
başlar. Diğer bir deyişle, bu yolculukta ona 
melekleri, melekeleri eşlik eder. İbrahim pey-
gamberin kıssasında anlatılan kurban aslında 
bu parçalanmayı ve yabancılaşmayı da işaret 
ede (Aynısı günlük hayattaki psişik deneyim-
lerimiz için de geçerlidir; kendimizi kurban 
hissettiğimiz her an kendimizi tek başına ve 
diğerlerinden tecrit edilmiş, yabancılaşmış 
hissederiz). Kurban kesilirken önce kurban 
edilen hayvanın başı kesilir. Sembolik olarak 
Hakk talebinde bulunanın bu yolda iradesini 
teslim etmesini anlatır. Aynı anlayışı bir Zen 
gizemcisi olan Hui Hai’nin şu sözlerinde işi-
tiriz: “Meditasyon yaparken başını kaybeder-
sen, hemen bana gel. Başını kaybettiğin za-

man hemen bana gel. Hiç baş olmadığını his-
setmeye başladığın zaman, korkma; hemen 
bana gel. Doğru an budur. O zaman sana bir 
şey öğretilebilir.”(6) Hint bilgeliği ise insanın 
yaratımındaki ilâhi kaynaktan olan ayrılmayı, 
bu ayrılığın ve bölünmenin bir taklidi vasıta-
sıyla onarılabileceğini söyler. Bu ritüelistik 
taklit, kurban kesmedir7. Aynı nedenle Veda-
lar’ın önemli bir kısmı kurban törenlerini ele 
alır. Belki İbrahim peygamberin kıssasındaki 
kurban etme hadisesi fiziksel olandan ayrış-
mayı anlatır8, diyebiliriz. Tam gerçekleşece-
ği sırada ilahî müdahale ile engellenmiştir. 
Bu durum, yolculuğun bedensiz değil, beden 
vasıtasıyla olması gerektiğinin de altını çizer. 
Ancak bedenden kendini ayrıştırmak şart gö-
rünmektedir. Ayrıca, Tanrı ile İbrahim pey-
gamberin antlaşmalarının bu hadiseyi takip 
ettiğini de hatırlamak önemlidir.

Söz konusu kıssadaki bir başka parçalanma ve 
yabancılaşmanın bu sefer fiziksel düzeyi de-
ğil, kültürel ve fikrî düzeyi işaret ettiğini söy-
leyebiliriz. Bildiğimiz gibi İbrahim peygam-
ber, Allah’a yönelip kültürel dini reddetmiştir. 
Onun için kendisine “hanef” denmiştir. Şöyle 
demektedir: “Allah’a yemin ederim ki, siz ar-
kanızı dönüp gittikten sonra, ben putlarınıza 
elbette bir tuzak (mekr) kuracağım.” “Derken 
o, bunları parça parça etti. Yalnız kendisine 
başvursunlar diye onların büyüğünü sağlam 
bıraktı.” (Kur’an-ı Kerim, 21:57-58) Fikrî 
anlamda putlar, bir enerji akışı ve bu akışın 
çizdiği yol olan ruhun nelerle kayıtlı, akışının 
nelerle kısıtlı olduğunu anlatmaktadır. Ruhun 
faal hâli olan aklın faaliyetteyken hangi ka-
yıtların önünde eğilmek zorunda bırakıldığını 
anlatmaktadır. Usta, dost veya mürşid (yol 
gösterici) olan kişi Hakk ve özgürlük (ken-
di kendini kendi iradesince kısıtlayabilme) 
talebinde bulunan kişinin putlarını kırmakla 
işe başlar. Yukarıda geçen ikinci ayette işa-
ret edilen husus budur. Dahası İbn-i Arabî 
Hazretleri’nin ilâhsız meluh, meluhsuz ilâh9 
olmayacağı yönündeki açıklamalarını hatır-
lamak gerekir. Kişi kendindeki meluhluğu ile 
ilâhı bilir. Bir arif “Benim mürşidim, kendisi 
bir put kırıcı olan bir sanemdir (put),” demiş-
tir(2). Kırılmayan put aynı zamanda hakikatle-
rin, hükümler ve tecelliler olarak, kendilerini 
açtıkları zaman ve mekânda perdelendikleri-
ne de işaret eder10. 

Üçüncü bir yabancılaşma Allah’ın emriy-
le İbrahim peygamberin Kem diyarına olan 

Yabancılaşma ve Dostluk
CELÂL ELDENİZ
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yolculuğudur. İleride “Mısır” olarak anılacak 
ülkenin adı olan Kem, karanlık anlamına gel-
mektedir ve “ruhun şaşkınlıkla kendini içinde 
bulduğu bedeni anlatır.”(2). Burada İbrahim 
peygamber artık bir gariptir, gurbettedir. “İn-
san kalbindeki (kendi kâbesindeki) feragat, 
muhabbet ve erdemleri gerçekleştirmedikçe 
kendini gurbette hissedecektir. Mutmain ol-
mayacaktır. Kişi, salih (sulha eriştiren, kurta-
rıcı) ameller ile gurbetten kurbete geçip yuva-
ya, kalbe dönecektir.”(2) 

Özdeşlik-Yabancılaşma/Dostluk-Vuslat ola-
rak üç aşamalı ele aldığımız süreci psikolojik 
gelişim basamaklarıyla da anlayabiliriz(2): Be-
beklik çağı insanın özdeşlik çağıdır. Başlan-
gıçta bebek kendini, iştigal ettiği nesnelerden 
ayıramaz. Bu zamanla gerçekleşir. Çocukluk 
dönemi ise sosyalleşmenin gerektirdiği sınır-
landırmalar altında isteklerin, zorunluluklar-
la engellendiği bir dönemdir. İnsan kendine 
yabancılaşmaya başlar. Akabinde erişkinlik-
le, gayrısına başkaldırının yoğun olduğu bir 
dönem ile bebekliğine dönüş yaşar. Ancak, 
erişkinlik ve bebekliğin farkı farkındalıktır. 
Kişinin kendi içindeki parçalanmasının üs-
tesinden gelmesi için bir yol kendi kurtuluşu 
için sorumluluk almasıdır. Nitekim özgürlük, 
farkındalık ve sorumluluk gerektirmektedir. 
Psikolojik manada da bu kişinin kendi ya-
şamı için sorumluluk alması demektir(2). Dış 
dünyaya karşı verilen günlük savaşta farklı 
yetiler tek bir amaç için seferber edilmiş olur. 

Kıssanın işaret ettiği üzere, “yabancılaşmanın 
peygamberi Hz. İbrahim’dir(1).” Kendini kur-
ban etme, putları kırma ve Kem diyarına göç 
ile anlattığımız üç tür yabancılaşmanın üç tür 
doğumla da alakasını kurabiliriz(2): Anneden 
doğum, babadan doğum, kendinden doğum. 

Notlar:
1- Kur’an-ı Kerim, 26:77.
2- Aynı harfler ötre ile (harflerin üstüne vav harfi 
konularak) okununca “hülul” olur ki bu sefer ilahî 
nurun duyular âleminde perdelenmiş bir zuhurun-
dan değil, siğretâ bir cisme sızmaktan, cisimleş-
mekten, hatta giderek enkarnasyondan bahsedil-
mektedir – ki bu görüş ikilik içerdiğinden tevhid 
görüşü ile çatışır. 
3- Ya da Kurb. “Hakkı tanıyanlar gurbetten kur-
bete geçmiş olurlar. Onlar artık garip değil, karib 
olmuşlardır.” (Bobaroğlu) Kurbun tersi bu’ddur. 
Hakk’tan uzak kalanlara baid denir. 
4- Vuslata giden yolda şevk, üns ve kurb halle-
rinden bahsedilir (Annemarie Schimmel, İslamın 

Mistik Boyutları): Mevcut olmayan bir şey için 
şevk duyulur, ünsiyet ise Hakk ile ilişki kurmak-
tır. Beraberinde iki kavram daha getirir: Vahşet ve 
Heybet. Vahşet hem yalnızlıktan sıkılmayı anlatır 
–ki üns ile azalır– hem de “ıssızlığın ortasında yal-
nızlık duygusunu, evin sükûnetinden ve sıcaklığın-
dan uzaklığı”, hatta “sûfinin Hakk’la ünsiyet için-
deyken hissettiği halktan yabancılaşma duygusunu 
da içerir”. “Üns, Allah’ın seven ve avutan nitelik-
lerinin tecellisi olan ilahî cemâlinin görünümleriy-
le ilgilidir ve bu anlamda, Allah’ın azameti ve kud-
retinin tecellisi karşısında sûfinin kalbinde uyanan 
‘saygı’, ‘mehabet’ demek olan heybet’in karşıtı-
dır”. Kısaca üns, Allah’ın cemal yönü, heybet celal 
yönünden kaynaklanır. Burada tanımlanan bu hal-
ler bir ikiliği ima edebileceği düşünülüp Tasavvuf 
Tarihi içinde eleştirilmiştir de (Bkz. Annemarie 
Schimmel, İslamın Mistik Boyutları).
5- Osho
6- Bu durumda iki tür yakınlıktan bahsetmek 
mümkündür. Kaşânî bunu şu şekilde anlatmakta-
dır (Toshihiko İzutsu, İbn Arabî’nin Fusûs’unda-
ki Anahtar Kavramlar): Birincisi, “Hakk’ın onun 
işiten kulağı, gören gözü olduğunu söylediğimiz-
de îmâ ettiğimiz kimsedir. Böyle bir insan kendi 
sıfatlarıyla icrâ-i faaliyet eyleyen ve kendi (tabiî) 
perdeleriyle (yâni beşerî sıfatlarının perdeleriyle) 
perdeli kalan diğer (olağan) müminlere oranla, 
Hakk’a daha yakındır. Bunun Allah’a yakınlığı 
“nâfile amellerin yakınlığı” (kurbü’n-nevafil) diye 
tasvir olunur. [...] Bu yakınlıklardan daha da yakın 

olan ikinci mertebenin temsil ettiği “farz amellerin 
yakınlığı” (kurb’ül-ferâiz)’dir. Bu kategoriden bir 
insan zatıyla birlikte Hakk’da tamamen ifnâ-i vü-
cud ederek Hakk’da bekâ bulmuş olan birisidir.” 
Vuslata giden yolun farklı aşamalarından bahsedil-
mektedir.” Bunlardan kurb-i nevafil velilere, kurb-i 
ferâiz peygamberlere ait hallerdir (Annemarie Sc-
himmel, İslamın Mistik Boyutları).
7- Simyevî bir formül şunu önerir: Simila similibus 
curantur. (Benzer benzeri iyileştirir.)
8- Kanımca; diğer anlatılacak iki olaydan (putların 
kırılması ve Kem diyarına hicret) sonra gelmesine 
rağmen ruh ve bedenin ayrılmasını da içermesi ba-
kımından hem baş hem de son olarak görülebilir.
9- “İlâhi isimlerin âleme dönük nitelikleri olan bir 
Tanrı’ya işaret eder.” Ekrem Demirli, Fusûsu’l-Hi-
kem, Çeviri ve Şerhi.
10- “Her hükmün kendisiyle ortaya çıktığı ve aşa-
madığı bir yeri vardır. Dikkat ediniz! Hakk, yaratıl-
mışların sıfatlarıyla ortaya çıkar.” İbn-i Arabî Hz. 
Ekrem Demirli, Fusûsu’l-Hikem, Çeviri ve Şerhi.

Kaynakça:
1- Metin Bobaroğlu’nun Fusûsu’l-Hikem Sohbet-
lerinden Notlar
2- Metin Bobaroğlu Sohbet Notları (Derleme) 
3- Ekrem Demirli, Fusûsu’l-Hikem, Çeviri ve Şerhi
4- Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü
5- Toshihiko İzutsu, İbn Arabî’nin Fusûs’undaki 
Anahtar Kavramlar
6- Osho, Sırlar Kitabı
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Yabancılaşma kavramı (alienation) Batı dü-
şünce tarihine Hegel ve ardından Marx ile 
eklenmiş olsa da, şüphesiz köklerini Antik 
Yunan’da bulur. Marksist teori yabancılaş-
mayı sınıf ve üretimle dolaylı olarak inceler. 
Zira Marx’a göre bilincin edimsellik kazan-
ması doğrudan çalışmayla ilgilidir. Ona göre, 
insan öz-varlığını çalışmada bulan bir canlı 
türdür [1]. Ancak çalışmayla etkinlik kaza-
nan bilinç, çalışma konumlandırmasının ve 
içeriğinin kendi dışından belirlenmesiyle 
edimselliğini yitirir. Nasıl ki bilinç bütünse, 
emeğin süreci de bütündür. Ve bilinç etkin-
liğini bu bütünlük içinde gerçekleştirmezse 
yarım kalır. Üretimin tamamında etkin ola-
rak bulunamayan işçi için ürettiği ürün ken-
disine tanımsız olduğundan, ürüne ve eme-
ğine yabancılaşır. Bu yabancılaşma ile insan, 
kendini var etme sürecinden ayrı düşer ve 
ilkin emeğine, ardından da kendine karşı ya-

[1]  Doç. Dr. Doğu Ergil, Yabancılaşma Kuramına İlk 
Katkılar.

bancılaşır. Dolayısıyla Marx yabancılaşmayı 
olumsuz bir yapıda bulur.

Felsefi zeminde ise Plotinos’un sudûr teori-
si bir anlamda bu yabancılaşma kavramının 
temelini hazırlar. Plotinos terminolojisinde 
sudûr “çıkmak”, “fışkırmak”, “meydana gel-
mek”, “taşmak”, gibi anlamlara gelmektedir 
[2]. Sudûr teorisi tüm varlıkların bir düzen 
(kozmos) içinde Bir’den; Tanrı’nın söze gel-
mez, akıl için belirlenimsiz olan mutlaklı-
ğından çıkması, taşıp yayılması anlamında 
kullanılmaktadır. Sudûr kavramı, yayılma 
(emanation) anlamına gelse de, yine de mut-
lak Bir’in bu yayılmadaki her başkalaşımı, 
aslında mevcut gerçekliğine karşı bir başka-
laşma olacağından yabancılaşmadır. Ancak 
Marx’tan farklı olarak bu bağlamdaki yaban-
cılaşma, özün kavranması ve bilinemez ola-
nın bilinir olabilmesinin yoludur.

[2]  Cavit Sunar, Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek 
Felsefe, Plotinos. AAV Yayınları.

Tanrı’nın, varoluşu meydana getiren olgusal-
lığı, onun kendi başkası olan yeni bir kendili-
ğe dönüşmesine neden olur. Ve bu başkalaş-
ma şüphesiz kendine karşı bir yabancılaşma 
olarak anlaşılacaktır. Plotinos, sudûr teorisi 
ile felsefi zeminde temellenen bir teoloji 
kurar. Böylece Tanrı, başlangıçta mutlak bi-
linmez olan iken, yabancılaştığı ve yeni bir 
duruma geçtiği için artık bir bilgidir. Bu yeni 
durumun adı insandır ve varlığı anlayabilme 
ve anlamlandırabilme yeteneği yalnız ona 
verilmiştir. Bu anlamıyla insan, dışsal bir 
biçimin adı değil ama düşünme, anlama gibi 
tinsel etkinlik ve yeteneklerin genel adıdır. 
Bu nedenle örneğin Sûfiler, Tanrı’nın insanı 
yaratmasını bilinme isteğine bağlarlar.

Sosyolojik olduğu kadar, teolojik bağlamda 
da insanın özbilince ulaşması, ilkin kendini 
içinde bulduğu mevcut gerçekliğe yabancı-
laşmasıyla mümkündür. Bu, bir süreç olarak 
Hegel’de nihâi biçimini kazanır. “Hegel’de 
yabancılaşma süreci, tikel tinin kendi far-

Deneme

Teolojik Yönüyle Yabancılaşma
İZZET ERŞ
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kındalığı içinde yeniden bütünleşmek üzere 
‘toplumsal töz’den ayrılması, bireyleşmesi-
dir.” [1] Bu yabancılık bir ayna gibi bilince 
kendini yansıtır. Kişi gerçekte kim olduğunu, 
aslında kim olmadığını keşfederek sezer. Bu 
refleksiyon; kendi üzerine geri dönüş, kişiyi 
başlangıçtaki huzurlu bilinçsizliğinden kovar 
ve bilinci içinden ancak kendi emeği ve ke-
şifleriyle çıkacağı bir çöle terk eder. Çöl teh-
likelidir, ancak keşfetmek ve kendini bulabil-
mek bu yabancılaşmayı gerektirir.

Yabancılaşma olgusu, ilkin olumsuz olarak 
bir ayrışmayı; kovulmayı, terk edişi, uzaklaş-
mayı içerir veya mevcut durum içinde daha 
fazla bulunamamayı; terk etmeyi, sığama-
mayı, taşmayı ifade eder (emanation). İkin-
ci aşamada bu ayrılış, kopuş, farklılaşma bir 
nevi başkalaşmayı, ötekileşmeyi, mevcut du-
rumun dışına çıkmayı getirir (alienation). Bu 
durumun olumlu karşılanması, yabancılaş-
manın ardından bilincin kendi üzerine dön-
mesinin zorunluluğundandır (refleksiyon). 
Yabancılaşma bir uyanıştır. Bu uyanış sor-
gusuz kabullerin ayırdına varmayı ve dolay-
sız algıların aklın, vicdanın, bilincin önüne 
gelmesini sağlar. Kültür ve tarih karşısında 
öz-bilincin uyanışı bu aşamalarla ilintilidir.

İbrahimî dinlerde peygamber olarak işaret 
edilen insanlar, belirli deneyim ve olgulara 
işaret ettikleri için önemlidir. Peygamber ve 
nebî, birer kavram olarak “haber getiren”, 
belirli bir haberi duyuran, taşıyan anlamlarını 
içerir. Böylece peygamber vasfındaki kişiler, 
sadece birer tarihi şahsiyet olmaktan arınıp, 
belirli olguların sahnesi konumuna gelirler. 
Yabancılaşma kavramı bağlamında bu şahsi-
yetleri teolojik, yani varlık ve bilinçle olan 
ilişkileri bağlamında bakmayı uygun gördük.

Âdem
Âdem bahsi Tanrı’ya olan itaatsizlik netice-
sinde, kendisinin içinden kovulduğu cennet 
bahçesi tasviri etrafında şekillenir. Bilincin 
öz-evinden bu kovuluşu, gücünü asla kay-
betmeyen ilksel mitin konusudur ve ifadesini 
Âdem’in kendini içinde dolaysızca bulduğu, 
bilinçsizlikte bulur. Âdem, Tanrı tarafın-
dan yaratılıp, içinde tüm ihtiyaçlarını emek 
çekmeksizin giderebildiği bir bahçeye yer-
leştirilir. Tanrı’nın kendisine yasakladığı bir 
eylemde bulunur ve bu davranışı neticesinde 
bahçeden kovulur. Yine bu mite göre Âdem, 
artık ömrünün sonuna kadar toprağı işlemek 
ve onun semeresini zahmetle toplamakla ce-
zalandırılır. [2]

Bu mitsel anlatımda Âdem’e verilen ceza 
kendisinin (bedeninin) içinden alındığı top-
rağı işlemesidir. Bu durum Tanrı tarafından 
yaratılan Âdem’in, kimine göre ceza, ki-

[1]  Sibel Özbudun, Yabancılaşma Ve... s.19 Ütopya 
Yay., 2008
[2]  Tora, Tekvin 3:17-19

mine göre bir lütuf olarak kendini var etme 
olanağıdır. Âdem’in kendini var edebilmesi, 
emek ve zahmetledir. Ancak toprağı işlemek, 
kendini içinde bulduğu bahçede asla bulama-
yacağı bir şey sunmaktadır: Emek yoluyla 
tatmin olmak. Bu ilk yabancılaşma, kendini 
arayan insanın ebedi dönüş mitini oluşturur 
[3] ve insanoğlu bilinçsizlik cennetine yaban-
cılaşarak emeğinin sevincini keşfeder. [4]

Havva
Bunun karşısında Havva’nın yabancılaşması 
cennetle ifade edilmez. Hatta cennetten ko-
vulma bahsinde Havva’nın adı dahi geçmez. 
Mitin anlattığına göre Havva, Âdem’in bede-
ninden alınır ve Havva’nın yabancılaşması 
içinden alındığı bu bedene karşıdır. Kadının, 
bir bedenin içinden alınması, mitsel anlatı-
mın gizemli ifadelerinden daha yalın olarak 
bedenî doğumu ifade eder. Bu ayrışma insa-
nın kendi bedeni ile öteki bedenler arasındaki 
ayırımını doğurur. Adamdan alınma, adamın 
bedenine yabancılaşarak kendi bedenini keş-
fetmenin yolunu hazırlar. 

Kain
Âdem’le Havva’nın ilk oğulları olan Kain’de 
öne çıkan durum yetersizliktir. Rabbin, Ka-
in’den ziyâde Habil’in takdimini kabulü Ka-
in’i öfkelendirir [5]. Burada Kain’in tutumun-
dan Efendilerine verdikleri sunuların Kain ve 
Habil’in kişilikleriyle bütünleştiği anlaşılır. 
Hadise Rabbin Habil’in takdimesini kabulün-
den, Habil’i kabul ettiği, ama Kain’i kabul et-
mediği yorumuna ulaşılabilir. Ancak Rabb’in 
uyarısı (genel anlamıyla) insanın, salâh ile 
makbul duruma ulaşacağı yönünde olmuştur 
[6]. Buradaki üçlü sıralamaya göre Kain’in 
yetersizliği onu evinden uzaklaştırır, ardından 
sürüldüğü diyarda kaçak ve serseri olur [7]. 
Yine de Kain’in bu yabancılaşmadan hissesi 
garipliğin keşfi olur. Tanımadığı diyarlarda 
garip (yabancı) olması, onu ilk durumundan 
farklı bir şuura taşır. Bununla o, takdimesi 
Rab tarafından kabul gören bir konuma gelir 
ve efendi onu gittiği diyarlarda korur.

Nuh
Kain’in yabancılaşması kendi eylemine da-
yalıyken, Nuh’taki yabancılaşma toplumsal 
eylemler bütünü neticesinde olur. Nuh’a, 
olumsuz eylemlerinden dolayı beşeriyetin 
yeryüzünden bir tufan neticesinde kaldırıla-
cağı haberi bildirilir [8]. Bunun için toplum-

[3]  Mircea Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu. İmge 
Kitabevi Yay., Çev. Ümit Altuğ.
[4]  Tanah, Vaiz 3:22, 8:15, 9:7.
[5]  Tora, Tekvin 4:5
[6]  Tora, Tekvin 4:6-7 “Ve Rab Kain’e dedi: 
Niçin öfkelendin? Ve niçin çehreni astın? Eğer iyi 
davranırsan, o yükseltilmeyecek mi? Ve eğer iyi 
davranmazsan günah kapıda pusuya yatmıştır; ve onun 
istediği sensin; fakat sen ona üstün ol.”
[7]  Tora, Tekvin 4:14
[8]  Tora, Tekvin Bab 7

dan ayrılması, bir gemi inşa etmesi ve ailesi 
ile her bir hayvan numunesinden alarak bu 
felaketi beklemesi bildirilir. Tufan felaketi-
nin tarihsel bir dayanağı olup olmamasının 
ötesinde, bu hadise Nuh cihetinden toplum-
sal bir yabancılaşmayı dile getirir. Nuh ken-
di içinde Kain’deki gibi bir sürgün hayatını 
veya Yunus Peygamber’in farklı bir toplu-
luğa sığınma dürtüsünü bulmaz. Toplumdan 
soyutlanarak doğaya geri döner. Kendisine 
ağaçtan bir gemi yapar ve içine sadece hay-
vanların girmesine izin verir. Topluma karşı 
bu yabancılaşma ve ondan soyutlanma is-
teği tufan müddetince sürer. Tufan’ın bitişi, 
Nuh’un dünyaya geri dönme isteğiyle ilgili-
dir. Mitsel öyküde şöyle söylenir: “O zaman 
Rab, Nuh’u ve gemidekileri hatırlar.” [9] Bu 
hatırlama şüphesiz ki Nuh’a aittir. Zira Rab 
unutmaz.

Nuh’un arza intikali tinselliğe tam bir dönüş 
değildir. Toprakla uğraşır ve mahsulüyle sar-
hoş olur [10]. Yine de Nuh’un yabancılaşması 
olarak beliren tufan, Tanrı’nın rahmeti ile son 
bulur. Ve Tanrı arzı bir daha vurmayacağını 
bildirerek, yayını bulutun üzerine koyar [11]. 
Böylece Nuh toplumsal yabancılaşması neti-
cesinde rahmeti keşfeder. 

Lût
Toplumsal açıdan diğer bir sosyal yabancı-
laşma olgusu Lût’un öyküsünde belirir. Konu 
itibariyle Lût’un öyküsü özetlenecek olursa, 
sapkınlık içindeki bir topluluğun, Lût’un 
değer yargıları ve erdemleriyle çelişmesini 
anlatır. Tanrı’nın melekleri Lût’un ziyare-
tine gelirler. Bu ziyaretlerinde değer yargı-
larını yitirmiş olan toplumun ilâhi nizam 
doğrultusunda helâk edileceğini bildirirler. 
Öyküye göre Lût ve ailesi oradan ayrılmak 
zorundadır. Ancak ayrılışlarında geri dönüp 
bakmamakla emrolunurlar. Bu emre riayet 
göstermeyen Lût’un karısı geri dönüp bakar 
ve tuzdan bir direğe dönüşür.

Hermenötik bir yorumla meleklerin haricî 
olmadığı, ama Lût’un kendi yaşadığı bir de-
neyim neticesinde, içsel olarak tanıştığı bir 
yargı melekesi olduğu söylenebilir. Öyle ol-
duğunda Lût’un deneyimi onun içinde bulun-
duğu toplumla yabancılaştığına ve giderek 
toplumdan ayrıldığına işaret eder. Onda te-
celli eden halin, toplum nezdinde nefsanî bir 
meta olarak görünmesi, yani yüceliğin yere 
düşmesi yabancılaşmayı kaçınılmaz kılmış-
tır. Bu yabancılaşma onu mevcut toplumdan 
geri dönmemek üzere ayrılma sınırına geti-
rir. Hariçte Sodom’un helâkı olarak beliren 
hadise, içsel olarak Lût’un infiali şeklinde 
düşünülebilir. Eşinin geri dönüp bakması, bir 

[9]  Tora, Tekvin 8:1
[10]  Tora, Tekvin 8:21
[11]  Tora, Tekvin 8:13. Bu metafor yağmurun 
kesilmesinin ardından gökyüzünde beliren gökkuşağını 
tarif eder. 
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anlamda Lût’a ve Lût’un tanrısı olan erdem 
ve değer yargılarına bir yüz çevirmedir. Bu 
nedenle Lût’ta beliren yabancılaşma eşine ve 
daha sonra da kendisinden çocuk peydahla-
yan kızlarına kadar sirayet eder. Lût’un kendi 
toplumundan ziyâde meleklere yaklaşması, 
toplumsal bir yabancılaşma olmakla birlikte 
ilke ve değerleri keşiftir.

İbrahim
Yabancılaşma olgusunun en belirgin olarak 
öne çıktığı isim İbrahim’dir. Tanrı İbrahim’e 
açık bir emirle baba evinden ayrılmasını ve 
göstereceği diyara gitmesini emreder [1]. Ve 
İbrahim bu emre icabet ederek Kenân diya-
rına gider. Öykü İbrahim’in ailesini ve mal 
varlığını da yanına alarak baba evinden ay-
rıldığını söyler. Kendi deneyiminde İbrahim 
(henüz İbram/Abram olarak) yaşadığı mem-
lekette yabancı değildir. Yaşadığı yerden ya-
bancı olması ve bereketlenmesi için çıkarılır. 
Bu çıkışın neticesinde İbrahim her anlamda 
bereketlenir [2]. Gittiği memleketlerin ruhsal 
tohumlarını toplar [3] ve kendisini milletlerin 
babası kılacak olan İshak ve İsmail ile müj-
delenir.

İbrahim’in öyküsünde yabancılaşmanın üç 
evresi de belirgindir. Takdire icabet ile gelen 
taşma (emanation), bilmediği memlekette 
yabancı olma (alienation), kendi üzerine dö-
nüşü ile bereketlenme (refleksiyon). Bir adım 
daha giderek İbrahim’in kendi ile kaim olma-
sı, onu tek başına bir ümmet olarak vasıflan-
dırır. Kazandığı bu nitelik ile yabancılaşmayı 
aşar ve tam manasıyla milletlerin babası ko-
numuna gelir [4]. İbrahim’in deneyimindeki 
kültürel yabancılaşma, onu bereketin ve adı 
zâten bereket olduğundan kendisinin keşfine 
götürür. Bu keşif bilincin, öz-bilince yükse-
lişidir.

İsmail
İsmail’in kendi öyküsü, İbrahim’in deneyi-
minden, onun mistik ve ezoterik mertebele-
rinden hem ilgisiz hem de tam ilgili olarak 
okunmalıdır. Yani bir yanda hanif olan İb-
rahim’in oğlu olduğu unutulmamalı, diğer 
yanda öyküsü annesi Hacer ekseninde kav-
ranmalıdır. İsmail, babası İbrahim’in sırrını 
taşır. Ve onlar aynı günde sünnet olurlar [5].

Eşi Sara ile cariyesi Hacer arasında oluşan 
kıskançlık neticesinde İbrahim, Rabbin ken-
disini çöle sevk etmesi gibi Hacer’i ve oğlu 
İsmail’i çöle terk eder. Bu sürgün Hacer ve 
İsmail’i hem açlık hem de yalnızlıkla sınar. 
Hacer kendisine bir oğul doğurmuş olmasına 

[1]  Tora, Tekvin 12:1
[2]  Abraham / İbrahim ismi dahi bereketle ilişkilidir.
[3]  “Kıvılcımları toplamak”, “bereketi almak, 
mübarek olmak” için bak. Gershom Scholem, Mistik 
Mesih Sabetay Sevi
[4]  Kur’an-ı Kerîm, Nahl Sûresi 16/120
[5]  Torah, Tekvin 17:26

karşın İbrahim’in karısı konumuna gelemez. 
İbrahim, Hacer için efendi, İsmail için ise 
uzak bir baba figürüdür. Dolayısıyla İbra-
him’in öyküsünde yer alan baba evinden ay-
rılış miti İsmail için de geçerlidir. Ayrılış, İb-
rahim’e olduğu gibi İsmail’e de Rabbin emri 
iledir. İbrahim bu kovulmaya kalben razı ola-
masa da, Rabbin emri olduğu için riayet et-
miştir. İsmail ise köle konumunda bulunduğu 
baba evinden ayrılarak yabancı olduğu çöle 
sevk edilir. Ancak bu çöle çıkış ile kendi aile-
sini kurma imkânını yakalar. Efendinin köle-
lik evine yabancılaşması, onu kendi hayatını 
kuran bir aile reisi konumuna getirir.

