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talyanlar boşuna “traduttore traditore (çevirmen haindir)” dememiş. Herhangi bir yapıt
bir dilden, bir başka dile motamot1 aynı anlamlar korunarak çevrilebilir mi? Sonuç her zaman nitelik kaybı değildir kuşkusuz, hatta çevirmenin maharetine bağlı olarak eserin kimi parçaları daha şairane bile çıkabilir… Fakat “aynı”
olamaz. Sonuçta her dilin tarihsel olarak taşıdığı
bir miras vardır ve sözcüklerin kültürel referansları, ilişki ağları biriciktir. Öyleyse ister istemez
orijinal yapıt okunamıyorsa, her zaman bir çevirmen müdahalesi göz önüne alınmalıdır. Kaldı ki,
bir çevirmen biçim ve içeriği taşımak için iyi niyetiyle olağanüstü bir gayret gösterebilir, büyük
oranda başarılı da olabilir. Ancak biçeme gelince… Özgün biçemin tamamen korunması sahiden
de olası mıdır veyahut gerçekten de gerekli midir?
Nihayetinde korunsaydı, başka yere kopyalansaydı; hala “özgün” olarak tanımlanabilir miydi?
“Hiç kuşkusuz, tanımı gereği ‘zanaat’ alanına giren bu uydurum etkinliği, bir yandan (dilsel, ekinsel ve zamansal farklılıklar nedeniyle) belirli bir bildiri yitimine, bir yandan da (erek-dilin getirdiği yananlamsal ayrımlar nedeniyle) asalak nitelikte bir bildiri artışına yol
açar; uydurum hiçbir zaman kusursuz değildir” (Yücel, 2016, s. 8889). Bakınız, mesela bu alıntı Türkçe idi. Peki soru şu, “uydurum”
sözcüğüne siz de takıldınız mı, takılmadınız mı? Sonuçta olgulara,
şeylere, eylemlere isim takmak, onları kelimelere dökmek, onları bir nevi adlara çevirmek değil midir? Daha kendi dilimizde bile
olgulara ad verirken bir başkasının kullandığı jargonu yadırgayabiliyoruz! Bu yüzden Tahsin Yücel, “kaynak-metni kendi metniyle
resmin üstündeki cam gibi örtmek, adına yaraşır hiçbir çevirmenin
vazgeçemediği bir düştür” der (2016, s. 89). Muazzam ve oldukça
saygı uyandıran bir arzu… Ancak dikkatinizi çekmek isterim bir
kez daha, üstelik altını çizerek: Bu, yalnızca bir düştür. Hatta belki, iyi ki de öyledir. Her yanlış anlama veyahut bozarak, uydurarak
aktarma, yorumlama, çevirme işi; yeni bir okumaya, yeni bir keşfe
vesile olmaz mı?
Peki, ya birçok öğreti için de bunlar geçerli değil midir? Aslının
manalarını taşıdığı hatta onu derin derin irdelediği, şerh ettiği düDikkatli okur gerçi farkındadır, gene de not düşmekte beis yok. Tam da
bu sırada araya Fransızca bir sözcük almak, onu “kelimesi kelimesine”
diye karşılamamak belki bir espri niyeti, belki de tüm paragrafın özetini
taşımaktaydı.
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şünülen eleştirilerin, akademik çalışmaların maksadı da,
toprak altında kalan “anlamları” günümüze çevirmek değil
midir? Eğer öyleyse bir soru doğar: Çevirmenin dilden dile
aktarırken dahi hainlik2 yapabilme ihtimali düşünülüyorsa,
söz konusu “anlam” olunca, kendimizi başkalarının ellerine
kolayca teslim edebilir miyiz? Cevap evet ise, her zaman
bir başkasının hayatını yaşama riskiyle burun buruna kalacağız demektir. Ama yanıt hayır ise… O çok sık kullanılan
“sıkılma” feryatlarına hayatımız boyunca mahal ver(e)meyeceğiz. Zira iş başa düştü bir kere. Yalnız burada imlenen
dil öğrenmek falan da değil; evrenseli bulmak ve kavramları
aslına uygun olarak kendi anlayışımıza taşımak.