Yusuf
Yusuf’un öyküsü de İsmail’inkiyle benzer 
izler taşır. O da babasının evinden, ama bu 
sefer kardeşlerinin kıskançlığı nedeniyle 
kovulmuş, İsmail gibi ölüme terk edilmiş-
tir. İsmail ile Yusuf’u birbirlerinden ayıran, 
yaşadıkları deneyimlerinin tam tersi yönde 
oluşmasıdır. İsmail, sevilmediği baba evin-
den ayrılarak kölelikten kurtulur, Yusuf ise 
çok sevildiği baba evinden uzaklaştırılarak 
köleleşir.

Yusuf köle olarak satıldığı Mısır’da bir ya-
bancıdır. Mısır’da aşağılanır, ötekileşir, ifti-
raya uğrar, suçsuz yere cezalandırılır, küçüm-
senir, unutulur. Yine de bunlar yabancılaşma-
sının temelini oluşturmaz. Yusuf, Mısır’da 
babasından aldığı sevgi ve töreyi bulamadığı 
için yabancıdır. Yine de Yusuf’ta açığa çıkan 
baskın unsur onun Mısır kültürünün olduğu 
gibi, İbranî törelliğinin de üzerinde bir karak-
tere sahip olduğunu göstermektedir. Ondaki 
yabancılaşma, dönüp İbranî töresine şekil 
verecek olan bir keşfi, “kalbî yasayı” ortaya 
çıkarmıştır. Bu yasa, Yusuf’un kendisinin de 
tâbi olduğu ilâhi bir mahiyete sahiptir ve hu-
kuki zeminini Musa’da kazanacaktır.

Musa
Musa, Mısır’da erk sahibi, varsıl ve eğitimli 
biridir. Kendisinin bir İbranî olduğunu öğ-
renmesi, geri dönüşü olmayan bir biçimde 
onu Mısırlılığa yabancılaştırır. Ancak İbranî 
törelliğine de sahip olmadığından ne biri ne 
de öteki olabilir ve çatışkıdan kaçar. Mısır-
lılık ve İbrânîlik birbirine ters iki yapıda ol-
duğundan Mısırlı bir İbranî olamaz. İçinde 
her ikisinin de olmadığı bir çelişkisizlik du-
rumunu arar. Midyan’a sığınır, Kürt bir kızla 
evlenir. Yine de çelişkisi son bulmaz. Rab, 
karısını ve Musa’ya doğurduğu çocuğu kabul 
etmez. Tam bu noktada karısı Tsipora, oğlu-
nu Rabbin huzurunda sünnet eder. Ve bunu 
yaparak Rab ile ahitleşir. Çelişki bu hadise 
ile son bulur.

Musa, kendisini de içinde bulduğu çok kül-
türlülüğü ortak bir zeminde, hukukla çöze-
bileceğini anlar. Kendi çıkarlarının egemen 
olacağı değil, ama kendisinin de tâbi olaca-

ğı aşkın ilkeye bağlı bir yasayı talep eder. 
Rabbin Musa’ya inzal ettiği ilâhi yasa, bu 
iç çatışkısının aşılmasına olanak tanıyan bir 
icabettir. Musa, bu çatışkıyı aşıp, ideal olana 
yaklaşmak için refahı terk etmiş, bu terki ile 
köle olarak yaşayan bir toplumu refaha ulaş-
tırmıştır. Onun inişi ile yükselen toplumun 
ilişkileri yasa ile düzenlenmiş ve haklar ko-
ruma altına alınmıştır. Böylece Musa, kendi 
iç çelişkisiyle yabancılaşmış, ancak bunun 
içinden ilâhi yasanın keşfi ile kurtulmuştur.

Eyüp
Eyüp’ün öyküsü, onunla ilk karşılaşmasında 
okuyucu için rahmetsiz bir Tanrı’yla, sadık 
bir kulun arasında geçen olumsuz bir teolo-
ji gibidir. Öykü, Eyüp’ün varsıllığını aşama 
aşama nasıl yitirdiğini anlatır. Önce maddi, 
ardından ailevi sahiplikler yitirilir. Bedensel 
sağlığını da yitirdiğinde, manevi çözülmeler 
de ardınca yaşanmaya başlar. Sadık kul Eyüp, 
kötülüğü dahi Hakk’tan bilerek kendi idrak 
ve anlayışına göre günahtan kaçınır. Eyüp, 
kötülüğü tanrısal varoluşla dolayladığından 
kötülük tanrısal bir mahiyet kazanır. Hâlbu-
ki Eyüp bahsi ile ortaya çıkan yeni teolojik 
farkındalık kötülüğün tözsel değil, ilineksel 
olduğu sonucunu sunar. Yine de Eyüp’ün 
deneyimi yabancılaşmaya önemli bir örnek 
oluşturur.

Eyüp, kendi döneminde kâmil ve doğru bir 
kişidir [6]. Eyüp’ün doğruluğu hataya yer 
vermeyen, mütedeyyin bir yaşam biçiminin 
ifadesini sunar. Bu biçimsellik hata veya yan-
lış yapmamak adına, risk ve olağandışılıktan 
da uzak durulur. Eyüp’ün varsıllığı böyle bir 
yaşam biçimi içinde varsıllıktır. Şeytanın 
kavlî, Tanrı’nın izniyle Eyüp sınanır. Ve sa-
hip olduğu her nevi varsıllığı yitirir. Her yiti-
riş onu, tanımadığı yeni bir yaşam formu ile 
tanıştırır. Zenginken fakir, sağlıklıyken has-
ta, güçlüyken güçsüz, değerliyken değersiz 
duruma gelir. Sonunda bildiği tek hayat ger-
çekliğinin dışına düşer ve isyan eder. İsyanı, 
artık geri dönemeyeceğini anladığı ve kayıp-
ların telafi edilemeyeceğini sezdiği noktadır. 
Bu isyan, önceki inancına yabancılaştığı 
veya metinsel yansıtımla takdirin karardığı 
noktada gerçekleşir [7]. Yine de bu yitiriş onu 
bir üst yaşamsallığa taşır [8]. 

Bu anlatımla, yabancılaştıktan sonraki varsıl-
lığın dolaysızca yaşanan hayatın üzerinde ol-
duğu bilgisi edinilir. Böylece Eyüp sahip oldu-
ğu şeylerin bilinçsizliğini yitirmiş, yabancılaş-
manın doğurduğu bilinç ile onları daha yüksek 
bir gerçeklikte kazanmıştır. Bu nedenledir ki, 
birçok sûfi Eyüp’ün deneyimini zahiri değil, 
iç deneyimsel olarak yorumlar [9].

[6]  Tanah, Eyüp 1:1
[7]  Tanah, Eyüp 38:1
[8]  Tanah, Eyüp 42:12
[9]  Örnek için Muhyiddin Arabi, Fusûsu’l Hikem.
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Süleyman
Marx’ın yabancılaşma teorisi fikrî temelini 
Süleyman’ın emek bahsinde bulur. Süley-
man, Vaiz kitabında ulaştığı hikmeti ale-
gorilerle anlatır. Doğaya ait olgulara işaret 
ederek, sürecine katılmadığı varoluşsal ger-
çeklerin insan için geçici ve dışsal olduğunu, 
ancak tümüyle kendisine ait olan ve emeğini 
çektiği eylemlerin kalıcı ve içsel olduğunu 
belirtir. Doğa, kendinde doğa olarak insana 
huzur veren bir gerçekliğe sahip değildir. 
Hatta sürekli kendini tekrarladığından tinsel 
olanın karşıtı bir durum sergiler. Bu aynîlik 
ve kendini bilinçsizce tekrarlayış olumsuz-
dur. İnsan için asıl olan kendi emeği ile ka-
zandığı sevinçtir. [1]

Bu sevinç emek vasıtasıyla kişinin kendini 
yaratım sürecine tanıklığından ve bütünün 
sezgisinden kaynaklanır. İnsan ancak emeği-
ni taşıdığı olguyu tanır ve kavrar. Eğer bu ta-
nıklığa sahip değilse, hayat dert ve üzüntü ile 
doludur [2]. Ne bilginin ne de imanın bir de-
ğeri olabilir. Yine de emek bilinçli bir eylem 
olmak zorundadır. Bilinçsizlik insanı kendi 
emeğine yabancılaştırır. Emeğine yabancı-
laşan insan, kendi varoluşuna yabancılaşır. 
Bunun farkındalığına hikmet denmektedir. 
Süleyman’ın yabancılaşması, emeğin özünde 
bilinçli eylemin olduğunun ve bunun insana 
yegâne sevinç veren durum olduğunun far-
kındalığı onu hikmetin keşfine götürmüştür.

Davud
Davud’un öyküsünde ne Tanrı takdiriyle 
meshedilmiş bir kral ne de bir peygambere 
yakıştırılamayacak hadiselere rastlanır. Da-
vud güçlü bir kraldır. Savaş meydanlarında 
muzafferdir, ancak moral hayatın gerek-
tirdiği erdemler onda bulunmaz. Krallığın 

[1]  Tanah, Vaiz 3:22
[2]  Tanah, Vaiz 1:18

verdiği güçle dilediğini yapabilmekte ve bu 
yapabilirlikleri içinde şuursuzca yaşamakta-
dır. Davud’un öyküsünde onu uyandıran ve 
kendi kurduğu krallığa yabancılaştıran kişi 
Natan’dır. Natan, Davud’u eleştirmemiş ama 
bir mesel vasıtasıyla içinde bulunduğu çeliş-
kiyi kendi ağzı ile dile getirtmiştir [3]. 

Kitapta, Davud’un savaşlarla dolu hayatı 
içinde kısaca geçiştirilen bu bölüm Davud’un 
ilerleyen yaşında kendi üzerine dönmesine 
ve gücünü sorgulamasına yönlendirir. Bir 
kral olarak kılıcı kendi çıkarı için kullanmak-
tan, adaletin tahsis edilmesine dönüştüren 
süreçte, o kılıcın kendisini de boyun eğdirdi-
ğini gördü. Hâlbuki bu ifadeyi, vicdanı sızla-
maksızın kendi emriyle öldürttüğü askeri için 
kullanmıştır. [4]

Yunus
Yabancılaşmanın toplumsal olduğu gibi içsel 
olan yanı da teolojik ifadelerde önemli bir yer 
tutar. Kavramın, varlığın tamamına yayılma-
sı içsel ve dışsal olarak yapılan ayrımları bir 
anlamda geçersiz kılar. Yine de yabancılaş-
manın öznel bir boyutunun da olduğu inkâr 
edilemez. Yunus’a gelen ilâhî emrin –ki bu 
fıtrat olarak da düşünülebilir, öznel temayül-
lerle çelişmesi içsel bir yabancılaşmayı da 
yanında getirir. Yunus örneğinde olduğu gibi 
ilâhî emre veya fıtrattan gelen tümel itkiye 
yabancılaşma onu balığın karanlık karnı ile 
simgelenen kendi içine döndürmüş, nihaye-
tinde bu karanlıktan kurtulması onu takdirin 
farkındalığına yükseltmiştir.

Zekeriya
İsa, Tanrı’nın kelimesi ve kendinden üfledi-
ği ruhtur. Yahya ise onun habercisidir. Yahya 

[3]  Tanah, II. Samuel 12:1-10
[4]  Tanah, II. Samuel 12:25 “Ve Davud ulağa dedi: 
Yoab’a söyle, bu şey gözünde kötü görünmesin, çünkü 
kılıç bazen bunu bazen şunu yer...”

ve İsa’da beliren bu nitelikler birçok yönüy-
le ele alınmakta ve yorumlanmaktadır. Yine 
de Yahya’nın babası Zekeriya açısından, asıl 
nokta kelimenin mahiyetidir. Zekeriya, “zikr” 
kelimesinden gelir ve anmak, hatırlamak 
anlamlarını taşır. Bu da kelime olan İsa’nın 
kimin dilinde olduğuna ve onu müjdeleyen 
Yahya’nın kim olduğuna bir işarettir.

Zekeriya mânevi, yani mânâyı taşıyan insanı 
simgeler. “Oğul” ile simgelenen anlayış ken-
disine ihsan edilmeden önce karısı Elizabeth 
kısırdır. Bu kısırlık mânâya yabancı olmaktır. 
Tanrı’ya inanç ve din ile bağlı olmasına kar-
şın Cebrail’i dinlememesi ve ona iman etme-
mesi anlayışa olan yabancılığından kaynak-
lanır. Ve bu yabancılığı kendi öyküsünde di-
lin bağlı olması ve söz söyleyememek olarak 
belirir [5]. Zekeriya’nın yabancılığı aşması 
ve yeniden dine bağlanması, “dilde yaban-
cılığın” ardından mânâyı keşf olarak tecelli 
eder ve Zekeriya’nın dili çözülür. [6]

Yahya
Museviliğin toplumsallığının karşısında İsevî 
öznellik bulunur. İsevilikte bu içe dönüşün 
haberi Yahya ile bildirir. Yahya’nın söylemi 
dünyevilik olarak algılanan tüm yaşantıların 
inkârıdır. Bu tavır, hazza dönük yaşantıla-
rın tümünü içine alan, bir anlamda içtepinin 
olumsuzlanmasıdır. Yahya ile olumsuzlanan 
haz, kendini dirimliliğin ilkesine taşır. Yahya 
dünyaya ve onda içerilen tüm hazlara yaban-
cılaşır. Ama bu yabancılaşma kendini (geçici 
de olsa) varoluşsal bir boyutta; hayatın di-
rimliliğinde temellendirmesini sağlar. Yahya, 
bu ilke ile anılır. [7]

[5]  İncil, Luka 1:5-25
[6]  İncil, Luka 1:64 “Onun ağzı hemen açıldı, dili 
çözüldü, Allah’a hamdederek söz söyledi...”
[7]  İbranice Hayim, Arabi karşılığıyla Yahya “Hayy 
olan”, “hayat sahibi” anlamına gelir.
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İsa
Yabancılaşmanın Yahya’da belirginleşen iç-
sel boyutu, İsa ile ruhsallığın sınırına taşınır. 
Pavlus’un aktarımlarıyla oluşan İsevî imge, 
toplumsal ve kimliksel yabancılaşmanın 
ötesinde, bedenî yabancılaşmayı dile getirir. 
Bu aşamada beden, tinselliği gölgeleyen bir 
perde gibi algılanır. Arı tinselliğe yapılan bu 
çağrı, bedenin tinsel açıdan soyutluğunu ve 
olumsuzluğunu ortaya koyar. 

Yine de İsa, bir bedeni olduğu için nefret 
içinde değildir. Çoğu takipçisi gibi bedeni 
hakir gören, ondan iğrenen bir tavrı yoktur. 
Günah olarak işaret ettiği insanî eylemler, 
belirli olgulara işaret eder ve bu olgular ira-
dede temellenir. Günah, bedene değil ama 
düşünceye aittir ve beden günahla işaretle-
nen olgulara ilgisizdir [1]. İsa’da öne çıkan 
farkındalık, bedenin tinsellik açısından ye-
tersizliğidir. Onun söyleminde ruh, bir be-
den olmaksızın varlığını sürdürür. İsa’nın bu 
söylemi onu bedenle hepten yabancılaşmaya 
ve onu kendi dışına itmeye götürür. Böyle-
ce fiziksel beden (ruh için) kötü değil ama 
önemsizdir. Bedenî ölüm ve ardından gelen 
ruhsal diriliş bir anlamda ruhun bedene olan 
üstünlüğünün ispatı olduğundan, İsa, bede-
ne yabancılaşmayı ve onu terk etmeyi talep 
eder. Neticede bu yabancılaşma ruhsal doğu-
mun keşfini beraberinde getirir.

Ali
İmam Ali’nin yabancılaşması eşyaya karşı-
dır. Onda ortaya çıkan, bir memleketi veya 
mevcut bir durumu terk ediş değil ama al-
gıdaki parçalılığa yabancılaşmadır. Tevhîd 
denilen varlık birliğinin temelinde, tikellere 
olan bu yabancılaşma yer alır. Tek tek şey-
ler tanımsızdır, dolayısıyla varlığın birlik 
ve bütünlüğü anlamına gelen Allah isminin 
karşısındadır. Ali’nin ifadelerinde beliren 
eşyadaki bu parçalılık, ona bakanın bakışın-
daki noksanlıktan ileri gelir. Ve tasavvuf bu 
farkındalığın üzerinde bina olur: Ayrılıkları 
kaldırıp, birlikte buluşmak.

Ali, Muhammed’in söyleminde beşeri bir ki-
şilik olmanın yanında ilmin kaynağına işaret 
eden özel bir isimdir. Ali (ğâli) ismi Arapça 

[1]  Bu konuyla ilgili Galatyalılar 4. Bab geçmişten 
gelen tercüme problemi nedeniyle “beden” ile “nefs” 
kavramlarını karıştırmış ve bu inanç sistemindeki 
kişileri yanlış yönlendirmiştir.

yücelik, aşkınlık anlamına gelir. Bu aşkınlık 
tekil şeylere, tikel biçimlere, ayrık şuurla-
ra aşkınlıktır. Ali’nin ilim ile bir tutulması, 
bu ayrılıkların ilmi bir cihette tevhide gele-
cekleri yönündedir. İslam teolojisinde ilim, 
varlığın bilgisine işaret etmez. İlim varlığın 
aynıdır. Böylece Ali’de işaret edilen yabancı-
laşma, şeylerden tevhide geçişi gösterir.

Muhammed
İslamî şuur ve teslimiyet olgusu, bu dinin 
kendini ifade ettiği biçimde anlaşılması 
önemlidir. Muhammed, peygamberler içinde 
bir peygamber değil, ancak tüm peygamber-
leri birer olgu olarak kendinde taşıyan kâmil 
insan şuurudur. Kur’an-ı Kerim’de nebîler, 
Tanah’ta olduğu gibi olumsuzluklarıyla bir-
likte anılmaz. Zira Kur’an nebîlerin ve nü-
büvvetlerinin günahtan arındığı bir ahiret 
kitabı olarak tanımlanır [2]. Yine bu anlayışa 
göre Muhammed, nübüvveti tüm olgularıyla 
kemâle erdirir. Yani her bir nebînin yaşam ol-
gusu ve deneyimleri Muhammed’de içerilir. 
Böylece birbirine yabancı olan bir durum, bir 
kavram, bir bilinç durumu kalamaz.

Denilebilir ki, Muhammed dinsel, kültürel, 
sosyal her nevi ayrılığa yabancılaşarak bu 
birliğe ulaşmıştır. Zira kitabında kendisinin 
dalâlette bulduğu, ancak Allah’ın ihsanıyla 
hidâyete erdirildiği bildirilir [3]. Bu sûrede 
dalâlet eksiklik, yetimlik, fakirlik olarak da 
ifade edilmektedir. Bundan kasıt, şuurun bel-
li kabullere bağlanmasıdır. Muhammed’in 
yabancılaşması bu ayrılık kabullerine yaban-
cılaşarak onu marifete (irfana) taşır.

Sonuç; teolojik bağlamda yabancılaşma, 
sınırlı gerçekliğin dışına taşma yoluyla ki-
şiyi kendini keşfine taşıyan bir bilinçlenme 
sürecidir. Yine bu anlayışa göre her nevi 
olumsuzluk, olumlu bir yeniliğin ön safhası 
durumundadır. Yabancılaşma, tanışmanın bir 
ön şartıdır ve şüphesiz özbilinç kendini bu 
ayrımda bulur.

Gelin tanış olalım, yad isek bilişelim.
Sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. 
(Yunus Emre)

[2]  Metin Bobaroğlu, AAV Seminerleri
[3]  Kur’an-ı Kerîm, Duha Sûresi 93/7 “ Ve vecedeke 
dâllen fe hedâ”

88 Yabancılaşma Özel Sayısı / Ekim-Kasım-Aralık 2015

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Aylık Bülteni



W. Kaufmann, kendi dönemlerine yaban-
cı öznelerden bahsederken Nietzsche’den 
ödünç aldığı: “Derin Tin”[1]* ifadesini kul-
lanır. Bu itibarla Kafka’yı, Kierkegaard’ı, 
Euripides’i, Shakespeare ve Sofokles’i örnek 
göstererek “Eğer çağdaşlarını doyurmakla 
yetinmiş olsalardı, yapıtlarına çağdaşlarının 
almaları olanaklı olmayan öylesine çok şeyi 
koymaları için bir neden olmazdı,” diye ek-
ler.[2] Elbette bu yabancılardan biri, belki de 
döneminin en büyüğü F. Nietzsche’dir. 

Nietzsche 1900’de öldüğünde modernizmin 
mutlak anlam kurgusuna saplanmış eski bir 
balta gibi duran birçok eseri arkasında bırak-
tı. Daha çok etik üzerine çalışmalarda bulu-
nan düşünür, modern insanın benimsediği 
geleneksel dayanakların nasıl çöktüğünü, 
modernizmin dekadansını göstermeyi erken 
dönem yazılarından başlayarak ömrü boyun-
ca sürdürdü. Tüm değerlerin, dolayısıyla ah-
lâkın ve özellikle Batı dünyası için Hristiyan-
lığın yeniden değerlendirilmesi yolunda “güç 
istencini” dile getirerek insanın düşünsel ve 
davranışsal olarak alışkanlıklarına gömdüğü 
değerlerin sorgulanması için ısrarcı oldu. 

[1] * Derin tin ifadesini Nietzsche, Dante ve Goethe 
için kullanmıştır. Ayrıca yazıda tırnak [“ ”] içinde 
verilen ifadeler dipnotla belirtilmemişse Nietzsche’ye 
aittir. 
[2]  W. Kaufmann, İnsanı Anlamak II, Aziz Yardımlı 
(Çev.), İdea Yay. İst: 2009 s.108

Nietzsche yaşamın ürkütücülüğü konusunda 
Schopenhauer’la ortak bir kanıya ulaşmış 
olsa da, yaşama Schopenhauer gibi hayır 
demek ya da stoacı bir teslimiyet göstermek 
yerine neşe ile “evet” deme yolunu seçer. 
O, yaşamın ürkütücülüğünün tıpkı Yunanlı-
ların başardığı gibi sanatsal bir ifadeyle aşı-
labileceğinden bahseder. Onun için “bengi 
yineleyiş kuramı” gücün sınavıdır. “Bütün 
yaşamın, ondaki her kıpının, her sıkıntının, 
her acının, her aşağılanmanın sonsuz zaman 
boyunca sayısız kez yinelenebileceği düşün-
cesiyle” yüzleşebilmek, belki de tanrısız ve 
ereksiz bir dünyanın gözünün içine korku-
suzca bakabilmek insanın gücünün hakiki 
bir sınavıdır.[3] Bu bakımdan Nietzsche için 
güç, insanların gerçekten istedikleri şey için 
ve umuttan, dolayısıyla din ve onun tanrısın-
dan vazgeçtikleri zaman kabul ettikleri şey 
için ortak bir paydadır. Nietzsche için yaşam, 
gücün fenomenal yansımasından başka bir 
şey değildir. İnsan gücü ister ve istemelidir.

Nietzsche’nin anlığın keşfine sağladığı katkı 
ise, tarihte ötelenip durmuş “usdışının” bir 
anlamda anlığın önüne yeniden konulmasını 
sağladı. Onu usdışının bir havarisi olarak de-
ğerlendirmenin yanlış bir yaftalama olacağı-
nı ifade eden Kaufmann, aksine Nietzsche’in 
yetkin bir usla kendini donattığını ve bununla 

[3]  F. Copleston, Nihilizm ve Materyalizm, Deniz 
Canefe (Çev.), İdea Yay. İst: 1998. s.154

birlikte önemli bir katkı olarak da, düşünce-
nin olduğu kadar davranışın da usdışı ve gizli 
kaynakları olduğuna işaret ettiğini belirtir.[4] 
Nietzsche “Bilinç bir yüzeydir,” derken bilin-
cin arkasında duran ve onu var edene işaret 
ederek bedene vurgu yapar: “Senin bedenin-
de hikmetinden fazla kavrayış [Us] var.”[5] 
Bu sebeple bedeni aşağılayan değerler söy-
lemine yüz vermeden “Böyle Buyurdu Zer-
düşt”te şöyle diyecektir: “Bedeni küçüm-
seyenler, sizin yolunuzdan gitmiyorum. Siz 
Üstün-İnsan’a köprü olamazsınız.”[6] 

Anlığın keşfinde sunduğu katkılar ile Nietzs-
che, özellikle Freud ve Adler’in çalışmaları-
na kaynak olacak ruhbilimsel çözümlemele-
riyle gerçekten ilgi çekicidir. Diğer yandan, 
elbette değerlerin yeniden değerlendirilmesi 
konusunda onun ileri sürdüğü fikirler birçok 
tartışmanın da kaynağı oldu. Batı medeniye-
tinin oluşmasına katkı sunmuş ve onun de-
ğerler skalasını tayin eden unsurların başında 
gelen, özellikle Sokrates ve onun öğrencile-
riyle anılan Yunan erdem algısı ve onun akıl-
cılığı ile Hristiyanlık, Nietzsche için sorgu-
lanması gereken durumlar olarak görüldü. Bu 
bakımdan bu yazının amacı olarak da daha 
çok Batı medeniyetinin oluşmasına kaynak 

[4]  W. Kaufmann a.g.e. s. 49
[5]  F. Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Mustafa 
Bahar (Çev.), İskele Yay. İst: 2005. s. 31
[6]  F. Nietzsche a.g.e. s. 32
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sağlayan unsurlardan Yunan ve Hristiyanlık 
etkisinin Nietzsche tarafından nasıl ele alınıp 
işlediğini göstermek olduğu söylenebilir.

Batı medeniyetinin şimdiki durumuna etki 
eden en büyük kaynaklardan birisi tartışma-
sız Yunan dünyasıdır. Yunandan tevarüs eden 
Sokratyen erdemci anlayış ve onun arkasında 
duran Apollon miti Nietzsche tarafından eleş-
tirel bir bakışla işlenir. Aslında Nietzsche’in 
eleştirisi yalnızlaştırılmış, onun Tragedyanın 
Doğuşu’nda “Dionysos olmadan konuşa-
maz,” dediği Apollon ve onun 
havarileridir. 

Nietzsche Apollon için “Tüm 
yaratıcı güçlerin tanrısı ve aynı 
zamanda kâhin Tanrıdır,” der. 
“Kökleri gereği “ışıldayan”, 
ışık tanrısı olan Apollon, içsel 
düşlem-dünyasının güzel görü-
nüşüne de hükmeder.”[1] Düş’ün 
tanrısı, ilkesi olarak ifadesini 
bulan bu tanrı imgesi, Nietzsc-
he’nin anlatımında düşün kendi 
şımarıklığına düzen getiren bir 
ilke olarak, ölçü koyan etik bir 
tanrıdır. Nietzsche’ye göre Yu-
nan panteonunda Apollon’un ön 
plana çıkması, diğer deyişle bu 
teogoni Yunan halk sezgisinin 
kendi dirimselliğini korumada-
ki bir atılım olarak görülebilir. 
Nietzsche, Yunan kültürünün 
başlangıçtaki dehşetli titanik tanrılar düze-
ninden [ilkeler anlatımından], söz konusu 
Apolloncu güzellik dürtüsü sayesinde, yavaş 
geçişler halinde izlediği yolu “dikenli çalılık-
larda güllerin açıvermesi”ne benzetir.[2][3]* 
En nihayetinde Apollon ilkesel olarak düş’e 
sınır getiren uyumun, ölçünün ve düzen ko-
yan aklın tanrısı olarak görülür. Fakat her ba-
kımdan Nietzsche’nin yorumunda gerçek bir 
Apolloncu etki Dionysoscu olandan bağımsız 
düşünülmez. 

Nietzsche, Schopenhauer’in Maya Perdesi 
[4]*[5]* vurgusundan hareketle Apollon’nun 

[1]  F. Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu, Mustafa Tüzel 
(Çev.) İş Bankası Yay. İst. 2011, s. 19
[2]  F. Nietzsche a.g.e. s. 29
[3] *Rollo May konuyla ilgili olarak “Yaratma Cesareti” 
adlı eserinde o dönem için şu bilgileri verir: “Kent-devlet-
lerinin birbiri ardı sıra gelen tiranlarıyla (bu terim Yuna-
ca’da, İngilizcede taşıdığı yıkıcı çağrışıma sahip değildir) 
anarşi içinde bocalıyordu. Başa gelen önderler, yeni gücü 
bir düzene kaynaştırmaya uğraşadurdular. Kent-devletleri 
için yepyeni yönetim biçimleri, yeni yasalar ve tanrıların 
yeni yorumları, tümü de bireye yeni psikolojik güçler sağ-
layarak ortaya çıkıyordu. Böylesi bir değişim ve büyüme 
döneminde, fışkırmanın süregiden basıncı bireyde sık sık bir 
acillik duygusu yaratmıştır. Apollon sembolü, Apollon’un 
Delfi’deki tapınağı ve bunların dayalı olduğu zengin mitler 
bu ortamda mayalandılar.” (Rollo May, Yaratma Cesareti, 
Metis yay. İst: 2015 sf. 112)
[4] ** Maya Perdesi: Hindu Mitolojisinden kullanılan 
bir terim. Maya dünyadır, nesnelerdir, geçeği örten bir 
perdedir.
[5] 

da benzer bir işlevselliği olduğunu düşünür. 
O aynı zamanda bireyleşmenin de tanrısı, il-
kesidir (principium individuationis). Düş’ü 
herhangi bir olasılık olma durumundan belir-
li bir şey olma durumuna yükselten etki, usun 
ona yüklediği anlamla ilgilidir. Bu elbette 
Kant’ın kategorilerini çağrıştırır. Gerçekten 
de Apollon, mitsel anlatımında aynı zaman-
da bir düş yorumcusudur. Sanki bir heyûlâyı 
(yn: hyle) çağrıştıran Düş, ancak bir yorum 
neticesinde bireyleşir, anlamlı kılınır. İnsa-
nın ötekiyle olan ilişkisinde kendini bir ölçü 

içinde tutması; toplumsal olanın her bireyin 
kendi davranışsal sınırlarını tayin etmesinde 
belirleyici olması bu ilkeye, bireyselleşme 
ilkesine bağlı olarak gelişir. Böyle olmakla 
birlikte yaşamın kuvvetlerinin üstüne ölçü 
ve sınırla inen Apolloncu izlek Dionysosçu 
olanı perdeler. Nietzsche daha sonra bunu 
yırtılması gereken bir perde olarak değerlen-
dirilecektir.

Bireyleşmenin tanrısal imgesi olarak Apol-
lon, insanın, doğanın ve kendi doğasının 
vahşiliği karşısında kendini bu korkunçluğun 
üstüne çıkarabilmesinin de tanrısıdır. Bu ge-
nel bir ifadeyle sanatsal bir dokunuştur. Rollo 
May biçim, us ve mantık tanrısı olarak anım-
sanan Apollon’un, Yunanlıların derin tutku-
larını kontrol edebilmeleri için can alıcı bir 
öneme sahip olduğunu söyler. Aynı zamanda 
Delph’in coğrafi konumuna işaret ederek, 
tapınağın kurulduğu Parnassus Dağı’na vur-
gu yapar. Öyle ki Parnassus Dağı batı dil-
lerinde akla hasredilen erdemlerin simgesi 
olarak bilinir.[6] Dağa tırmanmak ise insanın 
bireyleşmesi, insanlaşmasıyla ilgili süreçleri 
içerir. İnsanın herhangi bir biyolojik varlık 
olmaktan çıkıp tanımlı bir varlık olarak ken-
dini bilmesi kendi sınırlarını oluşturmasıyla 
ilgilidir. Bu bakımdan bireyleşme ölçüye, sı-

[6]  Rollo May, Yaratma Cesareti, Alper Oysal (Çev.) 
Metis yay. İst: 2015 sf. 113

nıra bağlı olarak ortaya çıkar. Varoluşun tekil 
görünüşleri üzerindeki Apolloncu etki “tekil 
varlıkları tam da aralarına sınırlar koyarak 
ve kendini tanıma ve ılımlı olma buyrukla-
rıyla, en kutsal dünya yasaları olarak hep 
yeniden bu sınırları anımsatarak sakinleştir-
mek ister.”[7] Apollon burada insanın yaşam 
enerjisinin form kazanmasının ilkeselliği 
olarak düşünülür. Bu amaçla Apollon için 
Nietzsche: 

“Kendisi gibi olanlardan ölçülü olma-
larını ve bunu koruyabilmek 
için de, kendilerini bilmelerini 
ister. Böylece, ‘kendini bil’ ve 
‘ölçüyü kaçırma!’ istemi este-
tik güzellik zorunluluğuyla at-
başı gider; kendini yüceltmek 
ve ölçüyü aşmak, Apolloncu 
olmayan evrenin asıl düşman 
daymon (daimon-demon)ları-
dır,”[8][9]* der.

Nietzsche Dionysoscu traged-
yanın sona erdirilmesiyle ilgili 
düşüncelerini, her şeye gücü 
yeten Dionysoscu unsuru tra-
gedyadan çıkarıp atan ve tra-
gedyayı arı ve yeni bir biçimde, 
Dionysoscu olmayan sanat, töre 
ve dünya üzerinden kurgula-
yan Euripides’in[10]* eğilimiyle 
açıklar. Artık “sanatın eterine 
daldırılmamış duygulanımla-

rın, düşüncelerin” Apolloncu ve Dionysoscu 
etkinin yerini gerçekçi bir taklitle doldurula-
cağı bu yeni tragedya “Her şeyin güzel olma-

[7]  Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu, s.62
[8]  A.g.e s.29
[9] *Apollon’la ilgili olarak önemli olduğunu düşün-
düğümüz başka görüş ise Peter Kingsley’in ifadeleri-
dir. Kingsley “Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi” adlı 
eserinde Antik Yunan’da Phôlarchos’ların (Şifacı) şifa 
bulmak isteyenleri bir mağarada hareketsiz kalmalarını 
sağlayarak (kuluçkaya yatmak, incubation) iyileşmele-
rini sağladıklarından bahseder. Mağarada hareketsiz du-
ran hastanın bazı rüyalara, vizyonlara tanık olduğu ve 
bu yolla iyileşmenin sağlandığı eski dönem tedavisine 
vurgu yapar. Konumuzla ilgili olarak Kingsley Batı Ana-
dolu’da bulunan Foça’nın güneyindeki Karya adlı böl-
gedeki bir mağaradan (Charonimum veya yeraltına giriş 
kapısı) söz eder ve buranın bir şifaya yatma merkezi ol-
duğunu bildirir. Buradan biraz içeri doğru gidildiğinde 
Hierapolis (Denizli, Pamukkale yakınlarında bir antik 
kent) adlı kentte başka bir Plutonium (yeraltına açılan 
kapı/yeraltı tanrılarına işaret eder) olduğunu ve bura-
nın hemen üstünde ise bir Apollan tapınağı bulunduğu-
nu bildirir. Bu sebeple Apollon’un “kuluçkaya/şifaya 
yatmanın da tanrısı” olduğunu söyler. Burası gerçekten 
de ilginçtir. Mağara imgesi, mağaraya bir hayvan gibi 
kıpırtısız uzanmak ve bunların üzerinde yükselen bir 
Apollon imgesi düşündürücüdür. Burada sanki Dionysos 
(mağara, in, hayvan betimlemeleri) ile Apollon birlikte 
düşünülmektedir. Bilinç ve bilinçdışının bir-aradalığına 
sanki bir işaret vardır. Nietzsche de benzer bir bireşim-
den bahseder.(Peter Kingsley, Batı Hikmetinin Bilinme-
yen Tarihi, Onur Atalay (Çev.), Etkileşim Yay. İstanbul, 
2007 s.73-85)
[10] *Euripides (MÖ 480 - MÖ 406), Eshilos ve 
Sofokles’ten sonra Atina’nın yetiştirdiği üçüncü büyük 
trajedi şairidir.

Felsefe

90 Yabancılaşma Özel Sayısı / Ekim-Kasım-Aralık 2015

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Aylık Bülteni



sı için akla uygun olması gerekir” ilkesiyle 
biçimlenmiş pervasız akıllılığın ürünü olarak 
görülür. Nietzsche’ye göre: 

“Euripides de, bir anlamda yalnızca bir 
maskeydi. Onun ağzından konuşan tanrı, 
Dionysos değildi, Apollon da değildi, ta-
mamen yeni doğmuş bir daymondu: adı 
Sokrates’ti.”[1] 

Nietzsche tragedyanın son bulmasını Diony-
sos ile Sokrates karşıtlığına bağlar[2]**. Bura-
da Nietzsche’nin eleştirisi yaşamın kuvvetle-
rinin, aynı zamanda esrimenin, coşkunluğun 
ilkesel anlatımı olarak tanrısal bir imgenin, 
Dionysos’un Yunan dimağından bu denli 
sürülebilmiş olmasıdır. Apolloncu etkinin 
giderek artması, diğer yandan Dionysosçu 
izleğin silinmeye başlaması elbette bir para-
digma değişiminin göstergesi olarak alınır. 
Bu değişikliğe bağlı olarak, bugün modern 
insan tipolojisinde “Kuramcı İnsanın” atası 
olarak Sokrates’i gören Nietzsche, modern 
dünyanın tüm eğitim araçlarıyla bu ideali 
gözettiğini ve bunun dışındaki her türlü va-
roluşun, hedef olmaktan ziyade, izin verildi-
ği ölçüde güç-bela varlığını sürdürebildiğini 
düşünür. Goethe’nin Faust’unu bu anlamda 
bilgi hazzıyla fakülteden fakülteye koşan tat-
minsiz kuramcı insanın iyi bir örneği olarak 
vurgular.[3] O, “şimdi kendimizden gizleme-
meliyiz bu Sokratesçi kültürün bağrında gizli 
yatanı” dediğinde bu gizli olanın “sınırsız 
bir kuruntu içindeki iyimserlik!” olduğunu 
düşünür. Nietzsche bunu derken, herkesin bu 
dünyada mutlu olabileceğine duyulan inancı, 
böyle genel bir bilgi kültürünün olanaklılığı-
na duyulan inancı besleyen bir iyimserlikten 
bahseder. O, bu iyimserliğe yaslanmış bakı-
şın (dolayısıyla Sokratesçi paradigmanın) 
aynı zamanda, “tüm dünya bilmecelerinin, 
hiç tereddüt etmediği aeternae veritates’e 
(bengi hakikatler) dayanan bilinebilirliği-
ne ve anlaşılabilirliğine inanmış ve mekânı, 
zamanı ve nedenselliği tamamen koşullar-
dan bağımsız, en genel geçerlilikte yasalar 
olarak ele aldığını” belirtir. İlk kez Kant’ın 
ve Schopenhauer’in teorik bir müdahaley-
le modern dünyanın, bahsedilen durumdan 
kaynaklı olarak ortaya çıkan derin uykusuna 
işaret edilebildiğini düşünür.[4] Gerçekten 
de Parmanides’ten başlayıp Platon’la devam 
eden ve Descartes’a kadar uzanan düalist 
(ikici) felsefi anlayışa karşı olarak Kant Arı 
Usun Eleştirisi’nde insanın bilgi sınırlarına 
dönük bir çalışma yürütür. Kant numen’in 
bilinemeyeceğini söylese de onun varlığını 
yadsımaz. Fakat bu düalist gelenekten köklü 
bir kopuş Nietzsche’de çok daha belirgindir. 

[1]  Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu, s.74-75
[2] ** Bu izlek Nietzsche’nin daha çok erken dönem 
yazılarında görülür. Sonraki dönem yazılarında 
Nietzsche’nin farklı bir tavır takındığı bilinmektedir.
[3]  Nietzsche, a.g.e. s.108
[4]  Nietzsche, a.g.e. s.110

Nietzsche “Bilgi erdemdir” diyen Sokratesçi 
görüşün karşısına “Bilgi gücün bir aracıdır” 
diye dikelir. Ona göre olgusallık yalnızca 
oluştur, oluşun akışına değişmez yapılar da-
yatarak onu varlığa çeviren bizden başkası 
değildir. Ona göre bu etkinlik güç istencinin 
bir anlatımıdır. Bu sebeple de bilim “Doğaya 
egemen olma amacıyla doğanın kavramlara 
dönüştürmesi olarak tanımlanabilir ya da 
betimlenebilir”[5] Nietzsche için saltık bir 
gerçeklik hiçbir zaman söz konusu olmamış-
tır. F. Copleston, Nietzsche için saltık gerçek-
liğin “Oluş dünyasından doyum bulmayan ve 
kalıcı bir varlık dünyası arayan felsefecilerin 
icadı” olduğunu bildirir.[6] Nasıl ki Apollon-
cu etki doğanın ürkütücülüğünü Yunanlı için 
sanatsal bir etkiyle yaşanabilir, estetik bir 
boyuta taşımışsa, Nietzsche’nin görüşünde 
felsefecilerin (Sokrates burada bir tipoloji 
olarak seçilir) bu icadı da aynı korkunçluğu, 
yüklenmiş değerler aracılığıyla anlamlı ya-
şam formlarına dönüştürme niyetinden baş-
ka bir şey değildir. Nietzsche her bakımdan 
bu verili, yüklenmiş değerlerin içerisinde, 

[5]  Aktaran: Copleston, a.g.e. s.168 
[6]  Copleston a.g.e s. 168

onların yolunda yürümeyi bir kayboluş, bir 
yabancılaşma (alienation) olarak görür ve 
ona göre bu bir köle ahlâkıdır, yani sürünün 
ahlâkı. Bu sebeple değerlerin yeniden değer-
lendirilmesi ve gücün istenmesi Nietzsche 
için elzem bir durum olarak görülür.

En nihayetinde Delph tapınağının tanrı-
sı Apollon ile onun havarisi olarak görülen 
Sokrates, belki de daha doğru bir ifadeyle bu 
geleneğin takipçileri tarafından kurumsal-
laşan ve Dionysos’u kovulmuş bir akıl tipi, 
Nietzsche’nin söyleminden payına düşeni 
alır. Onun miras alınan Apolloncu akıl ve 
Sokratesçi erdem’e getirdiği eleştirinin ar-
kasında ötelenmiş bir Dionysos, yani gücün 
baskılanması bulunur. Oysa ona göre önem-
li olan nokta: “Yunan ekininin (kültürünün) 
Sokratik ussalcı tini tarafından bozulmadan 
önceki üstün başarımlarının Dionysos ve 
Apolloncu öğelerin bir kaynaşmasında yat-
masıdır. Gerçek ekin Dionysos olan yaşam 
kuvvetlerinin Apollon tutumunun ırasalı (ka-
rakter) olan biçim ve güzellik sevgisiyle bir 
birliğidir.”[7] Nietzsche kendi döneminde 

[7]  A.g.e s.158
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Alman tininin gereksindiği şeyin bu birliğe 
dönüş oldu kanaatini taşır ve modern insana 
bir ikazda bulunur. 

Batı dünyasına kaynak sağlayan faktörlerden 
bir diğeri ise Hristiyanlıktır. Nietzsche’nin 
tarihin en büyük yalanı olarak nitelediği ve 
“Ben onunla savaşa zorluyorum,” dediği 
Hristiyanlık, Batı medeniyetinin değerler 
sisteminde oldukça büyük bir öneme haiz-
dir. Nietzsche “Güç İstenci” adlı eserinde şu 
soruyu sorar: “İsa neyi reddetmiştir?” Ger-
çekten de Nietzsche’nin cevabı oldukça il-
ginç ve bir o kadar da acımasızdır: “Bugün 
bizim Hristiyanca dediğimiz her şeyi.”[1] 

Onun bu iddiası acımasız olarak görülse de 
haklı yönleriyle birçok düşünür tarafından 
kabul görecektir. O, kurumsallaşmış, kabuk 
bağlamış Hristiyanlıkla, İsa arasına ciddi bir 
mesafe koyar:

“Kilisenin demek istediği anlamda Hristi-
yanca olan şey düpedüz başlangıçtan beri 
Hristiyanlığa karşı olandır. Sırf simgeler 
yerine şeyler ve şahıslardır, hayatın bir pra-
tiğinin yerine sırf formüller, ritüeller (dini 
merasimler) ve dogmalar, ebedi olguların 
yerine sadece tarih. Dogmalara karşı kayıt-
sızlık Hristiyancadır, kült, rahip, kilise, tan-
rıbilime karşı lakaytlık Hristiyancadır.”[2]

Nietzsche kendi reddedişleriyle sanki bir İsa 
havarisi gibi konuşur. İsa’nın reel hayatı, ger-
çekteki hayatı, alışılagelmiş olanın karşısına 
koyduğu düşüncesi, Nietzsche tarafından 
önemsenir. İsa’nın bu tavrının takipçileri 
tarafından bir dekadansa uğratıldığı fikri ise 
havariler ve özellikle Aziz Paul üzerinden 
örneklendirilir. Mesela Nietzsche İsa’yı kas-
tederek, “Onun mücadele ettiği şey ‘şahsın’ 
önemliymiş gibi gösterilmesidir: Onu düpe-
düz nasıl ebedileştirmek istersin?” diye so-
rarken ruhun devamı konusundaki fikriyle 
Petrus’u eleştirir. Diğer taraftan rahiplere ve 
tanrıbilimcilere karşı bir suikastçı olarak düş-
lediği İsa imgesini yabancılaştıran Aziz Pav-
lus’a saldırır. Nietzsche onun için daha sert 
ifadeler kullanmakta beis görmez. Pavlus’un 
ilke olarak başlangıçtaki Hristiyanlığı iptal 
ettiğini, putperest dünyanın ihtiyacına dönük 
bir çabayla, İsa’nın hayatı ve ölümü olgu-
sundan tamamıyla keyfi bir seçme yaptığını 
ve her şeyi yeniden vurgulayarak, her yerde 
merkezi ağırlığı kaydırdığını yazar.[3][4]* 

[1] * René Guénon, Hristiyanlığın başlangıçta 
inisiyatik bir çehresinin bulunduğunu, fakat onun 
kurumsallaşmasının halkın anlayış düzeyiyle ilgili 
zorunlu ve faydalı bir süreç olduğu kanaatindedir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz: René Guénon, “Hristiyan Mistik 
Düşüncesi” İnsan Yayınları, İst. 2005, s. 28-32
[2]  F. Nietzsche, Güç İstenci, Sedat Umran (çev), 
Birey yay. İst: 2002, s. 98
[3]  Nietzsche, Güç İstenci, s. 101
[4] * M. Eliade Dinler Tarihi çalışmasında konuyla 
ilgili şöyle bir bilgi aktarır: “Aziz Pavlus’un karizma 
arayışını kabullenmesinin nedeni, İncil’in çağrısını He-
lenistik çevrelere yakın dinsel dile çevirme gereğini kav-

Nietzsche genel olarak kurumsallaşmış ola-
na karşı duruşun imgesi olarak düşündüğü 
İsa’nın, havarileri ve takipçileri tarafından 
bir karşı devrimle yeniden çarmıha gerildiği 
düşüncesindedir. İsa, onun söyleminde güç 
istencinin, ruhbanın dogmaları karşısında 
yüksek bir ifadesi olarak betimlenir. Oysa 
Nietzsche, İsa’dan sonra gelen Hristiyanlı-
ğın güç istencinin karşısında konumlanarak 
varlığını inşa ettiğini söyler. Bu bakımdan 
“güç”e, “doğal olana hayır demek Hristi-
yancadır.”

Nietzsche köklerini Yahudi simgeciliğinde 
gördüğü Hristiyan simgeciliğinin, bütün re-
aliteyi kutsal bir tabiatsızlığa ve realitesizli-
ğe dönüştürdüğünü; reel tarihin görmeyerek, 
doğal sonuç içinse hiçbir ilgi göstermedi-
ğini belirtir. “Doğal menkul değerleri red-
detmek ve onları ruhsal ahretsele ters yüz 
etmek…”[5] bir tavır olarak Nietzsche’nin 
gözünde Hristiyanlığın tümüne yayılmış bir 
durumdur. Nietzsche, “Bir ruhun kurtulu-
şunun öyküsünü, bir kişisel Tanrı, bir kişisel 
ruh kurtarıcısı, bir kişisel ölümsüzlük hikâye-
si uydurarak ortaya koymak ve bütün kişisel 
ve tarihi olana realiteyi esirgeyen bir öğre-
tiden kişinin ve tarihin bütün zavallılığını 
bâkî kılmak gerçek bir utanmazlıktır,” der.[6] 
Eskatolojik tüm anlatımlar bize anlamlı bir 
tarih sunar. Sanki Tanrı’nın erginleme tö-
reni olarak duran bu tarih, her kıpısında bir 
gayeye doğru evrilir ve kendi iç yabancılaş-
malarını yaşar. Her ne kadar dinlerde eskato-
lojik tasavvur belirgin bir şekilde Yahudilik 
içeriğinde gözlense de en güçlü ve yetkin 
ifadesini Hristiyanlıkta bulur. Bu eskatoloji 
Mesih İsa’nın ancak gelecekte duran varlı-
ğının tarihin tüm fenomenlerine yayılmış an-
lamlılığı ile bize bir tarih okuması sunar. Bu 
ise sanki anomalisi olmayan bir tarih akışını 
ve onun aklını, mantığını, Hristiyanlık için 
Aristoteles’i gerektirir. Gerçekten de Yunan 
dünyasında bir ilke olarak alınan Apolloncu 
akıl vurgusu giderek, Sokrates, Platon ve 
nihayetinde Aristoteles lojiğinin içerisine 
gömülmüş bir eskatoloji olarak Hristiyanlık 

ramış olmasıydı. O, Yahudilerin yüzkarası, öteki ulusla-
rın [putperestlerin] saçmalık saydığı “Çarmığa gerilmiş 
İsa’yı” duyurmanın güçlüğünü herkesten iyi biliyordu 
(Korintliler I, 1:23). Yahudilerin çoğunun paylaştığı, 
bedenlerin dirileceği inancı, yalnızca ruhun ölümsüz-
lüğü ile ilgilenen Greklere saçma geliyordu. Dünyanın 
eskatolojik yenilenmesi umudunun da anlaşılması aynı 
oranda güçtü; buna karşılık Yunanlılar maddeden kur-
tulmanın en güvenli yolunu arıyordu. Elçi bu duruma 
uyum sağlamaya çalıştı; Helenistik çevrelere daha de-
rinlemesine girdikçe, eskatolojik beklentiden daha az 
söz eder oldu. Ayrıca oldukça anlamlı yeni buluşlar fark 
edilir. Yalnızca Helenistik söz dağarını (gnosis, mysteri-
on, sophia, kyrios, soter) sık sık kullanılmakla kalmaz, 
Yahudiliğe ve ilk Hristiyanlığa yabancı bazı kavramları 
da benimser. Örneğin Aziz Pavlus Gnostizmin temel dü-
şüncesi olan, alt konumdaki “psişik [nefsani] insan” ve 
onun zıttı “ruhani insan” düalist düşüncesini sahiplenir.” 
(M. Eliade, Dinler Tarihi II, Ali Berktay (çev.), Kabalcı 
Yay. İst: 2012, s. 397)
[5]  Nietzsche, a.g.e., s. 111
[6]  A.g.e., s. 116

formunda karşımıza çıkar. Nietzsche yukarı-
daki alıntının devamında “Simgesel şimdiki 
zamanın ve bütün zamanların, burada’nın ve 
her yerde’nin yerine ruhun kurtuluş öyküsü: 
Psikolojik simgenin yerine mucize”nin ko-
nulduğunu söyler.

Nietzsche her bakımdan bize bir yapısöküm 
(dekonstrüksiyon) önerir. Bireyin kendini 
yeniden inşa edebilmesine imkân tanıyacak 
bir dekonstrüksiyon. O, Yunandan miras alı-
nanın üzerine eklenmiş Hristiyan öğretisinin 
kurguladığı değerler dairesinin dış sınırına 
kendisini ne pahasına olursa olsun taşımak 
isteyen, kendisini, –verili değerlerin taşıyıcı-
sı olarak bildiği kendisini–, kendi karşısına 
almış bir sumo güreşçisi gibi davranır. Bu 
dekonstrüksiyon ona göre hiçbir şekilde ne-
gatif bir çağrışım taşımaz. Bilâkis soylu bir 
iş olarak insanın Dionysos’un elinden tuttuğu 
ölçüde “maya perdesini” yırtabilmesidir. Bu-
nunla ilgili olarak Nietzsche şöyle diyecektir: 

“Günün birinde metafizik avuntuyu cehen-
nemin dibine yollayasınız diye… Zerdüşt 
denilen o Dionysosçu canavarın ağzından 
söyleyecek olursak: “Yükseğe kaldırın 
yüreklerinizi, kardeşlerim, yükseğe, daha 
yükseğe! Bacaklarınızı da unutmayın.” [7] 

Nietzsche Apollon’un mabedinden sürül-
müş bir ilkeyi, modern insana yeniden 
hatırlatır. Yunanın Apolloncu izleğine ka-
tılmış Hristiyanlık karşısından bir öğreti 
sunar bize. Ona iade-i itibar olarak dü-
şündüğü bir adla seslenmeden önce sorar: 
“Nasıl adlandırmalı onu? “Kim biliyordu 
ki Deccal’in doğru adını?” Ve cevap ola-
rak şöyle çağırır: “Yunanlı bir tanrının 
adıyla vaftiz etmiştim onu: Dionysos koy-
muştum adını.”[8]

Kaynakça:
- F. Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Mustafa 
Bahar (Çev.), İskele Yayınları, 2005
- F. Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu, Mustafa 
Tüzel (Çev.), İş Bankası Yayınları, 2011
- F. Nietzsche, Güç İstenci, Sedat Umran (çev), 
Birey Yayınları, 2002
- W. Kaufmann, İnsanı Anlamak II, Aziz Yardımlı 
(Çev.), İdea Yayınları, 2009
- F. Copleston, Nihilizm ve Materyalizm, Deniz 
Canefe (Çev.), İdea Yayınları, İst. 1998
- Rollo May, Yaratma Cesareti, Onur Atalay 
(Çev.), Metis Yayınları, 2015
- Peter Kingsley, Batı Hikmetinin Bilinmeyen 
Tarihi, Onur Atalay (Çev.), Etkileşim Yayınları, 
2007
- René Guénon, Hristiyan Mistik Düşüncesi, 
İnsan Yayınları, 2005
- Mircea Eliade, Dinler Tarihi II, Ali Berktay 
(Çev.), Kabalcı Kitabevi, 2012
- Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, Say Yayıncılık, 
2006

[7]  Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu, s.12
[8]  A.g.e., s. 9
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Ben ve öteki; bütün kargaşanın doğduğu yer, 
nasıl bu hale geldik? Hep mi böyleydik? Göz-
ler sürekli dışarıya bakıyor, akıl içerde hırla-
şıyor, adeta devamlı kusur arıyor, eleştiriyor, 
beğenmiyor, küçümsüyor… Bitmek tüken-
mek bilmeyen bir solucan devamlı içimizi 
kemiriyor. İnanması zor ama aslında dünya-
ya gelişimiz ne dışarısı ile ne de içimizde bir 
kavga ile başlıyor. 

Psikolojik açıdan bakacak olursak obje iliş-
kileri teorisyenleri Melanie Klein, Margaret 
Mahler, Heinz Kohut, yeni doğanın bir obje 
gibi algıladığı anne ile ilişkisine bakar. Baş-
langıçta ikisinin arasında bir simbiyoz vardır 
ve bunu gelişimin normal aşaması olarak ka-
bul ederler. Bu süreyi teorisyenler farklı za-
man aralıklarıyla tanımlasalar da ilk 6 aylık 
süreyi kapsar. Daha sonra da bireyselleşme 
süreci hızlanır.

Bu bakış açısına göre benlik duygusunu, ilk 
ilişki kurduğumuz kişilerin duygusal ya da 
fiziksel ihtiyaçlarımızı vaktinde ve doğru 
anlayıp karşılaması ile kazanmaya başlarız. 
Eğer yeterince karşılanıyorsa “iyi ben”, kar-
şılanmıyorsa “kötü ben” algısı oluşur. Doğ-
duğumuzda kısa bir süre için (1 ay) otistik 
yaşıyoruz, bu dönemde henüz ben ve öteki 
kavramı yok. Daha sonra yavaş yavaş iyi ve 
kötüyü ayrıştırmaya , “iyi ben”, “kötü ben”, 
“iyi öteki”, “kötü öteki” duygusu gelişir. Böy-
lece iyiler ve kötüler diye sınıflandırmaya dö-
nüşmektedir. 

Sonuç olarak olumlu benlik temsillerinden 
dayanıklı bir ben oluşuyor. Peki, olumsuz 
benlik temsilleri, sindirilmeyenler ne oluyor? 
Bugün, sindirilmeyenler nörotik yapı olarak 
tanımlanıyor. Bireyde sürekli bir gerilim ya-
ratıyor, zaman zaman zayıf bulduğu yerden 

patlak veriyor ya da savunma mekanizma-
ları ile perdelenmeye çalışılıyor. Bu gerilimi 
kontrol edebilmek için değer yargıları katıla-
şıyor, psikoloji diliyle katı bir süper ego ha-
line geliyor. Gitgide artarak, bu ihtiyaç ömür 
boyu sürüyor ve başlıyoruz çevremizdeki 
bireyleri kendi istek, ihtiyaç, beklenti, kültür, 
yetenek, anlayış, alışkanlık, vb.lerine göre de-
ğerlendirmeye. 

Eğer bunlara uymuyorsa hemen yaftalamalar 
başlıyor; kötü, çirkin, anlayışsız... Çünkü bu 
sınıflandırmaları öğrenmişiz. Zaman içinde 
bu öyle bir hal alıyor ki, eleştirel bakış açı-
sı daha çok kabul görüyor; daha zeki, akıllı, 
hele bir de bunları içine atmayıp paylaşıyorsa 
bir o kadar da özgüvenli olduğu kabul edili-
yor. Böylece tuzağa düşüyoruz. Artık her şeyi 
eleştiren, hiçbir şeyi beğenmeyen, çok akıllı 
görünen ama içerde ve dışarda kavgası bitme-
yen gergin, kontrolün zayıfladığı noktalarda 
öfke patlamaları yaşayan varlıklara dönüşü-
yoruz. Dönüşüyoruz, çünkü başlangıçta dün-
yaya öyle gelmedik. İçindeki bu gürültüden, 
hırlaşmadan rahatsız olanlar başlıyorlar bun-
dan kurtulmanın yollarını aramaya. 

Nesne ilişkileri kuramcıları bu konuda olduk-
ça karamsar bir tablo çiziyorlar. Onlara göre 
birey erken çocukluk döneminde yeterince 
şefkat göremediyse, geçmiş olsun, bu kavga-
dan kurtuluş yok. Ancak bir tanesi der ki; ha-
yatının bir döneminde, ne zaman, hangi yaşta 
olduğu önemli değil, eğer bu şefkati görürse 
kendisini değerli hissettiği gibi ötekine de 
aynı değer ve saygıyla yaklaşabilir. 

Ben ve ötekindeki iyileri kabul ve özdeşleş-
mede bir sorun yok. Sıkıntı, olumsuz olanın 
sindirilmesinde. Çoğu zaman da tam bir sin-
dirme olmadığı, bizim malımız haline gelme-

diği için bastırma ile durumu idare etmeye 
çalışıyoruz. Kontrol kaybı, öfke patlamaları 
da bu yüzden ortaya çıkıyor. Sindirme; kusu-
run kabulü ve incinmeme. Elbette bu sadece 
ötekinin kusurunu kabullenme değil, bir adım 
ötesi, kendi kusurlarımızı da kabullenme. 
Eğer sadece ötekinin kusurunu kabullenmede 
kalırsak, hoşgörüden öteye gidemeyiz, ama 
bu da yetmiyor, çünkü yine beğenmeme var. 
En güzelini İsmail Emre söylemiş: “Başkası-
na karışma, kendine karış.” 

Başlarken gözler sadece dışarıya bakıyor de-
miştim, onu içe çevirmek nice zaman alıyor. 
Evimizin bodrumuna inmek bile rahatsızlık 
verir değil mi? Rutubetli, tozlu, kullanmadı-
ğınız eşyaları depoladığımız, belki bir gün işe 
yarar diye sakladığımız karanlık bir yer. Psi-
kolojide içe bakış bir yöntem, sadece dışardan 
bakarsak herkes birbirinden farklı algılanır. 
Aslında sahip olduğumuz beden, ruhsal yapı-
mızı anlamak için çok önemli bir yol göste-
rici. Hepimizin kimyası aynı, aynı maddeleri 
taşıyoruz, sadece üstünün örtüsü farklı, örtü-
yü kaldırınca fark kalmıyor. Cerrah ameliyat 
yaparken hastanın safra kesesini aramıyor. 
Her şeyi dışarıda gördüğümüz sürece huzur 
ve sükûnete ulaşmak zor görünüyor.

Yıllarca çalıştığım bir hastanenin bekleme 
salonundaki bir yazıyı hep anarım: “İnsan 
dünyayı değiştirmeye çalışıyor ama kendini 
değiştirmeyi düşünmüyor.” Elbette bu sürecin 
de aşamaları var; önce anlamak, düşünmek, 
sonra yapmak ve en sonunda olmak. Bir dö-
nem bilmek değil, yapabilmek derdim, baktım 
o da yetmiyor, şimdi olmak diyorum, buradan 
görebildiğim mesafe bu kadar bitimsiz deni-
len de böyle bir şey olsa gerek. Yolumuz açık 
olsun...