arkasını epistemeye veren gerekçelendirilmiş uslamlamalarını takip etmekten aciz kalan kişiler için, ortalama anlayış
yüreklere su serpmektedir. Yani, yaklaşık olarak beş dakika için… Çünkü “ortalama anlayış zaten her şeyi anlamış
olmak demektir” (Heidegger, 2019, s. 261). Birilerinin her
şeyi anladığına ve bizim de anlayabileceğimize ikna olmak,
elbette rahatlatıcıdır. Yani, yaklaşık olarak üç dakika için…
Sonuçta perde indiğinde ve muhataplar kendi evlerine çekildiğinde, konuşmaların kimseyi dönüştürmediği ortaya
çıkar. Bir sonraki buluşmada aynı sözler, hatta belki de aynı
vurgularla sıralanmak üzere yalnızca raflara kaldırılmıştır.
Başkalarından toplanan, öğrenilen, deneyimi olmayan ve
tekrar eden argümanlar yerini giderek güçlendirir ve birer kanı haline gelerek kişileri “iyi” dahi hissettirdiği olur.
Fakat bireyin hayatına bakılırsa, dönüşümün esamesi okunmaz. Kanıların bilimsel bilgiden farkı dayanağıdır. Bilimsel
bilgi aklı kurtarır, birey yalnız başına bile onanma duygusunu tadabilir, çünkü bilginin gerekçesi (evrensel) bir kuvvetle ilişkilendirilmiştir, eş deyişle hakikidir. Kanı ise, her
zaman bir başkasının tasdikine muhtaç kalır. Böylece sağlama, bir başka asılsız lafa dayandırılır. Unutulmamalıdır ki,
“bir zekânın bir başka zekâya tabi kılındığı yerde aptallaşma
vardır” (Ranciere, 2019, s. 20). Dolayısıyla Aydınlanmanın
vadettiği başkalarının kılavuzluğundan kurtulup “kendi aklını kullanan, erginleşen özgür insanlar” ereği (Kant, 2015)
sekteye uğrar. 21. yüzyılın tanığı umudunu kaybetmez belki ama Aydınlanma düşü hakkında Immanuel Kant’a cevap
vermesi için yer yer Nedîm’den de faydalanır: “Bir perî-sûret görünmüş, bir hayâl olmuş sana” (2017, s. 210).

Üstelik tüm bu zorluklar yetmezmiş gibi “herkesin on
beş dakikalığına” şöhret hissini tattığı çağımızda, Pierre
Bourdieu’nün tabiriyle genellikle bir de “fast thinker”ların cirit attığına, anlamları kitle kültürüne çevirdiklerine
şahitlik edilir. Hani kendilerine hangi konuda başvurulursa, derhal bir yanıt dizisini ara vermeksizin upuzun diskurlarla muhatabının önüne seren ve dahası “bilmemekten” bihaber olan “gölgelerinden bile daha hızlı düşünen
düşünürler…” (Bourdieu, 1997, s. 33). Onlar ki3 ortalama,
yani herkese hitap eden vasat bir anlayışa sahiptir. Nasıl ki
Friedrich Nietzsche “o kulaklara göre değil bu ağız” diyorsa
Zerdüşt’ün dilinden (2011) ve nasıl da kendisini duyacak,
anlayacak insanların orada olmadığından dert yanıyorsa; fast
thinker’ın tam da buna karşın, her zaman hitap ettiği birileri
çıkar. Çünkü vasat bir anlayış herkese açıktır. Dolayısıyla
kolayca popüler olur. Vasat anlayış, bir virüs gibi yayılmayı iyi bilir.4 Dahası hakiki bir düşünürün tefekkür ederken
doğan tereddüdüne zaman ayırmaktan ya da bir bilgenin

Görüyorsunuz ya, bunca handikap sayıldı döküldü, insan
nasıl özgürce tefekkür edecek sorusunun cevabı aranıyor hâlâ… Peki, ya Sokratik yöntem? Jacques Ranciere,
“Sokratesçilik aptallaştırmanın kusursuzlaştırılmış bir biçimidir” diyerek, Sokrates’in Menon’un kölesiyle olan diyaloğuna dikkat çeker ve kölenin araçsal kılındığını savunur:

Söylemeye gerek yok ancak burada çevirmene herhangi bir
suçlama yoktur. Hainlik, özgün yapıtın ister istemez bozulmasını
ifade eden bir tür metafor olarak düşünülmelidir. Yoksa
çevirmenlere minnettarız.