Ötekileştir(me)me
AYŞE ŞAHAN
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Edebiyat eleştirmeni, gazeteci Malcolm Cowley (1984), 85 yaşında anıla-
rını yazmasıyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Üniversite öğrencisiyken, 
‘Ben kimim?’ diye soran öğrencileri duyduğum zaman, onları sempatiyle 
ve aynı zamanda hafiften küçümseyerek dinlerdim. Çünkü onların yaşın-
dayken ben, kim olduğumu çok iyi biliyordum. Şimdi ise o kadar emin deği-
lim. 85 yaşına bastığımdan beri bu soru bana hafiften farklı bir şekilde geri 
dönüyor; Ben kimdim?” 

Cowley’in bu açıklamasını psikolog James F. Masterson “gerçek kendilik, 
sahte kendilik, anlam arayışı” tanımları üzerinden yorumlarken psikolo-
jide yaygın olarak kullanılan “yabancılaşma” kavramıyla da bağlantılar 
kuruyor.(1) “Anlam arayışı kişinin gerçek kendiliğinin dışa vurumunun 
arayışıdır,” diyen Masterson’un(2) “anlam arayışı” vurgusu bize felsefe 
ve dinde de aynı vurgunun yapıldığını hatırlatıyor. Tıpkı semavî dinlerin 
başlangıcında karşımıza çıkan Hz. İbrahim hikâyesinde olduğu gibi: Hz. 
İbrahim, yaşadığı, kendisini ait hissettiği toplumdan bir tür yabancılaşma 
yaşar. Yabancılaşma onu bir anlam arayışına iter. Böylece Avram yeni bir 
gerçeklik olarak kendini “Avram” olandan “Abraham” olana taşır (Tevkin 
17/5). Bir anlamda psikolojide “sahte kendilik” olarak yorumlanan “yaban-
cılaşma”, dini literatürde “irade” kavramının devreye girmesiyle “zorunlu 
yeni gerçeklikler”in inşasına zemin hazırlayan bir unsura dönüşür. 

Hz. İbrahim’in kendini bilme isteği, “Tanrı’nın tüm fenomenleri varolu-
şa getirirken duyduğu isteğe benzemektedir” de diyebiliriz; O, “gizli bir 
hazine” olarak bilinmek ister ve âmâ’dan arş’a yayılmaya başlar.(3) Tanrı, 
“bir tek, doğurmamış, doğurulmamış” (İhlas/1-3) olarak “bilmek” için ken-
dinden yabancılaşma sürecini kendi iradesi ile kendi için gerçekleştirirken, 
“âlem” olarak cilasız bir aynaya, “insan” olarak hem o aynanın cilası hem 
de âlemin seyredildiği bir “göz bebeği”ne dönüşür.(4) 

Bu anlatımda Tanrı’nın “doğurmamış ve doğurulmamış” olması bizi geç-
miş ya da geleceği olan bir Tanrı tasarımı yapmaktan alıkoymaktadır. Ger-
çeklikten gerçekliğe geçiş olan bir hareketle karşılaşırız ve hareket hep 
“şimdiki zamanda” bulunmaktadır. Geçmiş ve geleceğe atılan Tanrı tasarı-
mı aynı zamanda “doğurulmamış” olan insanı da zorunlu olarak geçmiş ve 
geleceğe atar ve bu durum, psikolojide sözü edilen “yabancılaşma” kavra-
mı ile bağlantılı olabilir.

Filozof Ludwig Andreas Feuerbach’a baktığımızdaysa yabancılaşma konu-
sunda farklı bir yorumla karşılaşırız. Yabancılaşmayı Tanrı’yla ilişkilendi-
rirken Feuerbach: “Yabancılaşan Tanrı değil, insandır,” der. Feuerbach’ta 
“Kendi kendine yabancılaşmış insan” olarak kendini gösteren Tanrı, insa-
nın kendine yabancılaşmasına neden olan yabancı bir varlıktır.(5) Bu Tanrı, 
imajiner (sanal) bir tanrıdır ve yine şimdiki zamanda değil, ancak insan zih-
ninde, geçmiş ve gelecek zamanda varlık gösterebilmektedir. Feuerbach’ın 
yaptığı din eleştirisinde “Dinlerin Tanrısı” bir gerçekliğe sahip değildir. 

“Gerçek – yabancılaşma – şimdiki zaman” ilişkisi psikoloji, felsefe ve din 
tartışmalarında olduğu kadar “bilişim teknolojileri”, hızla büyüyen “sanal 
gerçeklik” ve “yapay zekâ” tanımlamalarında da kendini gösterir. Litera-
türe geçen ve kabul görmüş “gerçek” tanımına aykırı gibi duran bu yeni 
bilgi türü “yabancılaşma aracı” olarak tanımlandığı gibi “yeni gerçekliğe 
zorunlu geçiş” olarak da yorumlanabilir. 

“Gerçek; ideal, koşullu, potansiyel ya da mümkün olana karşıt, aktüel, 
somut, olgusal ve zihinden bağımsız bir var oluşa sahip olan, kurgusal, 

yanıltıcı, gerçek olmayan, yapay, fantezi ya da imgesel olana 
karşıt olan, geçmiş ya da gelecekte veya teorik bir yapım ola-
rak değil de, şimdi fiilen var olandır.”(6) Bu tanım gerçekliği 
“şimdiki zamanda fiilen var olan” olarak konumlarken imgesel 
olanı gerçeklik dışına iterek “simülasyon” ve “sanal gerçeklik” 
kavramlarının anlaşılmasını bir anlamda zorlaştırır. 

Simülasyon gerçekliğine eleştirel yaklaşan sosyolog Jean Baud-
rillard’a göre, “Hakikati gizleyen şey simülark değildir. Çünkü 
hakikat, hakikat olmadığını söylemektedir. Simülark hakikatin 
kendisidir.” Jean Baudrillard, ontolojik bir yok oluştan bah-
setmez. Modern zamanların başlangıcıyla birlikte yaşadığımız 
gerçekliği, “gerçekliğin yeniden üretimi” olan bir “hiper-ger-
çeklik” olarak tanımlar. Hiper-gerçeklik, ontolojik gerçeklik 
karşısında konumlanan bir yeniden üretim olarak yabancılaşma 
türüdür. Baudrillard’da kavramlar şöyledir: Simulakr: Bir ger-
çeklik olarak algılanmak isteyen görünüm. 

Simüle etmek: Gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi sunmak, 
göstermeye çalışmak. 
Simülasyon: Bir araç, bir makine, bir sistem, bir olguya özgü 
işleyiş biçiminin incelenme, gösterilme ya da açıklanma ama-
cıyla bir maket ya da bir bilgisayar programı aracılığıyla yapay 
bir şekilde yeniden üretilmesi.(7)

Baudrillard, “gizlemek” ve “simüle etmek” durumlarını ayrış-
tırırken anlaşılır bir örnek verir. Örnekte gizlemek, bir varlığa 
(şu anda burada bulunmayan), simüle etmek ise bir yokluğa (şu 
anda burada bulunamamaya) denk düşer. “Simüle etmek “-mış” 
gibi yapmak değildir. Hastaymış gibi yapan kişi yatağa uzanıp 
bizi hasta olduğuna inandırmaya çalışır. Bir hastalığı simüle 
eden kişi ise kendinde bu semptomlar görülen kişidir. Öyley-
se “-mış” gibi yapmak ya da gizlemek gerçeklik ilkesine zarar 
vermez, yani bunlarla gerçeklik arasında her zaman gizlenmeye 
çalışılan bariz bir fark vardır. Oysa simülasyon bu “sahte” ve 
“gerçekle” “düşsel” arasındaki farkı yok etmeye çalışmaktadır. 
Simüle eden kişi hasta mıdır, değil midir? Çünkü bu insan ger-
çek semptomlar üretebilmektedir. Simüle eden kişiye ne hasta-
sın ne de değilsin denilebilir.” (8) Baudrillard’ın “şu anda burada 
bulunamama” olarak özetlediği simülasyon “yokluk” kavramı 
ile anılırken, “var olmamak anlamında bir yokluk”tan söz edil-
memektedir. 

Ben Kim-dim?
AYŞE ACAR
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Simülasyon konusunda yapılan tartışmalara yeni bir boyut kazandıran 
filozof Nick Bostrom’un düşünceleri ise Baudrillard’ın düşünceleri ile 
paralellik göstermez. 2003 yılında yayınladığı bir makale(9) ile günde-
me gelen Oxford Üniversitesi “İnsanlığın Geleceği Enstitüsü” başkanı 
Prof. Nick Bostrom, yaşadığımız dünyanın kendisinin bir bilgisayar 
simülasyonu olduğunu savunur ve ontoloji tartışmalarını farklı bir 
noktaya taşır.(10) 

Bostrom’un savunduğu düşünce, “Gerçeklik nedir? Gerçeklikten ko-
puş olarak “yabancılaşma” ne kadar gerçektir?” sorularının sorul-
masına neden olduğu gibi, sanal gerçeklik (virtual reality) dünyasının 
her geçen gün sunduğu yeni olanaklar da insanlara “neden olmasın!” 
dedirtecek deneyimler yaşatmaktadır. “Neden olmasın” deneyimi bir 
taraftan gerçekliğin sorgulanmasına neden olurken, diğer taraftan va-
roluş gerçekliğinin sarsılması insanı derin bir yabancılaşma durumuyla 
yüz yüze bırakır. Oysaki enformasyonun sürekli bir gerçeklikten diğer 
bir gerçekliğe geçişi “bilgi”yi var eden bir hareket olarak yabancılaş-
mayı belli ki zorunlu kılmaktadır.

“Zorundalığı olan yabancılaşmanın” reddedilmesinde ise dikkate de-
ğer bir neden olarak yeni verinin isimlendirilmesinde yapılan hatalar 
dikkat çeker. Teknoloji ve onun yarattığı olguların içselleştirilmesinde 
teknoloji unsurlarını tanımlarken verilen isimlendirmeler zaman za-
man kavramın anlaşılmasında ciddi engeller oluşturur. Tıpkı gündelik 
yaşamın artık bir parçası olan “internet” kelimesinin “bilgisayar” ke-
limesine hapsedilmiş olması gibi. “İnternet, sanal kelimesi ile ilintili 
bir kavram değildir. Bir siber mekândır. Doğanın aksine ortam için 
zekâ değil, zekâ için ortam oluşturmak amacıyla oluşturulmuş bir si-
ber protokoldür. İnternet üzerinde varlık bulan kişilere internet vatan-
daşı ‘netizen’ denir.” (11)

İnternet kelimesi dışında isimlendirmede yine kavram karmaşasının ya-
şandığı bir başka durum ise “augmented reality” ile kendini gösterir. 
Türkiye’de ilk internet ağını kuran kişi olarak tanınan bilişim uzmanı 
Atıf Ünaldı “augmented reality” kavramına şöyle açıklık getiriyor: 
“Google gözlüğü ile hayatımıza girecek olan bir teknoloji. Bu teknoloji-
de kamera bir gerçekliği çekip üzerine kendi yorumlarını ekliyor. Bunun 
en güzel görselleştirilmiş şeklini Terminator filminde robotun gözünden 
gördüğümüz sahnelerden hatırlarsınız. Karşıdaki objenin bilgisayarca 
algılanan özellikleri burada görünür. İşte bu teknolojiye augmented rea-
lity diyoruz. Türkçesi ise oldukça değişken... Bilişim basını “arttırılmış 
gerçeklik” diyor, “eklenmiş gerçeklik” diyenler de var. Viko elektrik 
ürünlerinin basın bülteninde benim de çok sevdiğim şekilde “zenginleş-
tirilmiş gerçeklik” söylemini gördüm. Augmented kelimesi tıpta, psiko-
lojide de kullanılıyor. Onlar ise “desteklenmiş” demeyi tercih ediyor.”(12) 
“Desteklenmiş gerçeklik” tanımlamasının tamamen dışında olan “sa-
nal gerçeklik” (virtual reality) teknik olarak bireylerin orada olma 
hissini yaşadığı bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu ortamlar için kullanıl-
maktadır. Kullanıcılar, çeşitli çevre birimleri (kasklı ekran, gözlük, 
göz bebeği görevi gören lensler vb.) aracılığıyla sanal ortamlara dâhil 
olur, ortama girdiği andan itibaren kullanıcının gerçeklik ile bağlantısı 
kopar ve tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini 
yaşar. Bu simülatif ortam “mağara” (Cave: Computer Assisted Virtual 
Environment) olarak adlandırılmaktadır. Mağara, çoklu katılımcıları 
eş zamanlı olarak ortama taşıyabilen bir evren görevi görür. 

Hatırlatmakta fayda var; virtual kelimesine karşılık İngilizcede “ger-
çekte etkili olan, asıl” gibi anlamlarda da kullanılıyor olmasına karşın 
Türkçede kullandığımız “sanal” kelimesi yaygın olarak “gerçekliği 
olmayan, hayali” anlamlarında kullanılıyor ve belki de bu durum yeni 
teknolojiler ve onların oluşturduğu yeni anlam dünyalarının anlaşılma-
sını biraz zorlaştırıyor.

İsimlendirmeden kaynaklı anlaşılmaz gibi gözüken bir başka konu ise 
“yapay zekâ” (artificial intelligence) dünyasında mevcut. Yapay Zekâ 
(belki de yalnızca Zekâ olarak adlandırılması daha uygun olabilirdi) 

programlanmış bir düşünme kapasitesi (donanımlı ya da donanımsız) 
olan ve bilim dünyasında yakın gelecekte insan zekâsından bağımsız 
olarak da (programlanmadan) düşünme biçimini geliştirebileceği ifade 
edilen bir işletim sistemi. 

Yapay Zekâ’nın son zamanlarda en dikkat çekici uygulamalarında biri 
olan “Eter9” yakın gelecekte bizi nelerin beklediğini sezmemiz konu-
sunda iyi bir örnek. Eter9 sitesi kullanıcıları ile iletişime geçen sanal 
bir varlık. Üyelerinin erişim izniyle tüm sosyal medya ve hatta mail 
hesapları üzerinden topladığı bilgilerle onlar adına tıpkı kullanıcıları 
gibi refleks sergileyebilen (örneğin twitter hesabınızdan siz yazıyor-
muşsunuz gibi size ait olabilecek cümlelerle tweet yazabilen, facebo-
ok hesabınızdan sizin beğeneceğinizi bildiği paylaşımları sizin adınıza 
beğenen) bir varlık. Dijital ve simülatif dünyada ölümsüzlük olarak 
yorumlanabilecek olan bu Zekâ, kullanıcısı öldükten sonra da onun 
adına var olmaya devam edebilecek teknik bir güce sahip. 

İnsanın hem sonsuzluk hem kendi olanaklarının tüm sınırlarını kar-
şısına alıp seyretme ihtiyacının –ki bu insanlığın total olarak anlam 
arayışı da olarak yorumlanabilir– bir sonucu gibi gözüken yapay zekâ, 
bir nevi “Tanrı’nın kendini bilme isteğinden kaynaklı yeryüzünde ha-
life yaratma kararına” benziyor diyebiliriz. Bu durum zorunlu olarak 
insanın kendine tam anlamıyla yabancılaşmasını sağlayıp ve bu yolla 
kendini seyretmesini ve hatta var olmasını da olanaklı kılabilir. 

Barselona’daki Universitat Autònoma’dan fizikçilerin son buluşla-
rı bir anlamda insan türünün belki de bir donanıma (bedene) ihtiyaç 
duymadan uzayda manyetik alan aracılığıyla var olabilme ihtimalinin 
olabileceğini düşündürüyor. Bu son gelişme ile fizikçiler geliştirdikleri 
bir cihazla laboratuvar ortamında manyetik solucan deliği yaratmayı 
başardıklarını ifade ettiler.(13) Cihaz manyetik olarak görünmeyen bir 
yol boyunca uzaydaki bir noktadan diğerine doğru manyetik alanı ile-
tirken, teoride bahsi geçen tüneller son derece küçük bir boyuta sahip 
ve bu nedenle bir uzay yolcusunun tünele sığması olanaklı değil. 

Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında insanlık tarihinde sürekli deği-
şen bir zekâ evriminden ve onun zorundalığından bahsetmek mümkün 
gibi. Bir gerçeklikten diğer bir gerçekliğe kendini sürekli taşıyan bilgi, 
var olabilmek için hareket ediyor ve bu durum bizde bir yabancılaşma 
yanılsaması yaratıyor. 

Edebiyat eleştirmeni, gazeteci Malcolm Cowley’in kendisine sorduğu 
“Ben kimdim?” sorusu oldukça anlamlı. Bu soru “Ben kimim?” so-
rusuyla karşılaştırıldığında –dili geçmiş zamana ait bir soru gibi dur-
sa da– “Ben kimim?” sorusunda olduğu gibi sabitlenmiş bir gerçeklik 
içermiyor. Durağan olmayan bir gerçeklik karşısında “şimdiki zamanı” 
kabul eden, sorulabilecek en güçlü sorulardan biri gibi duruyor sadece. 
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İnsanı kendi bütünselliğine evrilmekten alıko-
yan her şey onu kendine yabancılaştırır. İnsan 
tininin ve yabancılaşmanın eş zamanlı tarihi 
dil ile başlar. Çünkü bilincin kendine dışsal 
olan nesnelere duyduğu yabancılıktan kurtul-
ması için onları kavramsallaştırarak yeniden 
bilincine taşıması gerekir. Fakat dil, gündelik 
hayatta alışılageldiği gibi sezgisel anlamda 
kullanılmaya devam ettiği için bu ereğini ye-
rine getiremez. Ve böylece insanların sadece 
nesnelere koydukları adlar üzerinde uzlaştık-
ları bir etkinlik haline gelir. Oysa yabancılaş-
mayı kaldıran dilde ki adlar değil; kavramlar-
dır. Nitekim konuşmayı yeni öğrenen çocukla-
rın aynı nesneler için sürekli olarak ,“Anne bu 
ne?!” diye sormaya devam etmeleri, şeylerin 
adlarını unuttukları için değil; kendi dışların-
da bir varlık alanına sahip olduğunu fark et-
tikleri nesnelerin, ne’liğini yani işlevlerini ve 
anlamlarını bir türlü kavrayamadıkları içindir. 
Dolayısıyla insan bilinci şeyleri kavramsal-
laştırmadığı sürece, kaç yaşına gelirse gelsin 
tıpkı çocuk bilinci gibi nesnelerin adlarına 
aşina ama anlamlarına yabancı olmaya devam 
edecektir. İşte bu sebeple dil, fenomenlerini 
bilip nomenlerine yabancı olduğumuz nesne-
ler dünyasının kapılarını, kavramlar yoluyla 
açmaya çalışan bir anahtar gibidir.

Nitekim ekonomiden hukuka, edebiyattan 
dine, spordan sanata ve siyasetten bilime 
kadar aklımıza gelebilecek tüm ifade biçim-
leri bir dildir. Fakat toplumun bu ifadelerde 
uygarlığa katkı verebilecek bir aşamaya ula-
şabilmesi için öncelikle onları ussal kılıp, 
bilincine taşıyacağı kavramları inşa etmesi 
gerekir. Bu ise bir meta-dil altında kapsadığı 
bütün dilleri, aralarında anlam bağları olacak 
şekilde birbirleri ile ilişkilendirerek, disiplin-
ler arası ortak bir dil oluşmasını sağlayan fel-
sefe ile o toplumun yetkin bir şuura taşınması 
sayesinde mümkün olabilir.

Yoksa diğer toplumların, arka tasarında kendi 
kültürleri, inançları ve gelenekleri ile bezen-
miş olan tarihlerinde yaşamış oldukları tec-
rübeler ile ürettikleri kavramları ve onların 
dışsallaşması olan kurumları, hiçbir sürecin-
de bulunmaksızın, kendi toplumsal hayatına 
katmaya çalışmak; kökleri olmayan bir ağacı 
toprağa diktikten sonra onun meyve verme-
sini beklemeye benzer. Başkalarının dili ile 
yani şuuru ile yaşayan felsefesiz toplumlar, 
kendi tinleri dolayısıyla da tarihleri olmadığı 
için kendi kimliklerine yabancılaşırlar. Ve bu 

yabancılaşma kendini hayatın bütün alanla-
rında gösterir.

Örneğin, eleştirilere kapalı bir tutumla, kendi 
bilincinde üretmediği bir ideolojiyi körü körü-
ne savunan bir insan, düşüncesinin evrilmesi-
ni engelleyerek; hem kendi bilincini kısırlaştı-
rır hem de farklı düşüncelere yabancılaşır. 

Aynı zamanda, dünyada tekil ve tikel çıkar-
larını düşünen siyasi erklerin, hiçbir direnç 
ile karşılaşmadan bunları elde edebilmeleri 
için öncelik ile halkların aralarındaki birlik 
ve beraberliği bozmaları gerekir. Bu neden ile 
herkesin özünün aynı olduğu insan formu ye-
rine, farklı özellikler gösteren biyolojik varo-
luşları esas alan ideolojiler geliştirip, kimliğin 
organizma üzerinden kazanıldığını öne süren 
kavramların üretilmesini destekleyen siyasi 
erkler, halklara karşı psikolojik bir savaş yü-
rütürler. Ve unutmamak gerekir ki, kavram-
lara hâkim olmayan bilinçlerin, kendilerine 
dayatılan ideolojileri ussallıktan ve nesnel-
likten uzak bir şekilde, öznel duygusallıklar 
içinde kabul etmeleri sebebi ile siyasi erkler 
bu savaşta galip gelirler. Çünkü onlar ancak 
duyguları ile bilinçsizce hareket eden kitleler 
sayesinde çıkarlarına erişebilirler. 

Böylece öznel duyguları ile sadece doğduğu 
toprakları vatanı belleyen, diğer toprakların 
zenginliklerinin sömürülmesine ise aldırış 
etmeyen, bedeni hangi toplumun içine doğdu 
ise yalnız o toplumun kültürünü yücelten, di-
ğer kültürleri ise asimile etmek isteyen, yanla-
rında büyümek zorunda olduğu insanların ko-
nuştukları dili en üstün dil kabul ederek diğer 
dilleri kusurlu gören, kendi ailesinin mensup 
olduğu dini en kutsal din bilen ve diğer din-
leri değersizleştiren bir bilincin, organizmanın 
dünyaya gelerek konumlandığı yer neresi ise 
oranın kültürüne, diline, ırkına ve dinine göre 
kazandığı kimlikler ile kendini tanımlıyor olu-
şu, onu kendi özvarlığına yabancılaştırır. Çün-
kü ideolojiler bunun tersini söylese de insan 
varlığının kökleri tene değil, tine dayanır. 

Bu yüzden kendi varlığını biyolojik varoluşa 
indirgeyen bilinçler, istençleri dışında gerçek-
leşen doğal şartlar altında belirlenen organik 
kimliklerine farkında olmadan yükledikleri 
kutsiyet ile gerçekte insana has asli kimliğe 
yani dışarıdan hiçbir sınırlama olmaksızın, 
kendi kimliğini kendi belirleyen tine ve onun 
getirdiği semavi özgürlüğe yabancılaşırlar.

Hukuksal açıdan, özgür istenci ile duyuncun-
da bulduğu ilkeleri bilincine taşıyarak, onları 
ussal ve kavramsal anlamda kendi için yasalı 
kılmayan bir insan, hukukun yasaları altında 
güvenli bir yaşam sürse dahi, gerçekte ken-
di dışından sınırlanmış olmanın getirdiği bir 
zorunluluk altında olduğu için o yasalara ya-
bancıdır.

Tinin kendini bir sanat eserine bürünerek dış-
sallaştırması da yine dil ile bağıntılı olarak 
anlam kazanır. Çünkü ancak soyut evrensel-
lere yükselmiş bir bilinç estetiğe duyarlıdır. 
Sanat, duyusal bilincin ürünü olduğunda ise 
estetikten uzaktır, çünkü kaynağını kendi dı-
şından aldığı için tine yabancıdır.

En önemli belirleyicisi dil olan din ise ken-
di kavramsallığına ulaşmadığı zaman, örf ve 
ananeler tarafından yorumlanarak içeriğinden 
boşaltılır ve salt biçimsel zorunluluklar ola-
rak, kuşaktan kuşağa aktarılan âdetler halini 
alır. Böylelikle anlam bağlarından koparıl-
mış olan insan tini, kendi özüne yabancılaşır. 
Kendi bütünselliğine kavuşmasını (geist) sağ-
layacak aşkın bir erek taşımaksızın, sadece 
umutları peşinden ya da korkuları yüzünden 
bir inanca sarılarak, aşkın bir güç tarafından, 
kendi özgür istenci dışında konmuş olan yasa-
lara boyun eğen bir duyusal bilinç, anlamına 
varamadığı ve içselleştiremediği için o dine 
ve yerine getirdiği ibadetlere yabancı kalır.

Ölüm, başına gelene kadar herkesin yabancı 
olduğu en gizemli konudur. Deneyimlenme-
den üzerinde konuşulması imkânsız olduğun-
dan, ölümün insan tini için bir son olup olma-
dığı sorusu, daima dinlerle bağlantılı bir iman 
konusu olarak ele alınmıştır. Gerçi Hz. İsa’nın 
çarmıhtan üç gün sonra şakirtlerine hologram 
beden ile görülmesi, Hristiyanlık tarihine, tinin 
ölümsüz olduğunu gösteren ilk somut kanıt 
olarak geçmiş olsa bile, günümüz insanlarının 
şahit olmadıkları böyle bir olgu, onlar için yine 
imandan öteye geçmeyecektir. Bu bakımdan 
ölümün bizatihi yaşarken deneyimlenmesini 
öneren İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in 
insanlara “Ölmeden evvel ölünüz!” tavsiyesin-
de bulunması dikkat çekicidir. Nitekim insan 
ancak yaşarken öldüğünde, ölümle tanışarak 
ona yabancılaşmaktan kurtulabilir. 

Konumuz ile bağlantılı olan alanlardan biri de 
bedensel aktivitelerdir. Modern insanın vakit 
ayırmaya özen gösterdiği spor, tinin organiz-

Kendine
Yabancılaşmak
GÖKÇEN TAVİLOĞLU

Deneme

96 Yabancılaşma Özel Sayısı / Ekim-Kasım-Aralık 2015

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Aylık Bülteni



ma ile harmonik bütünlüğünün sağlanmasına 
yardımcı olur. Ayrıca sporun kazandırdığı 
iç disiplin sayesinde içgüdülerini kontrol 
edebilen bir bilinç, daha yetkin düşünce ve 
davranışlar geliştirir. Antikçağ filozofları da, 
sağlıklı düşünerek felsefe yapabilmenin yolu, 
tinin sıhhatli bir organizma ile desteklenme-
sinden geçtiği için gymnasium’lara ayrı bir 
önem vererek, halkı bu konuda teşvik etmiş-
lerdir. Ama günümüz toplumunda spor, ger-
çek amacına yabancılaşarak, sadece güzel bir 
görünüme erişebilmenin ya da psişeleri sağal-
tabilmenin bir aracı haline gelmiştir. Bunun-
la beraber, kendini tuttuğu bir takımla ya da 
sporcuyla özdeşleştirerek onun başarılarıyla 
coşan, karşı tarafın kazandığı durumlarda ise 
öfkeli sloganlar atan duyusal bilincin içine 
düştüğü psişik durumlar, sporun erdemlerine 
tamamen yabancı tutumlardır. 

Ayrıca spor kulüplerinin, yüksek performans 
gösteren sporculara verdikleri değer ile öde-
dikleri fahiş ücretler; düşünsel ve deneysel 
performanslarla uygarlığı ilerleten buluşla-
ra imza atan insan tinine verilen değerin ve 
maddi desteğin çok üzerindedir. Bunun ya-
nında, insan bedeninin madalyalara, kupalara 
ve yüksek meblağlara erişmesi için şikelerle 
ve dopinglerle desteklenerek, spor adı altında 
gösterime çıkarılması, onu giderek show dün-
yasının bir parçası haline dönüştürerek, olim-
piyatlara ev sahipliği yapan ülkelerin, kendi 
ekonomilerini canlandırmak adına organize 
ettikleri bir reklam objesi haline getirmiştir. 
Bu gibi faydalar, sporun ilineklerinden olsa 
bile, erdemlere yabancı olan çıkarlar üzerin-
den elde edildikleri için sporun tözüne yaban-
cı edimlerdir. Dolayısı ile günümüzde spor 
sadece bilince dışsal olan görselliğin, şöhretin 
ve gelirin sağlanmasına yönelik olan faaliyet-
lerin merkezinde yer almaya başlayarak, gi-
derek insanı kendi tinselliğine yabancılaştıran 
bir aktivite haline gelmiştir.

Okul insanın yabancılaşmayı öğrendiği ilk ku-
rumdur. İçine doğduğu toplumda ki ailenin ve 
çevrenin etkilerine, eğitim ve öğretim kurum-
larının katkılarının da eklenmesi ile birlikte, 
insan tini sistem tarafından şekillendirildiği 
bir aşamaya geçer. Nasıl şekilleneceğini ise 
koşullar belirler. Eğitim koşullarının yetersiz 
oluşu, herkesin yeteneğine göre istediği bir 
alanda öğrenim görmesini engellediğinden, 
kimilerinin sınavlarda elenerek sistem dışına 
atılmasına sebep olur. Böylece kendi başarı-
larının başkalarının başarısızlığına bağlı olu-
şunun getirdiği bir zorunlulukla, herkesi rakip 
olarak görmeye başlayan bilinç, yalnız kendi 
çıkarları için çalışması gerektiğini öğrendiği 
bir formasyonla şekillenir ve bütünün hayrına 
olan tümel ereklere yabancılaşarak yetişir. 

Bunun yanında, Avrupa’daki sanayi devrimi 
ile birlikte teknolojinin daha da ilerlemesine 
ve onları kullanabilecek nitelikteki bireylerin 

yetişmesine katkı vermek amacı ile kurulan 
üniversitelerde öğrenim görenlerin, eğer ken-
di ülkelerinde aynı sanayi ve teknoloji üreti-
lemiyor ise onların, yurtdışındaki üniversite-
lerin bayisi olmaktan öteye gitmeyen teorik 
bir eğitim aldıklarını söyleyebiliriz. Böylece, 
tarihe mal olan düşünceleri, icatları ve bil-
gileri üreterek medeniyete katkı verenlerin 
hepsinin, kendi kültürü dışındaki kişilerden 
oluştuğunu gösteren bir sistemin müfredatı 
tarafından eğitilerek şekillendirilen bir bilinç, 
aynı zamanda bilinçdışı olarak kendi kültürü 
tarafından yönlendirilmeye devam ettiği için 
bir yarılma yaşar. Kişilik bütünlüğünün par-
çalanmasına sebep olan bu yarılma, insanı za-
manla kendi kimliğine yabancılaştırır.

İnsan yaşamının ekonomik boyutları da ele 
alınması gereken önemli konulardan biridir. 
Nitekim kitle iletişim araçları ile insanın nasıl 
bir evde kalarak, hangi markaları giyerek, ne 
model bir arabaya binerek yaşaması gerektiği 
sürekli bilinçaltına ekilir. Ama emeği karşılı-
ğında aldığı ücret, kendi katkıları ile üretilen 
bu ürünleri tüketmeye yetmediğinde, insan 
giderek kendi emeğine yabancılaşır. Ve o 
ürünlerin reklam edilen imgelerinin yarattığı 
arzuların boyunduruğu altına girerek, onları 
tüketebilmek amacı ile kendini bir araç hali-
ne getirip, metalaştırdığı için özbenliğine ya-
bancılaşır. Bu yabancılaşma, satın alma gücü 
ile desteklendiğinde, sahip olmalarla daha da 
artarak devam eder. Çünkü insan en yüksek 
konfora ulaşsa dahi, bilinç kendine dışsal olan 
nesnelerle doyuma ulaşamaz. 

Uygarlığın barbarlığı yani anlam bulamama-
nın yarattığı çözülmüşlük, ahlâki ve psişik 
sorunlara dönüştüğünde güvensizlik duygu-
su içine düşerek sosyal ilişkilerinden kopan 
insanlar, giderek birbirlerine yabancılaşırlar. 
Emniyet ihtiyacı ile alınan tedbirler, zamanla 
siyasi bir görünüm altında uluslararası savun-
ma mekanizmalarına dönüşerek, barışı tehdit 
edici boyutlara vardığında, uygarlığı huzur-
suz kılar.

Bu huzursuzluğun temelinde içgüdüler yatar. 
Nitekim Nietzsche’nin içgüdülerin serbest 
bırakılmasını önermesinin ardından, günü-
müz uygarlığının hızla bir içgüdü uygarlığı 
olma yolunda ilerlediğini görüyoruz. Fakat 
böylesine hayvan doğasına özgü bir varoluşu 
benimsemek, insanı kendi kimliğine yaban-
cılaştırmıştır. Hâlbuki insan, ihtiyar sahibi 
olduğu için hayvandan farklı olarak eğer di-
ler ise kendi özgür istenci ile kendine yasak 
koyarak, içgüdülerini ketleyebilme imkânına 
sahiptir. Tabii ketlemeyebilir ve seçme hakkı-
nı olumsuz özgürlükten yana kullanarak, du-
yusal bilincin boyunduruğu altında yaşamayı 
da tercih edebilir.

İnsanın seçimi ne olursa olsun tinsel bütünlü-
ğüne kavuşmasında, ona en büyük desteği öz-

gürlüğü verir. Ama özgürlük bıçak sırtı gibi-
dir; keyfiliği de aynı ölçüde desteklediği için 
kıldan ince, kılıçtan keskindir. Ancak olum-
sallıktan ussalığa taşınarak, kavramsallıktan 
edimselliğe geçen felsefi bir bilincin özürlü-
ğü; şeylere kendinin anlam verdiğini görerek, 
yabancılaşmanın ona dışardan dayatılan bir 
zorunluluk olmayıp, bunun kendinden kay-
naklandığını fark edebilir. Çünkü yabancı-
laşma, hangi olaya, olguya ve nesneye karşı 
olursa olsun, onlara yabancılaşan, gerçekte 
bilincin kendisidir. Ama ne yazık ki insan bu 
yabancılaşmaya sebep olan, kendi bilincine 
de yabancıdır. Ve yaşamını trajik kılan bu aç-
mazdan kurtulmak için öncelikle kendi bilin-
ci ile tanışmalıdır. Ne var ki bilinci tanıyacak 
olan da yine bilincin kendisidir. Dolayısı ile 
tinin, bütün yabancılaştıklarına aşina olması 
için kendinden kendine olan bir yolculuğa 
çıkması gerekir. 

Bu yolculuğun en başında, evren; titreşen fre-
kanslarla ve dalgalarla dolu bir kaos’tur. Her 
insan da, bu şekil almamış madde ile (hyle) 
dolu uzayı, beynine ulaşan duyu iletileri va-
sıtası ile bilincinde kozmosa çevirerek, dı-
şarda gördüğümüz form ve biçimleri yaratıp, 
evreni var eden bir Demiorgos’tur. İnsanın bu 
var olana varlık verme olanaklılığı, kaynağını 
yokluğa varlık verme olanaklılığına iye olan 
Mutlak’tan alır. Tıpkı insan usunun, kendinin 
bir yansıması olan doğayı kapsayıp da aşması 
gibi, Mutlak da insanı kapsar ve aşar. Ve tıp-
kı insan bilincinin suretlere bürünüp, evren 
adı altında görünüşe çıkması gibi, Mutlak da 
insan suretine bürünerek, logos ile görünüşe 
çıkar. Aslına bakılırsa insanın kendini bilme 
ereği de, Mutlak’ın kendini örtükten açığa çı-
kartma ereğinden kaynaklanır ki bu da agape 
ile sağlanır. Agape, insandaki duyusal bilinç 
ile özbilincin birbirleri ile olan karşılıklı ça-
tışkılı bağıntılılığından doğan tinin, özünün 
korunarak yükseltgenmesidir. Mutlak, agape 
üzerinden kendini logos ile bilinir kıldığında, 
eş zamanlı olarak insan bilinci de kendini bil-
me ereğine kavuşarak, evrenin kendi tecellisi, 
kendinin ise Mutlak’ın bir tecellisi olduğu ger-
çeğini anlayarak, gaib olan kimliğine kavuşur.

Böylece tarihin şekillendiği buluşlarda, sa-
vaşlarda, kısaca insana dair ürünlerle dolu 
olan hayatın her alanında ve doğada olup bi-
ten ne varsa; hepsinin kendi bilincine ait öz-
niteliklerin, farklı zamanlarda ve aşamalarda 
dışsallaşmış görünümleri olduğunu fark eden 
bir özbilinç için artık etrafında kendinden 
başkası yoktur. Dolayısıyla bütün yabancı-
laşmaları son bulur. Bu aşamadan sonra öz-
bilincin kendi kendini seyre dalışından duy-
duğu zevk; Aristoteles’in en yüksek mutluluk 
(eudaimonia) olarak nitelendirdiği, Tanrı’nın 
kendi kendini temâşa edişiyle aynı nitelikte 
bir mutluluktur.
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Tarzan, Augustinus, Hegel ve 
Türlü Yabancılaşmalar...
Yrd. Doç. Dr. SEZGİ DURGUN ÖZKAN
(Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi) 

“Beni ben yapan bütünü kavrayamıyorum,” 
der Aziz Augustinus. Bu cümleyi, İsa’dan 
sonra 354 ile 430 yılları arasında yaşamış, 
Batı kilisesinin en önemli filozof-ilâhiyatçıla-
rından olan Augustinus’un ağzından duymak 
ilginçtir. Çünkü Augustinus pagan inancını 
terk ederek Hristiyanlığa iman etmiştir ve 
Ortaçağ filozoflarının yürüttüğü “iman ve 
akıl” tartışmalarında mantıksal önceliği iman 
etmeye (emin olmaya) vermiştir. “Credo ut 
intelligam” yani “inanıyorum ki kavrayabile-
yim” sözüyle bilinir. 

“Beni ben yapan bütünü kavrayamıyorum” 
ve “inanıyorum ki kavrayabileyim”.

Her iki cümle de Augustinus’a ait… Bu bir 
çelişki mi? Aristo mantığını takip edersek 
belki de öyle, ama Hegel’i takip edersek bu 
çelişki, tam da hakikat dediğimiz şeyin za-
manın ve mekânın duvarlarına çarparak açı-
ğa çıktığı yer... Demek ki Augustinus boşuna 
ünlü eseri İtiraflar’ı kaleme almamış. Kendi 
günahlarını ve sevaplarını büyük bir samimi-
yet ile içebakış yöntemiyle ele alarak, kendi 
“ben”ine, “bilincin” gözüyle bakabilmiştir.

“Ben” sözcüğü bilincin kendine dönerek var-
lığını isimlendirdiği ilk sözcük. “Ben” söz-
cüğünü “özne”nin kendine seslenmesi olarak 
görürsek bu seslenişin hem bir varlık ifadesi/
ayırt etme/ farkında olma hem de bir uzaklaş-
ma yadırgama/yabancılaşma/dışlaşma süreci 
içerdiğini söyleyebiliriz. 

“Ben”e bakmak için bu mesafeye ihtiyaç 
duyarız. Sözünü ettiğimiz süreç G.W. F. He-
gel’in (Entäußerung), yani dışlaşma olarak 
anlattığı sürece denk gelmektedir. J. W. Go-
ethe’nin “Kişi kendini bir başkasında tanır,” 
sözü tam da buraya yakışacaktır. G.W He-
gel’in sözünü ettiği dışlaşma kişinin kendi 
varlığının üzerinde yükselip kendi tarihsel 
“ben”ine bakmasıdır. Bu da ancak varlığın 
kendi mantıksal karşıtı ile karşılaşmasıyla 

olur. Örneğin varlık-yokluk kavramlarının 
diyalektik çarpışmasından “oluş” halinin 
doğması gibi. Böylelikle Hegel sayesinde 
başka bir kavrayışa sahip oluruz: “İnsanı in-
san yapan nedir?” sorusu varlık ve yokluğun 
çarpışmasından gelen “oluş” kavramıyla ye-
rinden oynar, sabitlikten kurtulur ve tarihsel-
leşir. Hegel’e göre “yabancılaşma” sözcüğü 
(Entäußerung), ötekine dönüşen kendiliğe, 
Varlık’la varoluş arasındaki tarihsel ve dün-
yevi ayrıma atıfta bulunur. Yabancılaşma”yı 
anlamak için Hegelci görüşe göre insanın 
özüyle edimi arasındaki bağa bakmak gere-
kir. Oysa 20. yüzyılın Hegelci-Marksist gele-
neğinde yabancılaşma kavramı “beden- insan 
özü” arasındaki bağa atıfta bulunur. 

Bütün bunları bir resme oturtmak için çok 
basit bir canlandırma yapalım. Tarzan karak-
teri hepimize aşinadır. Edgar Rice Burroughs 
tarafından 1900’lerin başında yaratılmış bir 
öykü karakteri olan Tarzan, gemideki isyancı-
lar tarafından Afrika sahillerinde ıssız bir böl-
geye bırakılmış İngiliz bir Lord ve Lady’nin 
oğullarıdır. Kısaca anımsayacak olursak, Tar-
zan, bebek iken anne ve babası ölmüş ve onu 
bir maymun türünün üyeleri yetiştirmiştir. 
Jane ile karşılaşana kadar kendi “ben”i üze-
rine bilinç sahibi değildir, kendini isimlendir-
memiştir. Yani bedenine işaret ederek “ben 
Tarzan” demeye ihtiyaç duymamıştır. 

Tarzan’ın Jane karakteri ile tanışması Hegelci 
anlamda bir diyalektik çarpışmadır. Böylelik-
le Tarzan’ın kendi ayırdına varması mümkün 
olmuştur. Karşılaşma sahnesini anımsayın: 
Jane kendi bedenini işaret ederek “ben Jane” 
dediğinde, Tarzan’ın ilk yaptığı onu taklit et-
mek olmuştu; yani kendi bedenine dokunarak 
“ben Jane” demişti. Çünkü onun için ilk baş-
ta “ben” sözcüğü Jane’in bedeni ile kodlan-
mıştı. Anlamı sonradan kavradığı için daha 
sonra “ben Tarzan” diyebildi. Her bir ben’in 
bağlı olduğu beden-edim ve ruh arasındaki 
bağları görerek aslında Jane (yani cins ve kül-

tür anlamında karşıtı ve ötekisi) ile karşılaştı-
ğı için kendi kendinin bilincine vardı. 

Tarzan’ın yerinde Wittgenstein olsaydı emi-
niz ki bu fırsatı kaçırmaz, gösterimsel (osten-
sive) tanım üzerinden belki de kişi zamirleri 
üzerinden Jane ile bir dil oyunu oynardı. El-
bette böyle bir şey olamayacağı için bunu hiç-
bir zaman bilemeyeceğiz. Ama üzerine (çok 
şükür ki) felsefe yapabiliyoruz.

Günümüz düşünürlerinden Franco Berardi 
Ruh İşbaşında (Metis 2012) adıyla Türkçeye 
kazandırılan eserinde “çalışma süreçlerinin 
ilerleyen bir biçimde zihinselleşmesini ve bu 
durumun neticede ruhu nasıl köleleştirdiğini” 
değerlendirir. Yazara göre “ruh işbaşında”dır: 
“Yabancılaşmanın yeni biçimi tam da budur. 
Arzulayıcı enerjilerimiz müteşebbis olma hül-
yalarıyla tuzağa düşürülür, libidinal enerjile-
rimiz ekonominin kurallarına göre düzenle-
nir, dikkatlerimiz sanal ağların eğretiliğinde 
hapsolur. Zihinsel faaliyetin her bir parçası 
sermayeye dönüşmek zorunda bırakılmakta-
dır. Özellikle “arzu”ya yeni değerler biçilir 
ve ruhun iş süreçlerine tâbi kılınması ile psi-
kopatolojik sonuçlar yaratılır.” Modernlik 
sonrası insanın geldiği son nokta...

Tartışmalara daha güncel bir boyut katmak 
adına aşağıda iki genç kalemden iki yazıya 
yer vermek isterim. İlk yazı Marmara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan 
Sibel Çokşen’e ait. Çokşen, özellikle “kadın/
erkek rolleri, toplumsal cinsiyet” tartışması 
üzerinden “vahşi” ve “modern” insanın ya-
bancılaşma sürecine bakıyor.

İkinci yazımız yine Marmara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyan Bozkurt 
Toral’a ait. Toral ise Yabancılaşma’ya klasik 
Marksist geleneğin eleştirisi ve “Özcülük” 
tartışması üzerinden yaklaştı. 

Keyifli okumalar diliyorum.
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“Vahşiler gibiyiz! Mikroskobu cop gibi 
kullanıyoruz. Hayır, yanlış. Vahşiler ma-

neviyata daha çok önem veriyor.”
Tarkovsky/Offret 

Yabancılaşma, en temel anlamıyla insanın 
“öz”ünden kopmasını ifade eder. İçinde ya-
şadığımız kapitalist toplum düzeninde ya-
bancılaşmayı hayatın her alanında, gerek 
bireysel yaşantılarda gerek topluluk aktivite-
lerinde görmek mümkündür. Peki, yabancı-
laşmanın günümüzdeki toplumsal yaşantıda 
rolü nedir? Yabancılaşma ile kadın/erkek rol-
lerini belirleyen toplumsal cinsiyetin ilişkisi 
nedir? Toplumsal yabancılaşma ile mevcut 
politik ve ekonomik düzen arasında nasıl bir 
bağ vardır? Yabancılaşmanın toplumsallaş-
ması nasıl gerçekleşmiştir? İnsanın kötülük 
eylemlerinde ve bu kötülükten kurtuluş ta-
hayyülünde yabancılaşmanın yeri nedir? 

Bu yazı, kadının benliğinden uzaklaştırıl-
masıyla başlayan yabancılaşmanın tarihine 
odaklanacak ve egemen güçlerin yürüttüğü 
politikalarla toplumda genişleyip derinleşen 
yabancılaşmayı ele alacaktır. Muktedirlerin, 
kendi insani “öz”lerine yabancılaşmasının 
eril tahakkümden bağımsız olmadığı gibi, 
kurbanların kendi güçlerine ve kurtuluşlarına 
yabancılaşması da çaresiz ve umutsuz kadı-
nın tarihsel yenilgisinden bağımsız değildir. 
Yazı, yabancılaşmanın hem ezen hem ezilen 
katmandaki varlığının cins eşitsizliğiyle baş-
ladığını belirtip, kadının benliğine kavuşma-
sının toplumsal mahiyetteki önemine değine-

cektir.
Devletin henüz gelişip kurumlaşmadığı ve 
bürokrasinin olmadığı, avcılığın iyice geli-
şip erkeğe güç bahşettiği zamanlarda insan, 
ilk yabancılaştırma edimini kadın üzerinden 
gerçekleştirmiştir. Av sırasında ölüm-kalım 
mücadelesiyle hem hayatta kalmayı başarıp 
hem de avını öldürmeye çalışmanın sonu-
cunda erkek, belli stratejiler uygulayarak, 
gerektiğinde hilelere, tuzaklara başvurarak 
ve analitik aklını kullanarak aşkın bir ko-
numa geçmiştir. Kadın ise uzun bir zamana 
yayılan süreç boyunca soyun üreticisi olarak 
tasarlanıp içkinliğe hapsedilmiştir. Mitolojik 
anlatılarda geçen tanrılara yenilmiş tanrıça-
ların yabancılaşmasının mekânsal uzantısı ev 
iken, erkeğin kendi benliğine yabancılaşması 
daha büyük mekânlarda, imparatorluk top-
raklarında, devlet oluşumunda gerçekleşmiş-
tir. Doğal toplumda tanrıçalaştırılan kadın 
böylece, aşkınlığa erişmiş erkek tarafından 
insana ve insanlığa yabancılaştırılmıştır. Bu 
cins eşitsizliği günümüze dek dillere de yan-
sımıştır. İngilizcede “man” denildiğinde ya 
da “bilim adamı” denildiğinde “insan” kas-
tediliyorsa, insanın erkekleştirilip, kadının 
bu erkek-insana yabancılaştırılmasındandır. 
Kadının, erkek tarafından insandan yaban-
cılaştırılması erkeği iktidar büyüsüne hapse-
decek ve zamanla insan’ın anlamı köleleri, 
çocukları, fakirleri, yabancıları dışlayacak 
şekilde daralacaktır. Devletli uygarlığa ge-
çişle birlikte iktidar odakları, cins eşitliğine 
ve birbirini karşılıklı besleyip tamamlayan 
cinslerin özüne uzak kalmış, böylece eşitli-

ğe, özgürlüğe, hoşgörüye, sevgiye, doğaya 
yabancılaşmıştır. 

Kapitalizmin, toplumsal ve kurumsal ya-
pılara içerilmesiyle de yabancılaşma iyice 
toplumsallaşmış, derinleşmiştir. İşçi, ürettiği 
ürünün ne olduğunu bilmediği için emeğine 
yabancılaşır. Kadın, erkeklerin kullanımı ve 
denetimi altındaki kendi bedenine yabancı-
laşır. Kendi varoluşunun anlamını dahi er-
keğin anne-sevgili-eş ihtiyacına bağlayarak 
benliğini kaybeder. Diğer bir deyişle, kendi 
öz’ünün anlamını, eril dünyanın kendisine 
sunduğu görevler üzerine kurgulayan kadının 
benliğine yabancılaşması en temel ve en eski 
yabancılaşmadır. Sonra kapitalist ekonomik 
sömürüde kendi emeğine de yabancılaşır. 
Çocuk yapmak/doğurmak bizzat kendisinin 
cinsel edimi sonrasında oluşması, çocuğunun 
kendi genini taşıdığını düşünmesi ve en ni-
hayetinde yıllarca harcanan emeğin nasıl bir 
sonuç ortaya koyduğunu, yani çocuğun bü-
yüme/gelişme süreci belki bir nebze kadını 
bu en değerli üretiminin karşısında yaban-
cılaşmadan kurtarabilir. Ancak ataerkil top-
lumsal yapı ve çoğu zaman bürokratik devlet 
yapısı, kadının karşısında yabancılaşmadığı 
tek emeği de kadından alır; bu biricik emek, 
ya cins eşitsizliği uğruna harcanan bir oğul-
kız olur ya da iktidar sahiplerinin kârı uğru-
na savaşlarda ölmeye/öldürmeye gönderilir. 
Yine toplum genelinde artan tüketicilik de, 
kişilerin kendi öz benliğinden uzaklaşmasına 
yol açmıştır. İnsan, bir mikro kozmos olarak 
payına düşen yabancılaşmayı “moda” adı 
altında standart hayat tarzlarına hapsolarak 
yaşamaktadır. 

Kutsanan imajlara olabildiğince benzeşmek 
uğruna benliğini kaybetmiş mikro kozmos-
lardan bahsediyoruz. Evrende rasyonel oldu-
ğu iddia edilen tek varlığın çılgınca irrasyo-
nelleşmesinin insana ve dünyaya nasıl zarar 

Yabancılaşmanın
Toplumsallaşması 
SİBEL ÇOKŞEN 
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Psikolojik ve ideolojik bir kavram olarak ka-
bul edebileceğimiz yabancılaşmanın teorisi 
ve pratiği hakkında yapılan tartışmalar geç-
mişten günümüze dek genellikle yabancılaş-
mayla değil, özüne yabancılaşmış ve yaban-
cılaşmamış ile ilgili olagelmiştir. Hâlihazır-
daki bu tartışmalar yöntemleriyle (karşılaş-
tırmayla) sadece özcülük tartışmalarına yol 
açıyor. Bundan dolayı bugün “yabancılaşma” 
ile ilgili (yani bütün normallik-anormallik) 
tartışmalar açık bir evrenselcilik ve örtük bir 
ahlâkçılık etrafında dönüp duruyor. Sonuçta, 
dün olduğu gibi bugün de yabancılaşma tar-
tışmaları devlet-vatandaş, din-dindar ve ide-
oloji-taraftar pratiklerinin yeşerdiği yerdir.

A. Marksist Yabancılaşma Kuramı-
na Yaklaşımlar:

Yabancılaşma, Marksist terminolojide bir 
hal veya bir hareket olarak değerlendirilir(1). 
Kimi zaman birbiriyle iç içe geçen kimi za-
man da birbiriyle ayrıksı olarak yorumlanan 
bu iki değerlendirme Marxizm’in özcü ve an-
ti-özcü(2) yorumlarının yol ayrımıdır.

Marxizm’in bir hal olarak yabancılaşma yo-

rumu, doğrudan doğruya geleneksel iktidar 
ve kutsallık mitlerinin etkisindedir. Mark-
sistler (bu yorumu yapanlar ve yararlananlar) 
düşüncelerini “diyalektik materyalizm”in 
önsel doğruluğundan ve teorik-pratiğinden 
edindilerse de “bir hal olarak yabancılaşma” 
yorumunun felsefi kökenleri –muhtemelen– 
ilk sosyal düzenlemelere dayanmakta(3). Bir 
hal olarak yabancılaşma yorumu, yabancı-
laşmış olanı yabancılaşmamış olandan ha-
reketle tanımlar ve yabancılaşmış olanla ya-
bancılaşmamış olan arasında ilişkiler üretir. 
Marxizmin bu yorumuyla ilkel-öncüllerinin 
sürekliliği burada başlar. Marx, devletlerin 
ve dinlerin kullarını tanımladığı gibi prole-
taryayı tanımlar. Marx’a göre, proletarya-
yı proletarya yapan yalnızca proletaryanın 
üretim araçlarıyla ilişkisi değil, bu ilişkileri 
değiştirip dönüştürebileceğidir de(4). Son ola-
rak –eserlerinde parça parça da olsa– Marx 
sömürünün ve asalakların olmadığı komü-
nist dünyayı betimler. Komünist dünyada 
“yabancılar” yoktur, çünkü ya “buralılara” 
katılmışlardır ya da katledilmişlerdir. Bun-
dan dolayı komünist dünyanın insanlarının 
yaşamı “insanın insanca yaşamı” olarak im-
lenir. Böylece yabancılaşmanın bu yorumu 

en kurumsal, en modern ve en “çılgın” halini 
hümanizmde bulan özcülüğe(5) yaslanır.

Ek olarak, Marxizm’in –biraz da karikatü-
rize ettiğim– bu yorumunun şablonu İbra-
himî dinleri andırır. Devrimlerle (kıyametle) 
komünist dünyayı (cennete) yaratacak kitle 
(iyi insanlar) asalaklarından kurtulup ken-
dileri için her şeyin en iyisini üreteceklerdir 
(cennette de yiyecek, içecek, giyecek ve ba-
rınağın en iyi olacaktır). Komünist dünyada 
insan komünizmin ilkelerinden çıkmadığı 
sürece istediğini yapabilir; sabah avlanabi-
lir, öğleden sonra balık tutabilir, akşamüstü 
sığır yetiştirebilir, akşam yemeğinden sonra 
da edebiyat eleştirisi yapabilir (cennette de 
Tanrı’nın yasalarınca yaratılmıştır, cennette 
yaşayan tek bir boş laf bile işitmezler). Di-
ğer taraftan karşı-devrimciler (günahkârlar) 
aşama aşama devrimci ilkeler doğrultusunda 
(kutsal hükümler) ya devrimcileşeceklerdir 
(tövbekâr olacak) ya da cezalandıralacaklar-
dır (cehennem).

Marxizm’in ikinci yabancılaşma yorumuy-
sa daha anti-özcü bir tohumdan fışkıran bir 
hareket (etkinlik) olarak yabancılaşma yoru-
mudur. Anti-özcüdür çünkü bu yorum, birey 
ve ilişkilerini yeniden yorumlar; (Stirner’in 
şiddetle eleştirdiği) özgürleştiren devrimden, 
devrimin özgürleştirilmesine... Bu yeniden 
yorumlama en güzel ifadesini anarşist Emma 
Goldman’ın “Dans edemeyeceksem bu be-
nim devrimim değildir!” cümlesinde bulur.

verdiğini/vereceğini anlamak zor olmasa 
gerek. Güncel insani felaketler, insanın ken-
di özünden ne derece uzak kaldığını ortaya 
koymakta. Zulüm yağdıran bir zihniyet, in-
sani özüne nasıl yabancılaşmıştır? Peki ya 
kurbanlar? Kendisini mazlum görenler nasıl 
bir yabancılaşma taşımaktadır? 

İnsanın öz’üne yabancılaşmasının ilk işare-
ti “insanlığı” yaratmasıdır. İhtimal ki özü-
ne yabancılaşan insan, özüne kavuşmanın 
ümidiyle bir iyilik referansı oluşturmuş ve 
bu oluşuma da “insanlık” demiştir. Böylece 
kendi özünde mevcut olan iyiliği de kötülü-
ğü de soyutlayıp, tanrısallıkla şeytan arasın-
da bir sarkaç haline gelmiştir insan. Yalnız, 
buradaki asıl şeytanilik, “insanlığın” pek 
çok kötülük edimini meşrulaştırılması yö-
nünde kullanılmasıdır (Meşrulaştırılamayan 
kötülükler de bu defa şeytanın ayartmasına 
bağlanır, böylece insandan yine soyutlanır). 
İşte bu meşrulaştırma çabası günümüzdeki 
pek çok politikanın da esasıdır. Belli çıkarlar 
çerçevesinde bazı toplumsal grupların baskı 
altında tutulması, hatta yok edilmesi gereki-
yorsa, içine pek çok konjoktürel anlam yük-
lenmiş “insanlık” ortaya atılır. İnsanlık, mil-

letini düşmanlardan korumayı gerektiriyorsa 
hemen düşmanlar yaratılır. İnsanlık, toplumu 
güvende tutmayı gerektiriyorsa, çeşitli yön-
tem ve şekillerde tehlike ve emniyetsizlik 
bertaraf edilir. İnsanlık, soyut olan değerler 
için somut hayatların son bulmasını gerekti-
riyorsa, ölüme derhal kutsiyet atfedilir. Böy-
lece özellikle şiddet kullanma tekeline sahip 
olan devletin günlük şiddet politikası meşru-
laştırılıp normalleştirilir. Yabancılaşma, sıra-
danlaştırılmış şiddetin toplum tarafından iç-
selleştirilmesiyle adeta insan-dışı bir varoluş 
tarzına dönüşür. Dolayısıyla bürokrasinin ve 
bürokratik disiplinin, toplumsal yaşantıdaki 
zamansal/mekânsal hâkimiyetinin olgunlaş-
masıyla birlikte toplumlar, siyasi kavrayıştan 
ve siyasal işlevden koparılmıştır. 

Yaşama dair anlam ve değer oluşturma işlevi 
ile yaşantılarını idame etme yetileri elinden 
alınmış bir topluluk sadece kendi özüne de-
ğil; siyasete, ekonomiye, bilime de yabancı-
laşmıştır. Siyaset, devlete ve temsilcilere ha-
vale edilmiştir. Ekonomi, bir avuç zenginin; 
bilim ve tıp, şirketleşen okul ve hastanelerin 
eline bırakılmıştır. Her şey özünden koparılıp 
parçalara ayrılarak “uzman”lara teslim edil-

mektedir. Hafızasız, renksiz, insansız bir par-
çalanma ne kadar yozlaştırırsa o kadar yoz-
laştık. Oysa biraz olsun yabancılaşmaktan 
sıyrılabilmek için bütün’e tekrar dönmeliyiz. 
Bütün, ilk olarak kadının yabancılaştırılma-
sıyla bozulup günümüzün kapitalist toplum 
düzenine dek parçalanmaya devam etmiştir. 
Bu nedenle kadın, öz’üne ulaşmadan top-
lum özüne kavuşamaz. Bu arada mağduri-
yet yaşayan kimi toplumsal gruplar da güç-
süzlük, çaresizlik ve ümitsizlikten kaynaklı 
bir yabancılaşma kıskacı altındadırlar. Bu 
kesimler de kurtuluşlarını, kendi devirlerin-
deki Mehdi’ye havale ederler. Böylece, hem 
kurtuluşlarını ileri bir zamana erteleyerek so-
yutlarlar hem de baş edemediğini düşündüğü 
kapitalizmin rasyonalitesine uymadığını fark 
ettiğinde soyutladığı kurtuluşuna yabancılaş-
maya başlar. 

Bize, “En-el Hak” diyerek kendinden ge-
çen Hallac-ı Mansur’un bütünselliği lazım. 
Hak’tan gayrı olmadığını, insan özünün 
Hak’tan bir parça taşıdığını söyleyen Hal-
lac-ı Mansur’un yabancılaşmamış benliğine 
ihtiyacımız var. 

Yabancılaşma ve Özcülük 
Hakkında Bir Deneme 
BOZKURT TORAL

Sosyoloji
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Bu bakış açısının Marksist yeniden yorum-
lanmasına göre komünizm(6) bugünün bütün 
belirlenimlerini belirsizleştiren (belki de ya-
kan-yıkan) hareketler bütünüdür. Yabancılaş-
ma yaşarken yıkılacaktır, devrimden sonra 
değil. Bugün proletarya barikatlar kuracak, 
taşlar atacak, ateşler yakacak ve kendilerini 
üretimin alelade bir parçası haline getiren 
fabrikaları yıkıp emeğinin sahibi olacaktır. 
Bununla birlikte Marx’a göre yabancılaşma-
nın yıkımı, ezilenlerin kendiliğindenci etkin-
likleriyle değil, ancak Marxizmin ilkelerince 
bilinçlenmiş/bilinçlendirilmiş proleterlerin 
bilimsel-sosyalist devrimsel etkinlikleriyle 
olabilirdi. Böylece Marxizm, insanı insan 
yapacak olanın kapitalizme karşı sosyalist 
etkinlik olduğunu iddia etmekle kalmaz, bir 
de bunun nasıl bir sosyalist etkinlik olduğu-
nu da belirtir(7). Bilimsel-sosyalist etkinlikte 
bulunmayanlarsa “yanlış bilinç”lendirilmiş 
veya lümpenleşmiş/lümpenleştirilmiş diye 
adlandırılır ve yine “doğru bilinç” (bilimsel 
bilgininin ışığında bulunan) bir davranış ve 
düşünüş biçimine imlenir.