3
Ne hikmetse böyle de anlatılınca hiçbir zaman, hiç kimsecikler
üzerine alınmaz. İşin hoş kısmı ise, esas üzerine alınanların
genellikle “fast thinker” olmamasıdır. Kendini hesaba çekmeyi
alışkanlık haline getirebilmiş insan, zaten ortalama bir anlayışı
çoktan aşmıştır. Konuştuğunu duyar; başkasından duyduklarını,
aynı kalıp sözleri çevirip sıralamaz. Düşünceleri kendine mal ettiği
için her anlatımında yeni bir biçim dener. Bu sebeple sanatsaldır,
sözleri hayranlık uyandırır. Deneyiminde bulmadığını anlatmaz;
konuşması önceden belirlenmiş yahut bir tekrar değildir. Kaldı ki
tekrarı hissettiği yerde sessiz kalmayı yeğler. Çünkü düşünmek,
tam da o esnada inşa etmek onun için de yaratıcı bir süreçtir: Hem
zaten “sözü önceden kestirilemez kılmak, bir özgürlük deneyimi
değil midir?” (Bachelard, 2020, s. 19). Lafın nereye gideceği
herkes tarafından biliniyor ve herkes mutabık kalıyorsa, hangi söz
dinleyen bilinci tamamlamak için harekete geçirip, tahrik edebilir?
4
“Lakırtının zeminsizliği, onun kamuya dahil olma yollarını
tıkamaz, bilakis bunu kolaylaştırır. Lakırtı, konuları önceden
kendimize maletmek zorunda kalmadan her şeyi anlama olanağıdır.
Böyle bir maletme sırasında başarısızlığa uğrama tehlikesinden
bizi koruyan yine lakırtıdır. Herkesin derleyip toparlayabileceği
lakırtı, bizi sahici anlama görevinden muaf kıldığı gibi, kayıtsız
bir anlaşılabilirlik yaratarak hiçbir şeyin kapalı kalmamasını
sağlar” (Heidegger, 2019, s. 261).
2
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“Sokrates sorularıyla Menon’un kölesini içindeki matematik hakikatleri fark etmeye sevk etmişti. Ama bu, bilgiye
giden bir yol olsa bile, kesinlikle özgürlüğün yolu değildir. Kölenin içindekini bulabilmesi için Sokrates’in onun
elinden tutması gerekir. Bilgisini göstermesi aynı zamanda
onun kudretsizliğini göstermesi demektir: Köle hiçbir zaman yalnız yürümeyecektir; dahası, hocasın dersini aydınlatma amacı dışında, kimse ondan yürümesini de istemeyecektir. Sokrates, Menon’un kölesinin şahsında, aslında hep
köle kalacak bir köleyi sorguya çekmektedir” (Ranciere,
2019, s. 36).
Ranciere Fransız bir filozof, hatta bir felsefe profesörü.