Sonuçta, bir hal olarak ve bir hareket ola-
rak yabancılaştırma yorumları açık veya 
örtük olarak özcü yorumlardır. Sebebiyse 
Marxizm’in –belki de– Platon’un Devlet’in-
den bugüne değin devam eden geleneğin ge-
lenekçisi olmasıdır. Onlara göre “organize 
edilmemiş” bir dünya yabancılaştırıcıdır. Bu 

kaotik dünyada insan “insanlık dışı” davranır 
ve düşünür (Çünkü ne yapması gerektiğine 
dair gerçeklerden uzak yanılsamalara ya-
kındır. Platon’un mağara alegorisi, Marx’ın 
“yanlış bilinç” kavramına denk düşer). O 
halde yapılması gereken “insanın insanca 
yaşayabileceği” bir dünyanın organize edil-
mesidir, ama her şeyden önce insanı insan 
yapanın ne olduğunun sabitlenmesi gerekir(8).

B. Marksist ve Stirnerci Yaklaşımla-
rın Karşılaştırması:

Marxizm’in yabancılaştırma kuramına dair 
kısa girişimizde, Marksist yabancılaşma ku-
ramının özcülük üzerinden örgütlendiğini 
gördük. Daha da doğrusu bu tartışmaların –
politik olarak– dostların ve düşmanların be-
lirlenmesinin ötesine geçmediğini de gördük.

Marx’a göre, üretim araçlarının mülkiyeti-
ni elinde bulundurmayan sınıfın “güçlülüğü 
güçsüzlük, zenginliği sefalet” yaratıyordur, 
çünkü emekçinin emeği hem özgünlüğünü 
hem de özgürlüğünü yitirerek aleladeleş-
tirilmiştir. Emekçi emeğinin yaratabilme 
özniteliğinden kopartılmıştır ve ürettiğinde 
emeğini göremiyordur. Böylece emekçi önce 
emeğine, sonra da aşama aşama kendine ya-
bancılaşmaktadır.
 
Marx’ın baş düşmanlarından biri olan Stir-

ner ise yabancılaşma sürecini ters yüz eder. 
Stirner şu soruyu sorar: “Güçlülerin güçlü-
lüğü zayıfların zayıflığının nedeniyse neden 
zayıflar zayıflıklarını yenmek için güçlüleri 
güçlerinden etmiyorlar?” Stirner’in bu soru-
ya cevabı evrenselci-özcülüğün kahverengi 
kadife perdelerini delik deşik eder. Stirner’e 
göre, güçlü ile zayıfın ilişkisinde “zayıflık 
güçlülüktür”. Aklımıza Woody Allen’ın Tan-
rı oyunundaki özgür olmak istemeyen köle 
gelir. Oyundaki köle, sahibinin kendisi adına 
da düşünüp sorumluluk aldığından dolayı kö-
leliği özgürlüğe yeğlemiştir.

Güçlü ile güçsüz arasındaki ilişkinin ahlâ-
kiliğini ortadan kaldırabilmek adına ekler 
Stirner, “Yine de fakirin zengine, zenginin de 
fakire ihtiyacı vardır; biri zenginin parasına 
ihtiyaç duyar, diğeri fakirin emeğine. Aslında 
kimsenin diğerine kişi olarak ihtiyacı yoktur, 
ama herkesin ona bir verici olarak, yani ve-
recek şeyi olan biri, bir şeye sahip olması sı-
fatıyla ihtiyacı vardır.”

Belki de anında anlaşılamayacak bu söz-
ler, Marx’ın “yanlış bilinç” kavramına se-
bep olan geleneksel iktidar teorisinin yerini 
alacak bir iktidar teorisinin ilk adımlarıdır. 
Stirner, Nietzsche’vari bir tavırla, iktidar ile 
ahlâkçılığın (Nietzscheci haliyle Hristiyan 
ahlâkının) arasındaki bağı ve Marx’ın –ken-
disinin de Bakunin’e atfettiği– yeni azizliği-
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ni ifşa eder. “Gücün neye yetiyorsa, hakkın 
olan odur,” der Stirner, evrenselci-özcülükle 
beraber “adalet” nosyonunu da delik deşik 
eder (Böylece “insanı insan yapan nedir?” 
özcü sorusu sorulamaz).

O halde Stirner’in yabancılaşmadan anladığı 
nedir?

Düşünebilen hayvanla başlayıp siyasi hayva-
na, alet yapabilene, Tanrı ve devletin kuluna, 
insana, vatandaşa ve homo sovieticus’a dö-
nüşen özcü düşüncelerin her biri kendi döne-
minde öze uygun olmayanı (yabancılaşmışı) 
da belirlemişti. Stirner ise “İnsan olduğun-
dan çok, olmadığıdır” derken özcülüğe bü-
yük bir darbe indirdi.

Stirner’e göre insan, önsel olarak otorite-
ler tarafından (buna hakkı, dolayısıyla gücü 
olanlar) tanımlanır ve otoriteler –yalnızca 
kendi yaşamlarını kolaylaştırabilmek adına– 
düşüncelerin ve davranışların tanımlarına 
uygunluğunu yeniden yapılandırır. Böyle-
ce otoritenin tanımlarıyla uygunluk ilişkisi 
yabancılaşmayı yaratır. Yabancılaşmış kişi 
Stirner’e göre, tanımlarıyla uygunluk ilişki-
si kuran ve –genellikle sorumluluk almaktan 
kaçınmak adına– bu uygunluk ilişkisinin sı-
nırlarını delmek bir yana, sınırlarına bile yak-
laşmayan kişi demektir.

Sonuç olarak, Stirner’e de özcülüğü yüzde 
yüz yenmiş diyemeyiz ama özcülüğe ağır 
darbeler indirdiği de doğrudur. Stirner daha 
organize bir dünya ve daha kapsamlı bir hu-
kukun yalın bir yabancılaşma olduğunu ise 
“Akıl egemen olursa kişi yenik düşer,” diye-
rek ifşa etmişti. Stirner’e göre yabancılaşma, 
“özgürleşerek”(9) değil, kavramlar için veya 
kavramlara karşı savaşarak hiç değil, yalnız-
ca “kendi olarak”(10) yani varoluşsal bir savaş 
vererek yıkılabilir.

C. Sonuç:
 
Yazının girişinde yabancılaşmayı psikolojik 
ve ideolojik bir kavram olarak yorumlamış-
tım. Yabancılaşmanın Marksist yorumların-
dan ideolojik yanının, Stirner’in yorumla-
rından da –kısmen– psikolojik yanının izini 
sürdüm. Öyle veya böyle özcülüğe düşme-
mek için “insanı insan” yapanı bir davranışa 
(bu bir başkaldırı bile olsa) imleyen ideolo-
jik yaklaşımdan uzaklaşılmalı. Arno Gruen 
“Normalliğin Deliliği” kitabında itaat, isyan 
ve “kendi olma” ilişkilerini psikanalizle ay-
dınlatırken ideolojik olmayan bir yabancı-
laşma yorumuna yaklaşmıştır. Gruen’e göre, 
kişinin eğilimi otoriteyle ilişkisince örgüt-
lenir. Bununla birlikte aynı koşullar da aynı 
eğilimlere yol açmaz. Bu yorum özcülüğe 
yakınlaşan Freudyen psikanalizi yadsısa da 
son tahlilde Gruen’in “demokrasi”si oyunu 
bozar.

Yazımı bitirirken yabancılaşmayla ilgili –nis-
peten– yeni bir yorum yapacağım. Gördüğü-
müz gibi yabancılaşmayla ilgili yorumlar bir 
öz (insani olan) çevresinde örgütlenecek bir 
yaşam yaratmaya yöneliktir. Kropotkin’in 
karşılıklı yardımlaşma ilkesi veya “Bolo’bo-
lo” düşüncesi bir ideoloji olarak anarşizmin 
bile yaşamın tamamını örgütlemedeki eği-
limini gözler önüne serer. Belki de bu kaçı-
nılmazdır, çünkü yaşamda “zordan kolaya 
–muhafazakârca– bir meyil” vardır. Yine de 
bu “anarşi”nin sonu olmayabilir.

“Yüreğimde Bir Delik” filmindeki Eric ka-
rakteri“Görüntülenen her şey yok oluyor,” 
diyordu. Buradan hareketle farkındalığında 
olunan hiçbir şeyin farkındalık-öncesi etki-
sinin olmadığından, hakkında düşünülen her 
şeyin öldüğünden ve düşünme-sonrası yeni-
den doğduğundan bahsedebiliriz. Böylece 
Foucault’nun “sınırlar”la ilgili dediklerini 
“sınırlara basmak onları sınır olmaktan çı-
karır”a dönüştürebiliriz. Bunlar bizim “ya-
bancı”yı değil ama “yabancılaşma deneyi-
mi”ni anlamamızda ve bu anlayış doğrultu-
sunda da yorumlamamıza yardımcı olacaktır.

Yabancılaşma deneyimini anlayabilmek adı-
na, iktidar aygıtının teknolojisini kısaca ifşa 
etmek gerekiyor. Bana kalırsa iktidar aygıtı 
–geleneksel yorumların aksine– Kafka’nın 
“Kafesin biri, bir kuş aramaya çıktı” veci-
zesindeki gibi insanları zor ve aldatmacayla 
egemenliği altına alan/altında tutan bir şey 
değil, hemen hemen “bir arı kovanı” gibidir. 
İktidar aygıtının insanları egemenliği altına 
aldığını iddia etmek, iktidar aygıtının ege-
menler-egemen olmayanlar olarak ayrılan 
insanlardan yalnızca egemenlerin tekelinde 
bulunduğunu iddia etmektir. Zaten “altında 
olmak/altına alınmak” ifadelerinin anlamı 
da budur. Bu, “egemen olmayanları” sorum-
luluktan sıyıran ve eskinin devlet-toplum 
karşıtlığının dayandığı söylemdir. Buna rağ-
men ve bunun aksine bir arı kovanını andıran 
iktidar aygıtının devamlılığı; egemenlerin, 
güçlülerin ve zenginlerin zor ve aldatmacası-
na değil, egemen olmayanların, zayıfların ve 
fakirlerin “iktidar karşıtı” pratik sergileme-
melerine dayanır. İktidar yöneteni ve yöne-
tileni ile bir bütündür ve sorumluluktan sıy-
rılmış (masum) insan yoktur. Bir protestoda 
bir polis kurşunuyla öldürülen bir çocuğun 
ölümünden o polisin kendisi kadar, o polisi 
görevlendirenler ve meclis içindeki bir par-
ti kadar diğerleri de sorumludur. Öyle veya 
böyle bu cinayetten iktidar karşıtı pratik(11) 
göstermeyen her bir kişi sorumludur. 

O halde “yabancılaşma deneyimi”, yaban-
cılaşma deneyiminin inkârıyla mümkündür. 
İktidar aygıtını meydana getiren egemenler 
ve egemenlik altında bulunanlar, yalnızca 
egemenlerin çıkarına olan değil, egemenlik 
altında bulunanların da çıkarına olan bir söz-
leşmenin taraflarıdır. Egemenler mevcudun 

muhafazasını elde ederken, egemenlik altın-
da bulunanlar da –kendileri olmaktan vaz-
geçerek– sorumluluktan sıyrılırlar. Bunun 
farkındalığıysa yabancılaşma deneyiminin 
perde arkasındaki “kandırılmış insan” söy-
lemini söndürür. Son tahlilde yabancılaşma 
kişinin, “iktidar” ile ilişkili olarak, yaşanan-
lardaki sorumluluğunu yadsıması ve yadsın-
manın yadsınması için gerekçeler üretilmesi 
etkinliğidir.

Notlar:

(1) Marxizm’in heterodoks yorumları bu genelle-
meye katılmayabilir.
(2) Yazının devamında ikinci, anti-özcü kolun da 
aslında bir çeşit özcülük olduğuna varılacaktır.
(3) İlk yabancı yabandan geldi; bilgisinde –nere-
deyse– bilgisiz olunan yabandan yollanan yaban-
cı, önceden (işaret edilen) orası ve burası varken 
yanında “oralı”yı da getirdi. Böylece –bugüne 
değin– “orası” ve “oralı” her kötülüğün kayna-
ğı oldu. Din ve devlet pratiklerinin dayanağı da 
“orası’nın buralaşması”, “oralı’nın buralılaşması” 
değil miydi?
(4) Proletaryanın bu gücü, onu yalnızca ekonomik 
bir sınıf olmaktan çıkarıp devrimin devrimci öz-
nesi haline getirir.
(5) Özcülük ilkçağ felsefelerinden yola başlayıp 
felsefe, din ve bilim uğraklarından geçmiş ve şim-
di tarih boyunca görüp görülebilecek en tehlikeli, 
en kapsamlı, en “normal” halini hümanizm ve de-
mokraside bulmuştur. 
Her özcülük kendi rasyonalitesinin sonucu ve 
taşıyıcısıdır. Kendi rasyonalitesini, kendi iktidar 
teknolojileriyle kurumsallaştırabilir. Bu yüzden 
her özcülük, kendi günahkârlarını “tanımak” zo-
rundadır.
(6) Komünizm artık, gelip gelmeyeceği meşum 
bir geleceğe gönderme olmaktan çıkıp bugüne 
değer. Komünizmi bugünden yaşamak. Bu bakış 
açışı sonradan XX. yüzyıl karşı-kültür hareketle-
rini de beslemiştir.
(7) Manifesto’da Marx’ın kendi kanıları dışında 
kalan komünist, kolektivist, sosyalist ve anarşist 
görüşleri konumlandırması bunun kanıtıdır.
(8) Platon’da bu “organize dünya” polis’in orga-
nizasyonu, Marx’ta üretimin “bilimsel ve rasyo-
nel” organizasyonudur. Bu geleneğe göre insan. 
Ancak –bir şekilde aydınlanmış– filozoflar ve 
bilim adamlarının onun ne olduğu ve ne olmadığı 
hakkındaki görüşleri uyarınca halini ve hareketini 
“organize” ettiği sürece kendi olabilir.
(9) Stirner’e göre özgürlük bir şeyden olabilir. 
Stirner, Biricik ve Mülkiyeti adlı eserindeyse bire-
yin kendisine egemen olabilmesine “kendi olma” 
der.
(10) Stirner’e göre “kendi olma” kişinin kendi 
kararlarını alabilmesi, kendi üzerindeki iktidarına 
yabancılaşmaması anlamındadır.
(11) Süreğen bir eyleme yandaş olmak ile yansız 
olmak, o eyleme engel olmadığından dolayı pra-
tikte eşdeğerlidir.
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En önemli yabancılaşma kendi özüne olmalı insanın. Ben diye yapılandırdı-
ğım kişiliğimi değiştirmeye yardımcı olan ve beni çeken etkenlerin geçmiş-
te deneyimleme süreçleri olmadan, sadece bilgi ile etkilerini anlama, uyum 
sağlama, sindirebilme ihtimali istek ve çaba ile aynı derinliğe ulaşabilir mi? 
Yoksa sürecini yaşamadığım için yüzeysel bir boyutta mı kalır?

Afrika’dan Avrupa’ya gelen insanların kendi kültürlerinden uzaklaşıp, 
uyum sağlama ve onlar gibi yaşama isteği kendi kültürüne yabancılaşması-
na sebep olup yapay bir görüntü oluştursa da, kendi kültüründen getirdiği 
ve gittiği yerdeki insanların faydalanacağı bilgileri aktarması ile yaban-
cılaşmayı aşıp uyum sağlama aşamasına geçecektir. Aynı şekilde yoga’yı 
anlamaya çalışan, hayatına katmak isteyen bir Avrupalı, içinde doğup bü-
yümediği Hint kültürünü içselleştirebilmesi ya da Uzak Doğu kültüründe 
yaşayan birinin Afrika geleneklerine kendini yakın hissetmesi ve onlar gibi 
davranması taklit gibi görünse de, içerdiği kendine ya da diğer insanlara 
olan fayda, istek ve çaba ile geçmişte deneyimlemediği süreci aşabilecek, 
yapaylıktan kurtulacaktır.

İçinde doğup büyüdüğüm kültür ve din olarak seçme şansım olmadan da-
yatılan manevi disiplinler, benim doğuştan getirdiğim yapıya uyumlu olma-
yabilir. Eğer belirli birtakım özelliklerle bu dünyaya geliyorsak, dayatmalar 
kendi özümüzü bulmamıza yardımcı olmayacağı gibi içimizdeki cevherin 
körelmesine de sebep olabilir. Bunu anlayabilmek için bulunduğumuz or-
tamdan, kültürden uzaklaşarak diğer kültür ve sosyal yapıları, insanları ta-
nıyarak aradaki farklılıkları ya da ortak özellikleri görmek bakış açımızı 
değiştirecek, körü körüne bağlandığımız öğretilmiş kalıpları yargılayabile-
cek ya da ne kadar değerli olduğunu anlayabilecek kapasiteye gelmemizi 
sağlayacaktır. 

Deha olarak ya da başarıları ile tarihe geçmiş olan birçok insan içinde bu-
lunduğu toplum ve doğa ile şekillenmiştir, büyük bir ihtimalle birçok deha 
ya da yetenekli insan ise içinde bulunduğu toplum ve doğa sayesinde yok 
olup gitmişlerdir. Bu yüzden doğduğumuz, büyüdüğümüz kültürün mü yok-
sa diğer alternatiflerin mi kendi özümüze uygun olduğunu anlayabilmek 
için kalıplarımızı kırıp dışına çıkmak, uzaklaşmak gerçeklerle yüzleşme-
mizi, kendimizi tanımamızı sağlayacaktır. Bu uzaklaşma isteği birçok risk 
içerdiği için içimizdeki korkuyu harekete geçirecektir. Eğer korkuya yeni-
lirsek engellere takılıp olduğumuz yerde kalırız, fakat bir adım atacak cesa-
reti gösterirsek korku yok olmaya başlayacak ve gelişme devam edecektir. 

Zaman içerisinde ailem, akrabalarım, arkadaşlarım ile yaşadıklarım haya-
tımda kalıplar oluştursa da kişiliğimi inşa etmekte önemli role sahiptirler 
ve bu bilgiler bilincin derinliklerinde kayıtlıdır.  Daha sonra yapacaklarım 
ise bu bilgilerle anlam kazanmaya başlar. Eğer kalıplara takılıp kalınırsa bir 
kısır döngünün içinde geçmişi taklit ederek, kopyalayarak, kullandığımız 
kelimelerin anlamlarını sorgulamadan, düşünmeden tekrar eder dururuz. Bu 
durumdan uzaklaşmak, diğerlerini ötekileştirmeden, öğretilenlerin dışına 
çıkarak ihtiyaçlarımızı, yapmak istediklerimizi keşfetmeye başlamak için 
durup kendimizi dinlemeyi denemeliyiz. Elbette taklit etmek öğrenip anla-
mamız için kullandığımız yollardan bir tanesidir ama zamanı geldiğinde bu 
ezberi bozmak en zor sınavdır. Teknik, yol, yöntem, metot birer araç olarak 
kullanılsa da, bunlara saplanıp kalmamalı, normlardan, kurallardan kurtula-
rak değişimlerle gelişimi gerçekleştirmeli, kendimizi bulmalıyız.

Kendini Ararken
NİLGÜN ÇEVİK GÜREL
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Çeşitli kaynaklardan faydalanılarak derlen-
miş bu çalışmada, insanın doğumdan itibaren 
ebeveynleriyle geçirdiği ilk yıllarındaki iliş-
kileri yoluyla kişiliğinin ve özyapısının ge-
lişmesi, bu süreçte oluşabilecek sorunların ne 
şekilde kişinin kendisine yabancılaşmasına 
ve sağlıklı bir kendilik ortaya koyamamasına 
yol açtığı ele alınmıştır. 

Okul öncesi dönemde, yani 0-6 yaş arasında-
ki çocuğun duygusal gelişimi için ebeveyn 
çok önemli bir rol oynar. Aile, birbirini etki-
leyen ve birbirinden etkilenen karı-koca, anne 
baba- çocuk ve kardeşler alt sistemlerinden 
oluşur. Özellikle okul öncesi çocukları için 
anne ve babasıyla ilişkileri oldukça belirle-
yicidir. Annenin kişilik özelliklerinin bu iliş-
kinin kalitesinde önemli bir rol oynadığı dü-
şünülür. Anne-çocuk arasındaki ilişki, birçok 
kuram çerçevesinde ele alınmıştır. 1

Çocuk Gelişiminin Psikiyatrik 
Kuramlarda Değerlendirilmesi:

Sigmund Freud’un klasik psikanalitik kura-
mı ile başlayan süreçte birçok kuramcı çocuk 
gelişimi konusunda çalışmalar yapmıştır. 2 
Sigmund Freud, kişilik gelişiminin ilk 5 ya da 
6 yıldaki deneyimlerle oluştuğunu savunur. 
Yetişkin kişiliğinin temellerinin çocukluk 
yıllarında oluştuğunu ve psiko-cinsel gelişim 
dönemlerinin her birinin yetişkin kişiliğine 
etkisi olduğunu belirtir. Freud’dan sonra bir-
çok kuramcı psikanalitik çerçevede çocukluk 
dönemi, kişilik gelişimi ve anne baba-çocuk 
ilişkilerini incelemiştir. Freud, çocuğun geli-
şimini beş dönemde ele alır. 1 

Erik Erikson, kişilik gelişimin yaşam boyu 
devam ettiğini belirtir ve Freud’un beş geli-
şim dönemini geliştirerek sekiz dönem içinde 
tanımlar. Bunlardan bir kısmı Freud’un geli-
şim dönemleri ile paralellik gösterir. 3 Erik-
son, “istekler” ve “olması gerekenler” olarak 
iki kutuplu bir yapı üzerinde durmuştur. Ego-
nun bir yandan aşırı ve yıkıcı isteklerle, diğer 
yandan ise anne baba ve toplumun kısıtlama-

larıyla sıkıştırıldığını belirtir. Bu dönemlerin 
olumlu ve olumsuz boyutlar içerdiği ve her 
birinin kendine özgü bunalımlarıyla belir-
lendiğini; ayrıca, içinde yaşanılan toplum ve 
kültürden oldukça fazla etkilendiğini belirtir. 
Erikson’un gelişim kuramını Freud’unkinden 
ayıran en önemli özellik, Erikson’un çevresi-
ne güvenemeyen bir bebeğe eğer bir sonraki 
gelişim döneminde ilgi ve bakım sağlanırsa 
insanlara güven geliştirebileceğini öne sür-
mesidir. 2

Psikanalitik düşüncenin tarihsel gelişim süre-
cinde, Freud sonrası dönemde, bir dönüşüm 
gerçekleşir ve erken çocukluk dönemleri, ço-
cuğun nesne, özellikle ilk nesne olan anneyle 
ilişkisi gibi konular incelenir. M. Klein, J.F. 
Masterson, D.W. Winnicott, M.S. Mahler, H. 
Kohut gibi kişiler klasik psikanalitik kuram-
dan ayrışan bu döneme önemli katkı sağlayan 
psikanalist ve kuramcılardır.

Mahler’in ebeveyn-çocuk ilişkileri konusun-
daki görüşleri de oldukça önemlidir. Mahler, 
Sigmund Freud’un klasik psikanalitik kura-
mından ayrılmadan çocuğun yaşamının baş-
langıcındaki ilk 36 ayı belli bir sistematikle 
ele almıştır. Özellikle “İnsan Yavrusunun Psi-
kolojik Doğumu” adlı kitabı, kendisine kadar 
dağınık şekilde var olan psikanalitik gözlem, 
bulgu, yeniden inşa gibi pek çok parçayı belli 
bir düzene sokup birleştirmiştir. Çocuğun ge-
lişimi ve ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişki 
konusunda ayrıntılı bir psikanalitik bakış açı-
sı sunar. 4 Mahler’e göre, insan yavrusunun 
biyolojik doğumu ile psişik doğumu eşza-
manlı değildir. Biyolojik doğumun dramatik, 
gözlemlenebilir ve sınırlarının kesin olduğu-
nu; psişik doğumun ise, yavaş bir şekilde ge-
lişen ruhsal bir süreç olduğunu öne sürmüştür. 
1 Ayrıca baba figürünün bebeğin, ilk kez anne 
dışındaki birinin varlığından haberdar olma-
sını sağladığını belirtmiştir. 5 

Winnicott’a göre, çocuk yaşamının başlangı-
cında, bütünleşmemiş, zamanda ve mekânda 
dağınık deneyimler yaşar. Bu deneyimlerin 
kendilik çekirdeğini oluşturduğunu söyler. 6 

(Winnicott D.W. Oyun ve Gerçeklik, Saffet 
Murat Tura’nın önsözü) Çocuğun annesi ile 
kurduğu ilişki ve annenin sağladığı kucak-
layıcı çevre içinde, çocuk kendilik bütünleş-
mesini ve gelişmesini sağlar, kendilik duy-
gusunu geliştirir. Annenin çocuğuyla ilgili 
bütünleşmiş tasarımları ve onun ihtiyaçlarına 
eş duyumlu yanıtlar vermesi, çocuğun gi-
derek kendi bütünlüğünü kavramasına ve iç 
dünyasının oluşmasına yol açar. Winnicott, 
çocuğun yaşadığı “tüm güçlülük” deneyimi-
ni, eş duyumlu olarak ihtiyaçlarının karşılan-
ması ve kendini her türlü tatminin kaynağı 
olarak algılaması olarak açıklar. 5 Gelecekteki 
yaşamında dış dünyanın güçlükleri karşısın-
da yıkılmayan bir kendine güven duygusu 
böyle bir çocuksu tüm güçlülük deneyimine 
dayanır. Kendiliğin bütünleşmesi annenin eş 
duyumlu “ayna” yanıtlarına bağlanmıştır. Bu 
yanıtlar “kendilik” duygusunun gelişmesinde 
önemli rol oynar. 

Annenin, çocuğun gelişimi ile paralel bir 
şekilde onun ihtiyaçlarına dereceli bir şekil-
de duyarsızlaşması çocuğun tüm güçlülük 
yanılsamasını kırar ve gerçeklik duygusunu 
geliştirir. Bu aynı zamanda anneden ayrıl-
ması, ayrımlaşma, dolayısıyla bireyleşmesi 
anlamına gelmektedir. Çocuğun tüm güçlülük 
yanılsamasının annenin eşduyumlu olmayan 
yanıtlarıyla erken ve sert engellenmesi ciddi 
psikopatolojik neticeler doğurur. Böyle bir 
durumdaki çocuk giderek bir “sahte kendilik” 
geliştirecektir. Kendiliğinden ihtiyaç ve talep-
lerinden vazgeçecek, hızla annenin ve başka-
larının taleplerine göre kendini oluşturmaya 
çalışacaktır. Artmış bir zihinsel aktivite ile 
kendini ve çevresini sürekli olarak tarayacak, 
gerçekliği değerlendirmeye çalışarak yüzey-
sel bir uyum göstermeye yönelecektir. “Ha-
kiki kendilik”, gelişmemiş bir nüve olarak 
“sahte kendilik” tarafından sarılıp, kuşatılıp 
korunacaktır. “Hakiki kendilik” kendiliğin-
den ihtiyaçların, dışavurumların kaynağıdır. 
“Sahte kendilik” ise çevrenin sağlamadığı 
olumlu ortamı sürekli olarak oluşturmaya yö-
nelik bir aktivitedir. Çocuk oynamakla, daha 
sonraları kültürel yaratıcılığın temeli olacak 

Okul Öncesi Çağda
Anne-Çocuk İlişkisi Bağlamında 

Kendiliğin Oluşumu Ve 
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bir aktiviteyi gerçekleştirmektedir. Winni-
cott’a için gerçek sağlıklı insan, paradokslarla 
birlikte yaşayabilen, oynayabilen, yaratabilen 
insandır. 6

Anna Freud’a göre, bir çocuğun gündelik 
davranışları ve semptomatolojisi (Semptoma-
toloji: Hastalığın belirtileri yani semptomla-
rıyla ilgilenen araştırma ve bilim dalı.)anne 
babasının bakımına ya da ihmaline, sevgi 
ya da sevgisiz yaklaşımına, çocuğa değer 
vermesine ya da çocuğu aşırı eleştirerek kü-
çümsemesine; bunun yanı sıra, anne babanın 
aile yaşamındaki düzen ya da düzensizliğine 
bağlıdır. Ayrıca Anna Freud, annenin mizaç 
değişikliklerinin çocuk üzerinde önemli bir 
etki yarattığı da öne sürer. 7

Çocukluk dönemine psikanalitik çerçevede 
farklı bir bakış açısı getiren kuramcılardan bi-
risi de Melanie Klein’dir. Temelde Sigmund 
Freud’un klasik psikanalitik kuramının izinde 
olan Klein, çocuklarla sürdürdüğü ve içsel-
leştirilmiş nesnelere odaklandığı çalışmaları 
ile psikanalitik kurama farklı bir boyut getir-
miştir. 1 Klein, insan yaşamında ilk yılın ruh-
sal gelişimin en belirleyici dönemi olduğunu 
öne sürmüştür. Melanie Klein ile başlayan ve 
ondan etkilenen birçok kuramcı nesne ilişki-
leri kuramına günümüzdeki şeklini vermiştir. 
Nesne ilişkileri kuramına göre, dürtüler bir 
ilişki içinde belirlenir ve ikisi birbirinden so-
yutlanamaz. 1

Kohut’a göre, çocuğun normal bir gelişim 
süreci için anneden gelen onaylayıcı tepkiler 
çok önemlidir ve çocuğa kendisini değerli 
hissettirir. Ayrıca, çocuk aynalama yoluyla 
hayran olunan bir varlık olduğunu görmek 
ister. 8 Bu duyguyu ona verebilme potansiyeli 
en yüksek olan ebeveyn ise annedir. Aynala-
ma yapması (mirroring) demek, aynı zaman-
da onun kendisinden ayrı olduğuna, dolayı-
sıyla anneden ayrı bir kendilik oluşturacağına 
da işaret etmek demektir. Bebeğin aynalama 
sonrası sahip olması beklenen düşünce “Ben 
mükemmelim, sen de bana hayransın”dır 7. 
Buradaki sen ve ben ayrımının oluşabilmesi, 

aynı zamanda bebeğin anneden ayrışmasını 
gerekli kılar. Annenin aynalama tepkisi ver-
memesi durumunda, çocuğun bütünlük duy-
gusunu sürdürmesi ve kendisine yönelik say-
gısını korumasında güçlükler yaşar. Çocuğun 
bütünlüğünü koruyamaması durumunda ise, 
umutsuzluk duygusu içinde kusursuz olmaya 
çalışarak anne babasını etkilemeye çalışır. 1

Bağlanma Kuramı:

Bağlanma, doğumla birlikte başlayan ve te-
mel olarak 0-3 yaş arasında şekillenen bir sü-
reçtir. Bowlby, bağlanma kuramı çerçevesin-
de, türe özgü davranış örüntülerini ve yaşam 
boyu duygusal gelişim sürecini açıklamıştır. 
Bu dinamik, çocuk ile onu büyütenler arasın-
daki ilişkiyi yansıtır. Bowlby’ye göre ruh sağ-
lığının temel belirleyicisi anne ve çocuk ara-
sındaki bağlanmanın türüdür. Bu ilişki kaygılı 
ve güvensiz bir bağsa, bu bağ çocuğun tüm 
yaşamı boyunca içinde taşıyacağı bir “ben” 
ve “öteki” kalıbına dönüşecek, onun dünya 
ile kurduğu ilişkinin kipini belirleyecektir. 
Kaygılı bağlanma içindeki çocuk anne ile op-
timal bir mesafe bırakan bir ilişki kuramaz. 
Ya ona yapışır ya da ondan kopar. Ya da bu 
ikisinin arasında yalpalar durur. 3 (Winnicott 
D.W. Oyun ve Gerçeklik, Saffet Murat Tura, 
önsözden) 

Ainsworth, Bowlby’nin bağlanma kuramını 
temel alarak üç farklı tipte bağlanma örün-
tüsü tanımlamıştır. 9 Bunlardan ilki, güvenli 
bağlanma örüntüsüdür. Bu durum için, eğer 
bebeğin temel gereksinimlerine zamanında 
karşılık verebilen bir bakıcı varsa bu durum-
da bebek, oyun oynamak ya da keşfe çıkmak 
için kendisini güvende hisseder. Temel bakım 
veren kişi ile kurulan bu tür güvenli bir bağ-
lanma örüntüsü bebeğin uyumunu sağlamak-
tadır. İkincisi ise, kaygılı/kararsız bağlanma 
örüntüsüdür. Bakım veren kişinin bebekten 
gelen sinyallere tutarsız karşılık verdiği ya 
da zamanında karşılık veremediği durum-
larda ise, bebekte kaygılı/kararsız bağlanma 
örüntüsü ortaya çıkabilir. Üçüncü bağlanma 

örüntüsü ise, kaygılı/kaçıngan tarzdır. Bu 
durumda ise, bakım veren kişinin bebeğin 
gereksinimlerine karşı tutarlı olarak tepkisiz 
kalması ve bunun sonucunda da, bebeğin ba-
kıcısına kaygılı/kaçıngan tarzda bağlandığı 
belirtilmektedir. 8

Bowlby, annesiyle arasında duygusal bir iliş-
ki gerçekleştirmiş olan küçük bir çocuğun, 
eğer anneden ayrılırsa bu durumun çocuğun 
kişilik gelişimi için oldukça zararlı olacağını 
belirtmiştir. 

Winnicott ise, oyun oynamanın güveni içer-
diğini ve başlangıçta bebek ile anne figürü 
arasındaki ilişkiden kaynaklandığını belirtir. 
Yaşamının erken döneminde bebeğin nere-
deyse mutlak bir bağımlılık durumu içinde 
olduğu ve anne figürünün kendisine uyum 
göstereceğine kesin gözüyle bakacağını öne 
sürer.6 Ailenin temel işlevleri arasında, çocu-
ğun fiziksel, psişik ve sosyal alanlardaki ge-
reksinimlerini karşılayarak sağlıklı bir birey 
olarak yetişmesi yer almaktadır. 

Anne babanın çocuklarına rehberlik yapması 
ve kurallar koyması, çocuklara doğru ile yan-
lış ve kabul edilebilinir ile edilemez davranış-
lar arasındaki farkı ayırt etmelerinde yardımcı 
olur. Ebeveynlerin çocuklarına uygun şekilde 
sınır koymaları, çocuğun yargılama beceri-
sinin ve vicdanın gelişmesini sağlar. Ayrıca, 
çocuğun çevresini, olayları anlaması ve öğ-
renmesi sürecine de yardımcı olur. 

Güvenli bağlanma ve birlikte anlam oluştur-
mak için gerekli olan beş temel gelişimsel sü-
reç bulunmaktadır. 10 11

Bunun ilki kendini güvende hissetme ve araş-
tırmadır. Bebekler dünyaya geldiklerinde, ya-
şamlarını kendi başlarına sürdürmek için ge-
rekli olan becerilere sahip değillerdir. Burada, 
doğru anlaşılma ve anlama hem yetişkinlerin 
hem de bebeklerin doğru/uygun tepkileri ver-
mesiyle oluşur. Bebek, bu ilişki içinde güven 
duymayı, iletişim kurmayı, duyguları paylaş-
mayı öğrenir ve bu şekilde kendisi, başkaları, 
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çeşitli nesneler ve olaylar hakkında fikir edin-
meye başlar. Bebek, kendini güvende hisset-
meye başladıktan sonra, çevreyi merak eder 
ve bunun için de, içinde bulunduğu çevreyi, 
bu ortamda yer alan kişileri ve nesneleri araş-
tırmaya başlar. Bebeğin ilk araştırmaya başla-
dığı kişiler, ona bakım veren kişilerdir. 

İkinci süreç ilişkilerde sürekliliktir. Anne ba-
baların çocuğun kendini güvende hissetmesi 
için hem sözle hem de davranışlarıyla ona 
güven vermelerinin, çocuğa gösterdikleri 
ilginin ve sevginin herhangi bir koşula bağ-
lı olmadığını ona hissettirmeleri önemlidir. 
Anne-çocuk ilişkisinde herhangi bir nedenle 
bir kopukluk yaşandığında, çocuğun görevi, 
annenin neden, hangi niyetle tepki vermedi-
ğini anlamaktır. Bu noktada, annenin çocuğa 
yardımcı olması ve neden o an çocukla ola-
madığını çocuğa açıklaması gerekir.

Üçüncü süreç, duyguların birlikte dengelen-
mesidir. Anne ve bebek arasında duygusal bir 
uyum ortaya çıkar. Bu duygusal uyum, anne-
nin çocuğun dikkatini çekebilmesine de ola-
nak tanır. Bu şekilde anne, bebeğin dikkatini 
çevredeki nesnelere ya da olaylara çekebildi-
ği gibi, bebek artık kendisinin ve annesinin 
duygu durumuyla da yakından ilgilidir. 

Dördüncü süreç, anlamın birlikte yaratılma-
sıdır. Çocuk, kendisinin kim olduğunu, anne 
babasının nasıl insanlar olduğunu, çevresin-
deki nesnelerin nasıl kullanıldığını, yaşadığı 
olayların ne anlama geldiğini, öncelikle anne 
babasının ona dünyayı sunma şekliyle anlar. 
Sonuç olarak, çocuk, anne babasının dünya-
sında bir yeri olduğunu, onlar tarafından anla-
şıldığını görmek ister, anne baba da, aynı şe-
kilde, kendilerinin çocuğun gözünde bir yeri 
olduğunu görmek ister. 

Anne ve çocuğun, anlam verme süreçleri 
içinde, bu sürece zarar verebilecek iki önemli 
nokta bulunmaktadır: İlişkide yaşanan ko-
puklukların nasıl tamir edildiği ve yargılama. 
Annenin çocuğa olan sevgisi ve ilgisinin ko-
şulsuz olması önemlidir. Annenin, çocukta 
yalnızca kendi beğendiği yönleri önemsediği, 
“bu şekilde davrandığında seni seviyorum” 
mesajı verdiği durumlarda, çocuk, kendi 
özünden uzaklaşmaya ve yanlış bir benlik 
algısı oluşturmaya başlar. Çocuk kendisinin 
sadece başkaları tarafından beğenildiğinde 
değerli olduğuna inanır. 

Anne ve çocuğun birlikte anlam oluşturma-
ları, ömür boyu devam eden bir süreçtir. Ço-
cuk için, anne baba artık sadece dış dünyanın 
“tercümanları” değildir, onlar aynı zamanda 
çocuk için özdeşim modelleridir. Çocuğun 
anne babasıyla içinde bulunduğu “birlikte ve 
karşılıklı anlam verme” süreci, zaman içinde 
çocuğun kendilik duygusunun oluşumuyla 
sonuçlanır. “Bütüncül ya da bütünleşmiş ken-
dilik” tutarlı, sürekliliği olan ve yaşadığı tüm 

deneyimleri bir araya getirebilmiş bir kişilik 
yapılanması anlamına gelir. Buradaki oluşum 
katı değil, esnek, deneyimleri sürekli yorum-
layıp içine alan, yeni deneyimler arayan bir 
oluşumdur. Bu oluşumun, sağlıklı olmasının 
en temel şartı ise güvenli bağlanmadır. (Hu-
ghes) 
 
0-6 yaş arasında yaşanan deneyimler, öz-ye-
terlik ve öz saygının yani genel benlik algısı-
nın temelini oluştururlar. Bu dönemde yaşa-
nan olaylar kişinin kendi hakkındaki yargı ve 
değerlerini oluşturur. Benlik algısının sağlıklı 
bir biçimde gelişmesi yolunda destek görme-
yen bir çocukluk dönemi, ergenlik başlangı-
cından itibaren benlik algısında büyük olum-
suzlukların ortaya çıkmasına neden olmakta-
dır. Öz-yeterlik bireyin kendisi ile ilgili olarak 
özde/içte neler hissettiği ile ilgili bir terimdir. 
Öz saygı ise bireyin başkalarının onun hak-
kında neler düşündüğü ile ilgili hissettikleri-
ni içerir. Bu nedenle benlik algısının sağlıklı 
oluşumunda ebeveynlerin, bakıcıların, diğer 
aile bireylerinin, öğretmenlerin, komşuların 
ve hatta televizyonun rolü vardır denilebilir. 
Gelişim dönemleri açısından anne-baba-ço-
cuk ilişkileri, anne babanın çocukları ile iliş-
kileri, çocuğun yaş dönemi açısından farklı 
özellikler içermektedir. Okul öncesi dönem, 
çocuğun anne babasına en çok bağımlı ol-
duğu dönemdir. Ancak okul öncesi dönemin 
kendi içinde de önemli farklılıklar gösteren 
alt dönemleri vardır. 

0-18 Ay Çocuğu İle Ebeveynler:

Freud’a göre, yaşamın ilk 18 ayı oral dönem 
olarak adlandırılır. Oral dönemde çocuğun 
yaşamı algılaması ağız ile başlar. Bu süreçte 
ağız, dudaklar ve dil duyarlı bölgelerdir. Bu 
dönemde çocuk anneye bağımlıdır ve bu dö-
nemde yaşayacakları olumsuz yaşam olayları 
oral bir kişilik geliştirmelerine, yani basitçe 
söylemek gerekirse “bağımlı kişilik” geliş-
tirmelerine neden olabilir. 2 12 Ayrıca bu dö-
nemde annenin bebeği memeden kesmesi ve 
beslenmeyle ilgili yaşanacak ciddi sorunların, 
çocukta oral kişilik özelliklerinin gelişmesine 
neden olabileceği belirtiliyor. 3

Fairbairn, anne-bebek ilişkisinde “oral dö-
nem”in önemine değinir. Anne bu dönemde 
çocuğun bakıma muhtaç olması nedeniyle 
çocuk için “tüm-güçlü” bir figürdür. Annenin 
bebeğin gereksinimleriyle ne kadar uyum içe-
risinde olduğu, sonraki aşamalarda oral aşa-
ma denli önemli olmayacaktır. Çünkü çocuk, 
diğer aşamalarda anneye bu denli bağımlı ol-
mayacaktır. Demek ki, çocuğun kişilik yapı-
sının en temel öğeleri oral aşamada yalnızca 
anne tarafından kurulmaktadır. 13 14

Margaret Mahler, Freud’un kuramından ay-
rılmadan “Anayol Psikanalizi”ne önemli kat-
kılarda bulunmuştur. Bu sürece genel olarak 

“ayrılma-birleşme” adı verilir. 4 Mahler’e 
göre, yaşamın başlangıcındaki ilk altı ay sı-
rasıyla “normal otistik” ve “normal ortak ya-
şamsal” dönemlerden oluşur. Normal otistik 
dönemde, bebeği varsanısal arzu doyumu için 
kendisine yeterlidir. Zamanla bebeğin gelişi-
minde, kendi içsel nesnesinden dışarıdaki ge-
reksinim bağlantılı nesneyi yani anneyi fark 
ettiği normal ortak yaşamsal dönem başlar. 
Yavaş yavaş fizyolojik ihtiyaçların psikolojik 
arzular haline gelmeye başlaması ile birlikte 
duygulanımların nesne bağları kurularak nes-
ne imgesinin sınırları ortaya çıkmaya başlar. 
Mahler, normal otistik ve normal ortak ya-
şamsal dönemlerin, “ayrılma-birleşme” döne-
minin gerekli öncüleri olduğunu belirtmiştir. 
Altıncı aydan itibaren başlayan bu dönem dört 
alt döneme ayrılarak otuz altıncı aya kadar 
devam eder. 5 Altı ve onuncu aylar arasında 
“ayrılma- birleşme döneminin” ilk safhası yer 
alır ve Mahler buna “farklılaşma” adını verir. 
Bu alt dönemin başlangıcında bebek anneyle 
bedeninin daha fazla farkındalığını içeren bir 
ilişki kurmaya başlar. On ve on yedinci ay-
lar arasında “alıştırma” adı verilen ikinci alt 
dönem başlar. Bu dönemde özerk işlevler or-
taya çıkar ki bunların ana ifadesi hareketlilik-
tir (yürümeye başlama). Yürümeye başlama, 
anne-çocuk ilişkisindeki güven, yakınlık, ilgi, 
mesafe, ayrılık, sahiplenme olgularının sınan-
masına neden olur. 
 
Kaplan, çocuğun 0-18 ayı arasında önce 
emeklemeye sonra yürümeye başlamasının, 
bağımsızlaşması ve güven duygusu oluştur-
maya başlaması açısından önemli olduğunu 
belirtmiştir. 15 Çocuğun yaşamının ilk 1-1,5 
yılında yürümeye başlaması ile süt çocuğu 
olmaktan çıkarak karşılaşabileceği zorlukları 
aşmayı becermeye ve bir şeyler yapabilmesi-
nin büyük coşkusu içine girer. Bu dönemde, 
anne babanın da, kendilerini çocuğun coşkulu 
havasına kaptırdıkları söylenir. 15

Erikson ise, bu dönemi temel güvene karşı 
güvensizlik olarak adlandırır. Bebeklerin ya-
şamlarının ilk 1-1,5 yılında tamamen çevrele-
rindeki insanlara bağımlıdırlar. Bu dönemde 
bebeğe yeteri kadar ilgi ve sevgi gösterilmesi, 
gereksinimlerinin karşılanması ya da ağladığı 
zaman bunu kimsenin önemsememesi kişilik 
gelişiminin ilk dönüm noktasını oluşturur. 
Yani, yaşamının ilk dönemlerinde tamamen 
çevresine bağımlı olan bebeğin ihtiyaçları-
nın yeterince karşılanması durumunda temel 
güven duygusunun oluşacağı; bu çocuklar 
için dünyanın iyi bir yer, insanların sevecen 
olduğu ve başkalarına yaklaşmada bir sakın-
ca olmadığı söyleniyor. Buna karşın çocuğun 
ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması du-
rumunda ise, temel güvensizlik duygusunun 
gelişeceği belirtilir. Bu çocukların yaşamla-
rına yabancılaşma ve içe kapanma kalıbıyla 
başladıkları; sonuçta da ne kendilerine ne de 
başkalarına güvenecekleri vurgulanıyor. 2
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Bowbly’nin “Bağlanma Kuramı”na göre ise, 
bu dönem bağlanmanın oluşumu için çok 
önemli bir dönemdir. Eğer bu dönemde bebek 
ile anne arasında sağlıklı bir ilişki kurulursa 
çocuğun güvenli bağlanması sağlanır. 1 Ço-
cukların gelişimleri sürecinde, sadece ilişki 
içinde oldukları insanları içselleştirmedikleri, 
bunun ötesinde “ilişkilerin kendisini” iç dün-
yalarına mal ederek yaşadıkları öne sürülür. 
Bu kuram çerçevesinde, bebeğin yaşadığı bir-
birine zıt yaşantıların zaman içinde, bebeğin 
kendi imgesi (ben), objenin imgesi (anne) ve 
ikisi arasında oluşan duyguları içeren ilişki-
lerin karşıt yönleri olarak içselleştirildiği öne 
sürülür. 2

18 Ay- 3 Yaş Çocuğu İle Ebeveynler:

Çocuğun gelişiminin bu ikinci dönemi farklı 
kuramcılar açısından incelenecek olursa, Sig-
mund Freud bu dönemi anal dönem olarak 
adlandırır. Çocuğun tuvalet eğitimini aldığı 
dönemdir. Eğer bu dönemde anne baba tara-
fından katı bir tuvalet eğitimi verilir, baskıcı 
bir tutum sergilenirse, bu durumun “anal ki-
şiliğe”, yani aşırı düzenli, inatçı gibi özellik-
leri olan bir kişilik oluşmasına neden olacağı 
belirtilir. 2

Erikson bu dönemi, özerkliğe karşı utanma ve 
şüphecilik olarak adlandırır. Eğer anne baba 
ve çocuk arasında sağlıklı bir ilişki sürdürü-
lürse çocuğun bu dönemi özerklik duygusu 
ile tamamlayacağı belirtilir. Buna karşın, bu 
dönemde aşırı koruyucu bir anne baba çocu-
ğun gelişimini engelleyerek onun utanç ve 
şüphe duygusu geliştirmesine neden olabilir. 
1 Bağlanma kuramı açısından inceleyecek 
olursak, bu dönem açık seçik bağlanma döne-
mi olarak belirtilir. 18. aydan itibaren ayrılık 
kaygısı yaşamaya başlayan çocuk bu dönem-
de annesinden ayrıldığında kaygı duyar ve 
ağlar. Bebeğin bu durumla başa çıkmasına 
yardımcı olan anne, çocuğun güvenli bağlan-
masını sağlayabilecektir. 2 

Mahler, “ayrılma-birleşme” döneminin üçün-
cü alt dönemi olan “yeniden yakınlaşma”nın 
on yedi ve yirmi dördüncü aylar arasında ya-
şandığını öne sürer. Çocuk, bir yandan dün-
ya hakkındaki yeni keşiflerini anneyle pay-
laşmak isterken, öte yandan anneye belirgin 
bir “olumsuzluk” gösterir. Anneden ayrılmış 
olma farkındalığı arttıkça, onun sevgisine du-
yulan gereksinim de artar. Bu “yeniden yakın-
laşma”nın ikilemidir. Annenin çocuğa aşkı ve 
çocuğun bu çift eğilimli gereksinimlerine ta-
hammül gücü, çocukta duygusal olarak yan-
sızlaşmış bir benlik ve nesne temsilinin orta-
ya çıkışının temelini oluşturur. Çocuğun bu 
alt dönemdeki doyumsuzluk ve öfke krizleri, 
bu yaşadığı çelişkilerin yansımasıdır. Yirmi 
dördüncü aydan otuz altınca ay ve sonrasına 
uzanan dönem, dördüncü ve son alt dönem-
dir ki, “nesne sürekliliğinin” ortaya çıktığı 

ve klasik yapısal kuramdaki ben gelişiminin 
tamamlandığı zamandır. Benin hammaddesi 
olan sürekli ve yansız kendilik ve nesne tem-
silleri oluşur. 4 Bir önceki dönemde, yoğun 
gereksinim duyulan ve gölge gibi izlenen “iyi 
anne” ile yakınlaşınca “yutan” ve özerkliği 
engelleyen “kötü anne”, çocuğun yeniden ya-
kınlaşma krizini aşması sayesinde yekpare bir 
annenin hammaddesi olmuşlardır. Bu anne, 
“iyi”si ve “kötü”sü ile tek ve biricik “an-
ne”dir. Bu alt dönemde sözellik hızla gelişir. 
Oyunlar daha amaçlı ve yapılandırılmış bir 
şekil alır. Mahler’e göre, tüm bu gelişimlerin 
sağlıklı bir şekilde geçilmesi ile “ayrılma-bir-
leşme” döneminin sonunda çocuğun anneden 
ayrılması beklenir. Eğer bu gerçekleşmezse 
sağlıksız bir gelişme olduğu ve çocukta ba-
ğımlılığın ortaya çıkacağı öne sürülmüştür. 4 
Çocuğun bireyselleşmesi; bunun yanı sıra, bi-
reyselleşme sürecindeki tutarlılık, bütünlük, 
süreklilik, esneklik ve sağlamlık bu krizin ba-
şarılı bir şekilde atlatılmasına bağlıdır. Çocu-
ğun anne ile yaşadığı çift eğimlilik krizinden 
kurtulamaması, bağımlılık ile sağlıklı ayrılma 
arasında gidip gelmesine neden olabilir. Bu 
gidip gelmenin kişilikteki önemli bir çatış-
ma olacağı; bunun sonucunda da çocuğun 
kendisi ve dünya hakkında tutarlı ve barışık 
bir duruşa ulaşmasını engelleyeceği belirtili-
yor. Mahler’e göre, “ayrılma” ve “birleşme” 
birbirini tamamlayan iki gelişim olarak düşü-
nülmüştür. Ayrılma, çocuğun anneyle ortak 
yaşamsal birleşme durumundan çıkmasını 
belirtir. Birleşme ise, çocuğun kendi ayırt edi-
ci bireysel özelliklerini üstlenmesini sağlayan 
başarıları ifade eder. Ancak bu süreçte, çocu-
ğun bireyselleşmesine müdahale eden, yanın-
dan hiç ayrılmayan ve onu çocuksu olmaya 
zorlayan bir anne, çocuğun bilişsel, algısal ve 
duygusal işlevlerinin gelişmesinde geriliğe 
yol açabilir. 5

3-6 Yaş Çocuğu İle Ebeveynler:

3-6 yaş arasındaki çocuğun anne babası ile 
ilişkileri yeni bir döneme girer. Bu dönemin 
özelliklerini inceleyecek olursak Freud bu 
dönemi fallik dönem olarak adlandırır. Bu 
dönem psikoseksüel gelişim dönemidir. 16 
Çocuğun ilgisi cinsel bölgeye odaklanmıştır. 
Freud bu dönemde “Oedipus Kompleksi”n-
den bahseder. Çok temel olarak, çocuğun 
karşı cinsten ebeveynine hissettiği hayranlık 
duyguları, aynı cinsten olana karşı öldürücü 
öfke ve kıskançlık hayalleridir. Yani erkek 
çocuk annesine, kız çocuk ise babasına hay-
randır ve ona karşı bir çekim hisseder. Eğer 
bu dönem sağlıklı bir şekilde tamamlanırsa 
çocuğun yetişkinlik döneminde karşı cinsle 
ilişkileri için olumlu bir temel oluşurken; bu 
dönemdeki gelişimin sağlıklı olarak tamam-
lanamaması karşı cinsle ilişkilerde sorunlara 
yol açabileceği belirtilmektedir. 16

Ödipal dönemin başlangıcında erkek ya da 

kız çocuğunun en kuvvetli nesne ilişkileri 
annesiyledir. Çünkü annenin çocuğun ruhsal 
dünyasındaki temsili diğerlerinden daha fazla 
libidoyla yüklüdür. Kohut, sağlam bir ken-
diliği Ödipus deneyiminin ön koşulu olarak 
görür. 17 18Ancak Ödipus sırasında Freud’un 
da dediği gibi çocukta bazı dengeler bozula-
caktır.

Erikson’ın gelişim kuramı açısından ise bu 
dönem, girişkenliğe karşı suçluluk duygusu-
nun kazanıldığı bir dönem olarak açıklanır. 
Bu dönemde çocuklar anne babaları dışındaki 
insanlarla ilişkiye girmeye başlar ve sosyal 
etkileşim kurmaya çalışarak girişkenlik duy-
gusu kazanırlar. 1 Çocuklar diğer çocuklarla 
etkileşime girdikçe, sosyal bir dünyada ya-
şamanın zorluklarıyla karşılaşır. Çocuklara 
diğer çocuklarla oynama şekilleri ve arala-
rında oluşabilecek çatışmaları çözüm yolla-
rının öğretilmesi gerekir. Böylece, kendisine 
uygun oyun arkadaşları bulan, oyun ve diğer 
sosyal faaliyetleri öğrenen çocukta girişken-
lik duygusunun gelişeceği öne sürülür. Eğer 
bu dönemde çocuk sosyal ilişki kurmayı ba-
şaramazsa, suçluluk ve geri çekilme duygusu 
yaşayabilir. Bu çocukların amaçları olmaz ve 
sosyal ortamlarda pek girişkenlik göstere-
mezler. 2

Günümüzde, 3-6 yaş döneminde genellikle 
çocuklar ilköğretim öncesinde kreş, anaokulu 
gibi bir eğitime başlar. Özellikle, çocukları-
nın okula gitme zamanı yaklaştıkça ebevey-
nlerin kaygılarını kontrol etmeleri gerekir. 
Eğer anne baba çocuklarının okula başlama 
sürecinde endişeye kapılırlarsa, bu durum 
ebeveynlerin duygu, düşünce ve davranışla-
rını etkileyecektir. Ebeveynin çocuğun anao-
kulunda geçirdiği süreç içinde olup bitenlerle 
yakından ilgilenmesi, çocuğu üzen ya da mut-
lu eden olayları onunla paylaşması da anne 
baba ile çocuk arasındaki ilişkinin sağlıklı bir 
şekilde sürdürülmesini sağlayacaktır. 19

Ülkemizde yapılan bir araştırmada, çocuğa 
aşırı düşkün, sorumluluk vermeyen, aşırı di-
siplin uygulayan, aşırı sınırlayan ya da ihmal 
eden; örnek olmak yerine sadece ve sürekli 
uyaran, güven vermeyen, suçlayıcı, fiziksel 
ya da ruhsal sorunları olan ebeveynler ayrılık 
anksiyetesinin gelişmesinde etkindir. Bu tip 
ebeveynlik özelliklerinin, çocukların gelişim 
aşamalarını sağlıklı bir şekilde atlatamaması-
nın yanı sıra, uyum sorunları geliştirmelerin-
den ve yaşamlarının ileri dönemlerinde ciddi 
psikopatolojilerin ortaya çıkmasından da so-
rumlu tutulmaktadır. 20

Yabancılaşma:

Kendine yabancılaşma kavramı insanların 
uzun yüzyıllardır yaşadığı ciddi bir kimlik 
sorununa işaret eder. Pek çok teorisyen ve bi-
lim insanı klinik çalışmalarını, terapi sürecini 
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yürütürken ve kuramlarını oluştururken bu 
kavramı kullanmıştır.
 