İddiası, Sokrates’in “hatırlama (anamnesis)” argümanını
ispatlamak için köleyi bir araç, bir deney faresi gibi kullanması ve onun üzerinden kendi bilgilerini onaylatarak
sorguya çekmesi. Böylece köleyi de kendine bağlaması.
Peki, gerçekten öyle mi? Diyaloğa tekrar dönüp bakmak
lazım. Çünkü Ranciere, sıra dışı ve dışarıdan “özgür-müş”
gibi görünen okumasıyla, başta kolayca ikna edici gelebilir.
Ama söyledikleri doğru mu? Sonuçta önemli olan sadece
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bu. Menon diyaloğuna bakılırsa, Sokrates’in son sorusunda
kölenin cevabı, “Zeus aşkına bilmiyorum” olur. Köle çıkar
ve Menon’la yalnız kalan Sokrates ardından şöyle söyler:
“Bana öyle geliyor ki, onun, gerçeğin karşısındaki durumunun ne olduğunu bulmasına iyi yardım ettik. Çünkü şimdi,
bilmediği için, araştırmaktan zevk duyacak; oysaki daha
önce, herkesin karşısında bir karenin iki mislini elde etmek
için, kenarının iki mislini almak gerektiğini hiç çekinmeden
söyleyebiliyordu. … Bilgisizliğini anlamasından doğan sıkıntıyı ve bilmek isteğini duymadan önce, bilmediği, fakat
bildiğini sandığı bir şeyi araştırmayı veyahut öğrenmeyi dener miydi?” (Platon, 2019, s. 168).
Açıkça görülüyor ki Sokrates, Ranciere’in zannettiği gibi
köleye herhangi bir bilgi dikte edip, hatırlama argümanını
falan haklı kılmaya çalışmamış ya da köleyi kendine tabi
kılmamıştır. Evet, onu bir tuzağa düşürmüştür. Fakat bu,
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yalnızca köleyi bilgiye sahip olduğu zannıyla yüzleştirmek
ve cahilliğini göstermek; araştırmaya, doğru bilgiyi bulmaya
cesaretlendirmek, onu arayışa sevk etmek içindir. Böylece
Ranciere vakasının, yukarıda eleştiriler için bahsedilen “çeviri sorununa” tam da iyi bir örnek sunduğu görülür.5 Sonuçta
Menon’u dönüp okumayan, Ranciere’in Sokratesçilik ile ilgili anlayışsızlığında yaşayarak, Sokrates’in metodunu hor
görebilir.

ta muhakkak aramış olması gerektiğini hatırlatır. Aramak
için ise bunların arasındaki farkı bilmediğini düşündüğü
bir an olması gerektiğine dikkat çeker. Fakat ortaya çıkar
ki, Alkibiades her zaman adil olanı bildiğini zannetmiştir.
Dolayısıyla bilmemiştir! Gene de sonunda utanmış ve aslında tam da bu sırada kendi cehaletini aşmıştır: “Bilmiyorum,
bilemiyorum Sokrates. Belki de fark etmeden bir süredir
kendimi utanç verici bir hale sokuyorum” (Platon, 2012,
s. 331-332). Kanıları başkalarından edindiğini, kavramların altlarını kazıp kendi için kılmadığını fakat buna rağmen iyiyi, doğruyu bildiğini ileri süren Alkibiades utanmış,
böylece önceki cahil durumundan kurtulmuştur. Sokrates,
Alkibiades’in cehaletini; onu aşağılamadan, kırmadan, kendi kendisine fark etmesine yardımcı olduğu için “utanma”
hissi çıkmıştır. Oysaki diyalog, günümüzdeki tartışmalarda
sıkça rastlandığı üzere “sen ne biliyorsun ki” ya da benzeri
bir saldırıyla başlasa, Alkibiades ister istemez defans alacak
ve asla zırhını indirmeyecektir.8 Bir başka deyişle utanamayacaktır… Kurulan tuzak, Alkibiades’in silahsız kalmasını ve böylece kendiyle yüzleşmesini sağlar. Sonuç olarak
Sokrates’in, diyalog boyunca Alkibiades’i hayrete düşürerek, bildiğini sandıklarıyla hesaplaşması ve bilmediklerini
araştırması için tahrik ettiği görülür. Hatırlama, kendiliğinden gerçekleşecek bir süreç değil, Alkibiades’in bundan sonra vereceği emeğe bağlıdır. Sokrates’in tuzağı, Alkibiades’i
kendisiyle yüzleştirme gayesini gerçekleştirmiştir.

Öyleyse Sokrates’in tuzağını iyice anlamakta fayda vardır.
Bilgiye sahip olduğunu sanan kişi, doğru bilgiyi araştırmayacaktır. Cahil de zaten bilmediğini bilmeyendir. Öyleyse
cahil birine cehaleti nasıl gösterilir ki doğruyu aramaya çalışsın? Zira ortalama anlayışın bile her konuda fikir beyan
ettiği, tüm sorulara cevap verdiği yerde; cahilin bilmediğini
bilme şansı bulunmaz. Sokrates’in armağanı, zanlarıyla yaşayan insanları, edindikleri ya da edindiklerini zannettikleri
fikirleri sorgulamaya götürmektir. Dolayısıyla “hatırlama”
diye anılan argüman da, aklın içinde doğuştan verili olan,
göklerden gelen bilgileri falan varsaymaz. Hatırlama, psukhe’nin kaybettiği bir deneyimi pratik yaparak geri kazanmasıdır. Daha önce tarihsel olarak açığa çıkmış bir tecrübe,
psukhe tarafından tekrar edile edile canlandırılırsa hatırlama
gerçekleşir. Doğaüstü bir anımsama söz konusu değildir.6
Dolayısıyla yeryüzünden başka, aşkın bir yerde verilen birtakım bilgiler falan da yoktur. Mesela kişi, kendini de öyle
bilemez. Yani bir anlamda Sokrates’in meşhur buyruğu
“kendini bil (gnothi seauton)” de, kişinin verili olan haline
hitaben değildir.7

Bahsi geçen “hatırlama” ödevi, nasıl ki bizzat yaparak hatırlamayı ifade ediyorsa; Sokrates’in sıkça kullandığı Delfi
Tapınağı’ndaki “kendini bil” buyruğu da “kendine eğilmek
(epimeleia heautou)” ile olan ilişkiyle açıklanabilir. Çünkü
ancak kendini bilen, kendine eğilebilir ve gene, kendine
eğilebilen sadece kendini bilebilir. “Alkibiades’in kendisini nasıl bilebileceğini sorgulamasına karşılık Sokrates,
eğer kendisine eğilirse bir gün kendisini bileceği cevabını
verir” (Martin, 2021, s. 70). Kendine eğilerek, kendini bilmek oldukça varoluşçu bir savdır ya da varoluşçular kabul
etsin ya da etmesin, aslında Platon yeniden keşfedilmiştir.
Utandığını söyleyen Alkibiades’e Sokrates tarafından verilen ödev işte budur: Kendinle ilgilen, kendine dön, kendine
eğil… “Üzülmene gerek yok, bu eksikliğin farkına elli yaşında varmış olsaydın kendinle ilgilenmek için geç kalmış
olabilirdin” (Platon, 2012, s. 355). Buradaki elli yaş, biyolojik yaştan ziyade sabitlenmiş bir kalbi vurgular. Çünkü

Sokrates, Menon’un kölesine kurduğu tuzağın benzerini Alkibiades’e de uygular. İyiyi, doğruyu bildiğini “sanan” Alkibiades, siyaset hayatına atılmak istediğini söyler.