Freud, ego kavramıyla kişinin tam, bütün, 
muhakeme edebilen, gerçeği sağlıklı değer-
lendiren, travmalara, hayal kırıklıklarına, 
acılara, üzüntülere yani olumsuz yaşam olay-
larına dayanıklı olan, “id” diye tanımladığı 
yaşam enerji kaynağından gelen dürtülerimi-
zi sağlıklı yollardan deşarj edebilen, diğeriyle 
sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlayan “ben” 
olarak adlandırılan bir ruhsal yapı tanımla-
mıştır. Güçlü bir ego anlaşıldığı üzere kendi 
ile ilgili bir bütünlük hissetme ve farkındalık 
sağlar. Zayıf ego olarak tanımlanan yapı ise 
kendine yabancılaşma kavramı ile yakın-
dan ilgilidir. Ego gücü zayıf olan kişi karar 
almakta zorlanır, çok sağlıklı muhakeme 
edemez, travmalara dayanıksızdır, üzüntü, 
acı, hayal kırıklığı, kaygı, belirsizlik, boşluk, 
anlamsızlık, hiçlik, değersizlik, yetersizlik 
gibi duygular geliştirir. Bu savunma meka-
nizmaları yoluyla farkında olmadan gerçek 
duygularından, yani “ben”den, kendinden 
uzaklaşır. Freud’cu yaklaşıma göre, yabancı-
laşmanın nedeni bireysel ruh hastalıklarıdır. 
Ancak Marx yabancılaşmanın nedeninin top-
lum düzenine bağlamakta, Fromm da Freudi-
yen okulu insan doğasının parçalara ayırarak 
incelemesi nedeniyle eleştirmektedir.21

Adler’e göre bireyi belirleyen çevre değil, bi-
reyin bizzat kendisidir. Bireyin yaratıcı gücü, 
yeteneklerini kendine özgü biçime kullanarak 
kendi hayat tarzını belirler. Adler’e göre ruh-
sal bozukluk, yanlış ve olgunluktan uzak bir 

hayat tarzının ifadesidir. Bireyin hayat tarzı 
çocukluğunun ilk dört ya da beş yılı içerisinde 
oluşur. Birey bu hayat tarzına göre tecrübele-
rini sindirir, uygular ve değerlendirir. Her tür 
nevroz olayında, küçükken kendi sorunlarını 
çözmeye alışmamış, hep başkalarının hizme-
tinden yararlanmış ve şımartılmış, bu nedenle 
insanlarla işbirliği yapmayı öğrenmemiş, yani 
toplumsal ilgisi (sosyal duygusu) yeterince 
gelişmemiş tip bir kişi ortaya çıkarmaktadır. 
22 Sosyal duygunun yeterince gelişmesini sağ-
layamayan hayat tarzı ruhsal sorunların yani 
yabancılaşmanın temel kaynağıdır. Hayat tar-
zı ise bireyin yaratıcı gücünün bir ürünüdür. 
Bireysel psikolojinin yaklaşımına göre ya-
bancılaşma sürecinde birey öznel bir varlıktır. 
23 20

J. Masterson’ın gerçek kendilik ve sahte ken-
dilik kavramları bu konu ile yakından ilişkili-
dir. 24 Masterson’a göre gerçek kendilik, ken-
diliğin ve nesnenin intrapsişik temsillerinin 
ve bunlarla bağlantılı duygu durumlarının bir 
toplamı olarak tanımlanır. Bu terim, “sağlık-
lı” ya da “normal” kavramlarının eş anlamlısı 
olarak kendiliğin önemli bilinçli gerçeklik iş-
levini vurgular. Bu kavram, ilave bir gerçek-
lik bileşeni taşıması istisnasıyla Winnicott’un 
(1965) hakiki kendilik kavramına benzerlik 
taşır. Gerçek kendiliğin kendine ait bir gelişi-
mi vardır. Egoyla paralel ortaklığı bulunur ve 
bu ikili ayrı düşünülemeyecek kadar birbirine 
teğet çalışırlar. Gerçek kendilik, kendiliğin 
biricik ya da bireyleştirici isteklerini gerçek-
likte yaratıcı bir şekilde tespit etmek ve hayat 
geçirmek için işlev gördüğü kadar, egoyla 

birlikte ve onunla yan yana, kendilik saygısı-
nın özerk biçimde düzenlenmesi için gereken 
sürekli bir kaynak sağlamak adına etkili bir 
şekilde uyum ve savunma sağlamak için de 
işlevseldir. 25

 
Yaratıcılık yani keşif yapmak, icat etmek, 
yeni ilişkilerde eski modelleri, yeni ilişkiler-
de eski modelleri algılayabilmek ya da eski 
modelleri yeni yollarla yeniden düzenleye-
bilmek, gerçek kendiliğin en karakteristik 
işlevlerinden biridir. Gerçek kendilik kişinin 
kendiliğinden, içinden gelerek, yaşam coşku-
sunu hissederek, farkında olarak, tercih ede-
rek, potansiyellerini hayata taşıyarak, kendi-
lik aktivasyonu yaparak yani yapmak istediği 
herhangi bir şeyi kaygılanmadan ve motive 
olarak yapma girişiminde bulunup engellere 
rağmen sürdürerek, kararlarını kendi alarak, 
aldığı kararların sonucunu yani hayatın so-
rumluluğunu üstlenerek yaşamasıdır. Sahte 
kendilik ise bilinç dışı savunma mekaniz-
maları yoluyla kaygıdan, acıdan, üzüntüden, 
hiçlik ve boşluk duygularından, değersizlik 
ve yetersizlik duygularından kaçarak ya da bu 
duyguları tekrar tekrar yaşayarak bu duygula-
rı tamir etmeye çalışarak kişinin gerçek ken-
diliğinden uzak bir hayatı idame ettirmeye ça-
lışır. Hayatın erken dönemlerinde kişiyi yıkıcı 
duyguların etkisinden geçici olarak korumak 
için gelişen bilinçdışı savunma mekanizma-
ları ilerleyen süreçte kalıcı hale gelen, hayat 
boyu tekrar eden kısır döngülere neden olan 
sahte kendiliklere dönüşür. 23

Bir kişinin aslında kendini çok zayıf, güçsüz 
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ve değersiz hissetmesine rağmen çok güçlü, 
insanların korktuğu ve çekindiği, kendini çok 
beğenen ve çok değerli görüyormuş gibi gö-
züken bir kendilik oluşturması sahte kendi-
liğe örnek olabilir. Ya da sosyal ilişkilerinde 
daha yakın, daha içten, samimi ve daha aktif 
olmak isteyen bir kişinin arzu ettiğinin aksine 
çekinmesi, kaçması, yakın olunca boğulma 
duyguları hissetmesi, yalnız olmayı tercih 
etmesi, iş yerinde huzursuz, engellenmiş, 
potansiyellerini gerçekleştirmeye olanağı ol-
madığı halde yeni bir işe girip kendini ortaya 
koyabilme olanağı olan bir ortam yaratmada 
kaygıları olduğu için işten ayrılmama ya da 
ayrılıp ayrılmama konusunda gelgitler yaşa-
ması da gerçek kendiliğin ortaya çıkmasına 
izin vermeyen sahte kendilik örnekleridir. Bu 
tekrar eden kısır döngüler nedeniyle, kişinin 
gerçek kendiliğini ortaya çıkarmasını engel-
leyen, bilinçdışı savunma mekanizmalarıy-
la oluşan sahte kendilikler ile pek çok insan 
kendine yabancılaşma denilen kimlik sorunu 
yaşamaktadır. 23

Gerçek kendilik, ikili semiyotik anne-çocuk 
biriminden ortaya çıkar ve ayrılma-bireyleş-
me evrelerinden geçerek, ayrı, bütün ve ba-
ğımsız hale gelir ve kendisine ait şu kapasite-
leri kazanır: Duyguların akıcılığı, uyanıklığı, 
canlılığı, kendilik kimliği, kendilik ifadesi, 
kendilik saygısının sürdürülmesi, acı veren 
duyguların yatıştırılması, kendilik sürekliliği, 
kararlılık ve yaratıcılık. 24

Kişinin gerçek kendiliğinin ortaya çıkması-
nı engelleyen ve sahte kendiliklerin ortaya 
çıkmasına neden olan nedir? Yaşamın ilk 
üç yılı içinde, ortaya çıkmaya başlayan ger-
çek kendiliğin bu kendine has özelliklerinin 
ebeveynlerce (özellikle anne tarafından) des-
teklenmesi ve cesaretlendirilmesi, onun geli-
şimi, bütünleşmesi ve işlevlerini üstlenmesi 
için hayati önem taşımaktadır. Anne ve çocuk 
arasındaki erken dönem bağ –özellikle anne-
nin çocukta ortaya çıkmaya başlayan kendili-
ğin kabulü–, kendiliğin gelişimi ve yakınlık, 
bağımsızlık ve yaratıcılık potansiyelleri için 
hayati önem taşır. Bu bağın yeterince vurgu-
lanmaması da bu insani niteliklerde yetersiz-
liklere yol açacaktır. Anne-bebek etkileşimi 
içinde simbiyotik ve farklılaşma alt evreleri 
süresince, kendilik algısının gelişimi için şef-
kat gösteren kişinin aynalanması çok önemli 
yer tutar. Burada sözü edilen beslenme, giy-
dirme vb. fiziksel bakımlar değildir. Daha 
ziyade ebeveynlerin, ortaya çıkmaya başla-
yan kendiliğin biricik özelliklerini algılama 
ve bunlara olumlu ve destekleyici bir tavırla 
tepki verip çocuğun biricik mizacına saygı 
göstererek tanıma, kabul etme ve buna uygun 
biçimde muamele etmeyi vurgulamaktadır. 
Ayrıca çocuğun gerçeklikle olan deneysel, 
keşfe dayalı ve kendilik iddiasında bulunma-
sını sağlayacak maceraları sırasında bireyleş-
mesinin ifade edildiği, kendine özgü stil ve 
tavrın cesaretlendirilmesinden bahsedilmek-

tedir. Bu ebeveyn işlevlerinde başarısızlıkla-
rın, kendiliğin gelişiminin başarısızlığına ve 
dolayısıyla narsistik ya da borderline (sınır-
da) kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasına 
önemli katkıları vardır. Bu da çocuğun çare-
sizliğiyle sahte kendiliklerle, kendine yabancı 
bir yetişkin olarak hayatını idame etmesine 
neden olur. 24

 
Dış dünyayla başa çıkabilmek için gerçek 
kendiliklerini kullanamayan bireyler, bunun 
yerine bir sahte, savunmacı kendiliğe döner. 
Bu da kaçınma, pasiflik, inkâr ve fanteziyle 
oyalanmaya yol açarak, kendilik saygısı ek-
sikliğini beslemeye devam eder. Gerçeklikten 
çok fanteziye dayanan savunmacı kendilik 
temsilleri, eşit derecede gerçeklikten uzak 
fantezi imgesinden oluşur: Kendilik iddiası 
olmadığı için sevilen ya da ödüllendirilen ça-
resiz çocuk ve annesinin geri çekilmesine yol 
açan, yetersiz, şeytani ve kötü kendilik imge-
leri. Bunların ötesinde, kendiliğin süreklilik, 
bütünlük ya da birlik algısı yoktur. 24

Erich Fromm, yabancılaşma hakkında şunları 
söyler: “Tüm bunalım, bağımlılık ve putlaş-
tırma durumları yabancılaşmanın doğrudan 
anlatımları ya da yabancılaşma için öde-
diğimiz bedeldir. Bunlara ek olarak ruhsal 
bozukluk olaylarının kökenindeki önemli bir 
olay olan, insanın kendi kimliğini yaşamada 
başarısızlığa uğraması da yabancılaşmanın 
bir sonucudur. Yabancılaşmış biri kendisine 
özgü duygu ve düşünce işlevlerini, dışındaki 
bir objeye aktarmış olduğu için artık kendi-
si değildir. Onda ‘ben’ ya da kimlik duygusu 
yoktur. Kimlik duygusundan yoksun olmanın 
pek çok sonuçları vardır. En temel ve yaygın 
olanı, kişiyi kendi içinde çözülmüş bıraktığı 
için tüm kişiliğin bütünlenmesini engelle-
yendir. Kendi içinde çözülmüş olan birey ya 
‘bir şeyi isteme’ yeteneğinden yoksundur ya 
da eğer bir şeyi istiyormuş gibi görünüyorsa 
istenci sağlıksızdır. En geniş anlamda, her 
nevroz bir yabancılaşmanın sonucu olarak 
ele alınabilir.” 26

Karen Horney, “kişinin kendine yabancılaş-
ması”nı kişinin kendi gerçek özünden vaz-
geçmesi, ruhunu satması olarak açıklar. Ger-
çek öz’ün, insanın canlı, eşsiz kişisel merke-
zi, gelişmek isteyen ve gelişebilecek olan tek 
parçası olduğunu söyler. Coşkusal güçlerin, 
yapıcı enerjilerin, yönlendirici ve yargılayı-
cı güçlerin ana kaynağıdır. Gerçek öz; kendi 
duygu ve düşüncelerimize yönelik “hoşnut 
kalan ya da karşı çıkan, benimseyen ya da ya-
dsıyan, uğruna ya da karşı çaba gösteren, evet 
ya da hayır diyen kendiliğindenlik tepkileri” 
üretir. 27

Horney şöyle devam eder: “Bu terim temel 
olarak, bellek kaybı ve kişiliksizleşme vb. 
olaylarındaki gibi kimlik duygusunu yitiren 
insanlardaki aşırı durumlara uygulanır. Ken-
dine yabancılaşmanın daha hafif türlerinde 

tam bir kimlik ve yönelim kaybı olmaz, ancak 
bilinçli deneyime yönelik genel yeti zayıflar. 
Örneğin, sanki bir sis bulutu içindeymiş gibi 
yaşayan birçok nevrotik insan vardır. Onlar 
için hiçbir şey net değildir. Hem kendi duygu 
ve düşünceleri hem öteki insanlar hem de bir 
durumun sonuçları bu insanlar için bulanık-
tır. Bu, nevrotik bireyin kendi duygularından, 
arzularından, inançlarından ve enerjisinden 
uzaklaşmış olmasıdır. Bu, bireyin kendi yaşa-
mında etkin ve belirleyici güç olma duygusu-
nu yitirmiş olmasıdır. Sonuçta bunlar, benim 
gerçek öz olarak adlandırdığım kendi içimiz-
deki en canlı merkeze yönelik bir yabancılaş-
mayı göstermektedir. Gerçek öz, “titreşen bir 
iç yaşam” sağlar; ister sevinç, özlem, sevgi 
olsun, ister öfke, korku, umutsuzluk olsun, 
duyguların kendiliğindenliğini besler. Ayrı-
ca gerçek öz, kendiliğinden ilgi ve güçlerin 
kaynağı, “irade yargılarından gelen ilgi ve 
çabanın kaynağıdır”; arzulama ve irade gü-
cünü kullanma yetisidir; yayılmak, gelişmek 
ve kendini gerçekleştirmek isteyen parça-
mızdır. Bütün bunlar, gerçek özümüz güçlü 
ve aktif olduğu zaman bize kararlar alma ve 
bu kararların sorumluluğunu üstlenme gücü 
kazandırdığını gösterir. Bu nedenle gerçek öz, 
doğal bir bütünleşmeye ve nesnel bir birlik, 
bütünlük duygusuna yol açar. Gerçek öz, bize 
yine tam bir özdeşime ulaşabilme olanağı ve-
ren, bireysel gelişim ve doyuma yönelik “öz-
gün” güçtür. Dolayısıyla gerçek öz, kendimizi 
bulmak istediğimiz zaman söz konusu ettiği-
miz şeydir.” 27

Kendine yabancılaşmanın tam olarak dile ge-
tirdiği şey, nevrotik kişinin kendinden uzak-
laşmış olması yolundaki öznel duygusudur. 
Kendine yabancılaşma, kişiliksizleştirici 
dolayı sıyla zayıflatıcı, tüketici bir süreçtir. Ya-
bancılaşma, kaçınılmaz olarak kişiyi özerk-
likten ve kendiliğindenlikten yoksun bırakır. 
Yabancılaşmış yani nevrotik insan, kendi ya-
şamında etkili bir güç olmama duygusu bes-
ler. Sonuçsuz, kısır hayaller kurma, yönlendi-
rilmiş etkinliklerin; fırsat düşkünlüğü dürüst 
çabaların yerini alabilir; inançsızlık, idealleri 
boğabilir. Kararsızlık, amaçlı bir işleyişi ya-
saklayacak boyutlara dek ulaşabilir. Bir başka 
yetersizlik de bireyin kendi sorumluluğunu 
üstlenebilme yetisinin zayıflamasıdır. Sonuç 
olarak bireyin gerçek özü giderek daha çok 
zayıflar ya da daha çok uzaklara gider. Ayrıca 
öz-sorumluluğu üstlenmekten kaçınmak, bir 
hasta için kendi sorunlarıyla yüz yüze gelme-
yi ve bunları yenmeyi de zorlaş tırır.

Bu bağlamda Horney’nin toplumsal yaşam 
sürecinde öznelliği başaran bireyi normal 
insan, buna karşın öznelliği büyük ölçüde 
yitirip edilgen konuma gelen bireyi de nev-
rotik-yabancılaşmış-insan olarak tanımladı-
ğı ifade edilebilir. Yabancılaşma, bireysel ve 
toplumsal sürecin birlikte neden oldukları 
ruhsal bir bozukluktur. 27
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Sonuç:

Anne babanın temel görevi, çocuğun bir birey olarak kendisini geliştirmesi için uygun ko-
şulları oluşturmaya çalışmaktır. Ancak anne babanın çocuğa bu koşulları sağlayamaması 
durumunda, çocuğun benlik duygusu sağlıklı bir şekilde gelişemez, bağımlı ve güvensiz 
bir birey olur. 

Farklı kuramsal modeller 0-6 yaş arasındaki okulöncesi çocukluk dönemini farklı adlan-
dırsalar da ortak noktaları, bu dönemin çocuğun sonraki gelişim ve yaşam dönemlerinde 
oluşturacağı etkilerin önemidir. Bu bağlamda, çocuk açısından yaşamının ilk yıllarında 
anne babanın rolü tartışmasız olarak çok önemlidir.

Okul öncesi dönemdeki çocuk ile anne baba ilişkisinin sağlıklı olması çocuğun hem ki-
şilik gelişimi hem de yaşamının sonraki dönemleri ve yetişkinlik yaşamı için önemli bir 
temel oluşturmaktadır. Anne ve baba, çocuklarının sosyal ve duygusal gelişiminde uygun 
ve sağlıklı birer özdeşim modeli olacak şekilde davranmalı, çocuklarının yaş ve gelişim 
özelliklerine uygun beklentiler taşımalıdırlar. Anne baba ve çocuk etkileşiminde; çocuğun 
görüş ve düşüncelerine değer vermek, karşılıklı iletişim esnasında emir verme, uyarma, 
tehdit etme, yargılama, suçlama gibi iletişimi engelleyen davranışları kullanmamak son 
derece önemlidir. Çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen anne babalar 
çocuklarıyla nitelikli ve yeterli zaman geçiren, sosyal yaşantıları paylaşan, onları ilgiyle 
dinleyen, sorularına karşılık veren, çocuklarının gelişimleri için gerekli olan uyarıcıları 
sağlayan, demokratik bir tutum içinde sorunlara çocuklarla birlikte çözüm arayan, güven 
verici ve hoşgörülü bir tutum içinde, gerektiğinde sınırlamalar getiren anne babalardır. 
Çocukların yaşları ne kadar küçükse, ebeveynlerine olan duygusal ihtiyaçları da o kadar 
fazladır. Bu nedenle anne babaların özellikle okul öncesi çağdaki çocukları ile kurdukları 
ilişkiye özen göstermeleri çocuğun psikolojik gelişimi için olumlu sonuçlar ortaya çıkma-
sını sağlayacaktır.
 
Kendine yabancılaşma yani kişinin kendisi ve hayatıyla ilgili farkındalığının bozulmuş 
olması insanın çocukluk yıllarında yaşadığı deneyimlerle de ilgilidir ve ebeveyn-çocuk 
ilişkisinin sağlıklı temeller üzerine kurulup kurulmadığı bu konuda önem taşır. Bu durum, 
diğer pek çok ruhsal soruna eşlik etmekte hatta direkt olarak ortaya çıkmasına zemin ha-
zırlamaktadır. Kişinin kendiliğinden, doğal, huzurlu, yaratıcı, kaygısız, kendilik girişim-
leri yapabildiği, hayatının sorumluluğunu aldığı, farkında olmadığı sahte bir hüzün, sahte 
bir neşe, sahte bir güç ya da güçsüzlük, sahte bir cesaret ya da sahte bir korkaklık hisset-
meden kendi gerçek duygularını yaşayıp, isteklerini hayata geçirebildiği yani kendi ola-
bildiği bir hayat yaşaması ancak bu kendine yabancılaşma sürecinden, kısır döngülerden 
yani sahte kendiliklerinden kurtulmasıyla mümkün olacaktır. Anne babalar, çocuklarıyla 
kurduğu ilişkilerde bu gerçeğin bilincinde olarak dikkatli olmalıdır. 
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İnsanın kendine yabancılaşmasını kendine 
uzaklaşması olarak da algılayabiliriz. İnsanın 
doğduğu andan itibaren olay ve olguların akı-
şının doğrusal olması, onun kendinden, daha 
doğrusu geldiği yerden uzaklaştıran en temel 
neden olarak ortaya çıkar. Bu çıkarsama ile 
insanla kendisi arasındaki tek engel zamandır. 
Asr Sûresi 1. âyette geçtiği gibi “Ömrüne and 
olsun ki insan hüsrandadır(hasrettedir).”[1] 
Âyetin devamında “Ancak iman edip sâlih 
âmel işleyenler, Hakk’ı ve sabrı tavsiye eden-
ler müstesna”[2] diyerek bu hasretten-ayrılık-
tan-uzaklıktan kurtuluşa dikkat çeker. İnsanın 
kendisi ile arasındaki bu uçurumu aşmak için 
kendinden emin, barışçıl ve kurtarıcı işler 
yapmak gerektiğini, bunun için de yönelişi-
nin(niyetinin) Tümel Oluş’un (Hakk) bir de-
recesi olan “kendi”ne olmasının gerektiğini 
ve bunu süreçte (sabır) kararlı kalarak yapa-
bileceğinin göstergelerini verir.

İşte bu süreci başlatan aslında insanın ken-
dine veya çevresine olan yabancılaşmasının 
farkındalığıdır –zira bu bir süreç değil geçip 
giden bir zaman dilimi/süre olmaya devam 
ederdi. Bu süreçle birlikte insanın düşünce 
dünyası da ikiye bölünür.[3] Çevresi, işleri 
ve ilişkilerindeki görünüşü (tezahür) (Telvin: 
renkten renge hâlden hâle geçiş, televvün) ile 
bunun kendinde yansıması (tecelli) ve ken-
dinde olmaklığı (Temkin: televvünden kur-
tulup sükûna mazhar olmuş kimse) arasında 

[1]  Kur’an-ı Kerim, Asr Sûresi, 1. Âyet. Bu âyette 
geçen “asr” kelimesi insana atfen kullanıldığı için 
“ömür” anlamında tevil edilmiştir. (Metin Bobaroğlu)
[2]  Kur’an-ı Kerim, Asr Sûresi, 2. Âyet.
[3] "Bu tinin dünyası ikiye bölünür: Birincisi edimsellik 
dünyası ya da kendi kendine yabancılaşma dünyasıdır; 
ikincisi ise Tinin kendini birincinin üzerine yükselterek 
arı bilincin etherinde kendi için kurduğu dünyadır. Bu 
ikinci dünya o yabancılaşma ile karşıtlık içinde durur ve 
tam bu nedenle ondan özgür değildir; tersine, gerçekte 
tam olarak yabancılaşmanın iki ayrı dünyanın bilincini 
taşımaktan oluşan ve kendisini de kapsayan öteki biçimi-
dir. Öyleyse burada irdelenen şey kendinde ve kendi için 
olduğu gibi Saltık Özün özbilinci değil, Din değil, ama 
edimsel dünyadan kaçış olduğu ve böylece kendinde ve 
kendi için olmadığı ölçüde İnançtır. Şimdinin ülkesinden 
bu kaçış öyleyse kendi içinde dolaysızca çifte bir doğa-
dadır. Arı bilinç Tinin kendini ona yükselttiği öğedir; ama 
bu yalnızca İnsanın öğesi değil, ama ayrıca Kavramın da 
öğesidir; buna göre birbiri ile aynı zamanda görünürler 
ve birincisi ancak ikincisi ile karşıtlık içinde önümüze 
gelir." Tinin Görüngübilimi, Sayfa 308, George Wilhelm 
Friederich Hegel, Çeviri Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi

gidip gelir. Ta ki kendini kendinde bulup, se-
vip, kendini kendinden yaratıncaya (Tekvin), 
kendini kendinde gerçekleştirinceye kadar…

Tarih sahnesinde ilk kez bu gerçekleştirmeyi 
İbrahim Peygamberde görürüz.[4] İbrahim 
Peygamberin baba evinden (kültür) çıkıp 
Kem ülkesine, çöle-karanlığa-bilinmeyene 
gidişi bize, hem geldiği hem de gittiği yerde 
yabancı olan bir yolcunun, kendini arayan 
insanın yolculuğunu anlatır ki insan kendini 
ancak bilinmeyende bulur. Zira bilinmeyen 
kendisidir. İbrahim Peygamberin bu gerçek-
liğe ulaştığının bilgisini Kur’an-ı Kerim şu 
âyetle verir: “Muhakkak ki İbrahim hanif ola-
rak Allah’a yönelen bir ümmet idi, müşrikler-
den değildi.”[5] 

Burada İbrahim Peygamberin Allah’a yöne-
lişi ontolojik olduğunu başka bir âyette ge-
çen (Ben yüzümü semâları ve arzı yaratana 
hanif olarak çevirdim ve ben müşriklerden 
değilim.)[6] “semâları ve arzı yaratana” ifa-
desinden anlayabiliriz. “Hanif olarak” ifade 
edilende ise varoluş’un kaynağına yöneli-
şin bir olumsuzlama sonucu olduğunu yani 
diğerlerinden (güneş, ay ve yıldızlar örneği 
gibi) ayrılmasından anlayabiliriz. Böylelikle 
İbrahim Peygamber varlık’ın birlik ve bütün-
lüğüne kavuşmuş ve kendinde toplamış (üm-
met) bir kimse olarak, müşriklerden (bölün-
müş kişiliklere sahip kimseler)[7] olmadığını, 
ilâhlardan (partisyondan, kategorilerden) yü-
zünü çevirip Allah’a yönelişini (tevhid ilkesi; 
lâ ilâhe illallah) ilân etmiş olur. 

Bu tevhid ilkesi tarih sahnesinde İbrahimî 
dinler olarak bilinen Musevîlik, İsevîlik ve 
Muhammedîlik’te de görülür. Musevîlikle 
birlikte insanın dışsal ilişkileri birliğe getirilip 
yasalar altında özgür kılındı. Böylelikle bir-
birine yabancı olan insanlar aynı yasa altında 
güvence altına alınmanın, sınıfsal bir ayrım 
olmaksızın birbirlerine denk olmanın yakın-
lığını yaşadılar, yaşıyorlar. İsevîlikle birlikte 
içsel parçalanmışlıkların ruhta birliğe geti-

[4]  Anadolu Aydınlanma Vakfı Sohbetleri, Metin 
Bobaroğlu
[5]  Kur’an-ı Kerim, Nahl Sûresi, 120. Âyet
[6]  Kur’an-ı Kerim, Enam Sûresi, 79. Âyet
[7]  AAV Sohbetleri, Metin Bobaroğlu

rilmesi ile insan, bedeninden özgür kılındı. 
Bu birliği sağlayan “ilâhi sevgi” (agape) idi 
ve bu sevgi altında bir araya gelenler ruhsal 
kardeşliğin (ihvan) yakınlığını yaşadılar, ya-
şıyorlar. Muhammedîlikle birlikte ise bu iki 
birleştirici unsur birliğe geldi. Dışarıda yasa-
ların birliği/adalet, içeride ilâhi/aslî sevginin 
birliği/fazilet ile herkesi ve her şeyi kendinde 
birliğe getirmiş evrensel insan yolunda yaşa-
dılar, yaşıyorlar.

Muhammed Peygamber de İbrahim Peygam-
ber gibi yüzünü hanif olarak dine çevirdiğini 
söyler. Ama O İbrahim Peygamber gibi var-
lıkta (Rahman) değil, kimlikte (Allah) ken-
dini aramış ve bulmuştur. Ve bu ilâhi birlik 
(tevhid; lâ ilâhe illallah) mesajına “Muham-
meden Resulallah” ibaresini de ekleyerek ev-
renselin altında belirlenmiş bir isim ile kendi 
ismi/kimliği ile mesajı ilettiğini ilân etmiştir. 
Böylelikle mesajın içeriğinde kendi adını da 
anarak –imzasını atarak– mesajının sorum-
luluğunu da almıştır. Bu sorumluluğu ona 
yükleyen unsur, farkındalığını şuuruna taşı-
mış olmasıdır. Şuurlu, sorumlu, saygılı, özgür 
ve özgünlüğü ile biricik olma idealini orta-
ya koymuş, “Ben güzel ahlâkı tamamlamak 
üzere gönderildim” diyerek insanlık adına 
da bu süreci tamama erdirdiğini ifade etmiş-
tir. Ancak insanlığın bu ideale ulaşma süreci 
devam etmektedir ve her birey sürece dâhil 
olduğunda bu evrensel duraklara (her bir pey-
gamberin üzerinde bulunduğu ilke üzerinden) 
uğrar ve bu ilkeler ışığında kendi yolunu bu-
lur. Zira risâlet-peygamberlik tamamlansa da 
velâyet-dostluk bâkîdir ve Allah dostlarının 
hizmeti sonsuzdur.

Not: Burada bahsi geçen şahsiyetlerin/pey-
gamberlerin kendi süreçleri doğrultusunda in-
sanlığa bıraktıkları ilkelerin ortaya konduğu 
insanlık sürecinin öznel bir değerlendirmesi-
dir. Bu sürece, yani insan olma sürecine dâhil 
olmayan kişilerin olduklarını iddia ettikleri 
yollar (Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık) 
üzerinden değerlendirilmemiştir.
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hiçbir şey
AYKUT YAZGAN

ilk önceleri kıtada yaşayan halka köpek 
muamelesi yaptılar..
sürüler halinde kırbaçlayarak, döverek 
ellerini ayaklarını zincirlere vurup gemilerle 
uzak ülkelere götürüp mal gibi sattılar..

sonra yetmedi..
almanı, belçikalısı, hollandalısı, fransızı, 
italyanı, ingilizi, bir zaman önce insanlarını 
esir ettikleri yerlere gidip bu sefer kene gibi 
yapıştılar o yerlere.. 
yerleştiler..
kene gibi..
ve bit gibi, sülük gibi kanlarını emdiler..
topraklarını istila ettiler..
toprağın, kıtanın verebileceği bütün 
zenginlikleri aldılar.. ve karşılığında eziyet, 
kötü muamele dışında afrika’ya, halkına 
hiçbir şey ama HİÇBİR ŞEY vermeden..
aldılar ve ülkelerine götürdüler..
ve afrika halkına halen bir köpek 
muamelesini reva gördüler..
bu arada habeşistan’da, cezayir’de, libya’da 
ve bir sürü yerde toplarıyla tüfekleriyle 
milyonlarca afrikalıyı öldürmekte de hiçbir 
sakınca görmediler..

bunlar yetmemiş gibi daha sonra ektikleri 
nifak tohumları büyüyüp de insanlar 
birbirlerini öldürmeye başlayınca; açlık 
sefalet, yoksulluk, çaresizlik sardı ülkeleri..
bir karış suda boğulmayı göze alarak, ölümü 
umursamadan bir zamanlar kendilerini, 
iliklerine kadar sömürenlere sığınmaya 
koştular.. deniz aşırı.. dikenli tellerden..

medeni(!) avrupa’nın bir kısmı akın akın 
gelen bu müslüman belasına karşı tel 
örgüler, duvarlar çekti..
medeni(!) avrupa’nın bir kısmı “on bin kişi 
alabiliriz” dedi..

medeni(!) avrupa’nın bir kısmı bunları 
televizyonlarda söylerken, başlarının 
üzerinde sanki pırıl pırıl ışıldayan aziz 
halkaları vardı..

medeniyet çok ilerledi..
insanlık büyük aşamalar kaydetti..

tuhaf olan:
fiyatlar düşmesin diye çöpe dökülen, 
festivallerde zevk için insanların üzerine 
boca edilen tonlarca, ama tonlarca domates, 
yakılan peynirler, atılan sütler, sofralarda 
yarım kalmış ekmekler, yemekler çöpe 
dökülürken; sırf ekonomi dengelerini 
cambazlamak için heba edilen bunca yemek 
içmenin onda biri bu insanlara gönderilmiş 
olsa.. idi.. zamanında.. el altından.. bağırıp 
çağırmadan..

yunan’ın basit “bir evin idaresi” olan 
“ekonomi” serbest oldu, üniversal oldu, 
liberal oldu, kapitalist oldu, azgın oldu, 
sömürgen oldu, yalnızca tüketmek için üretir 
oldu.. velhasıl “bir evin idaresi” olmaktan 
çıktı..
daha azteklerin ve inkaların altınlarını 
çalmak için yola çıkan eşkıya takımının 
iliklerine kadar işlemiş olan “öteki” ve o 
öteki’nin pekâlâ köpek muamelesi görme 
alışkanlıkları ve meziyetleri(!) gelip bu 
vahşi kapitalizm’e dayandı.. dayandı mı?.. 

daha sonra, çok sonraları, daha sonraları 
afrika’nın (zavallı afrika) bir ucunda 
bembeyaz istilâcıların kurdukları sistem de 
yukardaki “ötekileştirmeden” farklı mıydı 
?..
hayır..
kurdukları sistemin adı “apartheid”.. yani 
ingilizce açılımı ile ”the state of being 
apart”..
apart..
diskriminasyon...
ayrımcılık..

sonra ne olur?..
“bir kez geçer, bir insan bir karşı’ya,
ondan sonra artık her-şey karşıdır.
orada bir dur-yeri olsaydı ya..
olmaması bir karşı-yarışıdır”

dedi güzel adam özdemir asaf..

ve karşıya geçtiğimiz bu yarışta, 
ötekileştirdiğimiz, ayırdığımız, diskrimine 
ettiğimiz “öteki karşı” artık bize yabancıdır..

bana göre “entfremdung” denildiğinde 
marx ya da feuerbach ne anlatmak isterlerse 
istesinler..
içinde yaşadığı bu doğaya zaten ait olmayan 
insan, ancak diskrimine ederek öteki insana 
yabancı düşer..

bu, doğanın umurunda bile olmaz.. 