Bunun üzerine bir devlet insanının olmazsa olmazı sayılabilecek adaleti, haklıyla haksız arasındaki farkı nasıl kavradığına dair Sokrates tarafından hemen sıkıştırılır. Alkibiades
bir insanın bunları kendi kendine öğrenebileceğini ileri sürer. Sokrates de delikanlıyı reddetmez ama bunun için başFakat daha önce değinildiği gibi, aynı zamanda Ranciere’in
yanlış okuması Sokrates’in niyetini anlayışa taşımak için bir
vesile sunmuştur.
6
Sokrates’in hatırlaması bir anlamda doğaüstüdür aslında. Çünkü
doğayı aşar. Kültür içerisinde tıpkı yeraltı suları gibi çıkış arayan
dehalar, aşılmak için saklanır. Tarihsel tecrübe yeni bir artezyen
verdiği vakit, işte hatırlama açığa çıkmıştır. Doğada buna yalnızca
hayatta kalma yeteneği için rastlanır. Kültürde ise, salt bu ereğe,
biyolojinin devamına indirgenmeyen hatırlamalar da süregelir.
7
Buyruğu bozmayı göze alıp, meramı anlatmak için şöyle de
denilebilir: Kendini (yaparak) bil. Dolayısıyla ne çıkar ortaya?
Sözgelimi kendini tanırken bile artık kişi doğduğu memleket, kan
bağları, coğrafya vb. unsurlardan, başına gelenlerden tümüyle
özgürleşir. Sonuçta onları kendisi yapmamıştır. Bu yüzden
kendisini de belirli aidiyetler üzerinden tanımlamayı kolayca
bırakır. Şikâyeti, sızlanmayı “şöyle oldu, böyle oldu” gibi sözlerle
ilişiği keser. Başına gelenleri saymaktan, kendine acımak için bir
kılıf örmekten kurtulur. Zira bundan böyle, kendisi ne yaparsa o
olacağını bilmiştir.
5
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Ayrıca Sokrates, onu yargılamaz. Alkibiades, Sokrates’ten
bir başka insan karşısında böyle bir duruma düşse; kendisini
aşağılanmış, küçük düşürülmüş hissedecektir. Oysaki diyalogları
okuyanların çıkartabileceği gibi, Alkibiades, Sokrates’e karşı
utanma hissi duymamıştır. Sokrates onun halini, içinde bulunduğu
çıkmazı öylesine bilir ki; yadırgayıp yargılamaz. Böylece
Alkibiades’in utancı kendisine döner. Sokrates’in kendisini ne
olursa olsun -herhangi bir kabalık yapmadıkça- hoşgöreceğini
bilir. Kendi yaşamına sürekli dönüp bakan ve onu bilincine taşıyan
Sophos, yani Sokrates, kendi yürüdüğü yolunda philosophos
kıpısını da bildiği, unutmadığı için, Alkibiades’i suçlamamaktadır.
Burada âlim ile arif olanın farkı çıkarsanabilir.
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“çocukların yüreği yumuşak olur, istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ancak o yürek bir kez belirli bir şekle girince, eski
haline çok zor döner” (Murakami, 2022, s. 145). Tekallüp
etme9, halden halde geçme, dönüşme (Bobaroğlu, 2011)
kalbin katılaşıp katılaşmadığını gösterir. Dönüşümün gerçekleşmesi kendiyle ilgilenmekten geçmektedir:
“Siz ‘mülk, ün ve onur kazanmayı umursamaktan utanmıyorsunuz’ der, oysa kendinizle, kendinize hiç eğilmiyor,
yani ‘bilgelik, hakikat ve ruhun mükemmelleştirilmesiyle’
ilgilenmiyorsunuz. …Bedeninize baktığınızda kendinize
eğilmiş olmazsınız. Kendilik giyim, kuşam, araçlar veya
mülklerden oluşmaz. Bu araçlardan faydalanan bir prensipte varlığını sürdürür, bedenle değil, ruhla ilgili bir prensiptir bu. Ruhunuz konusunda kaygılanmanız gerekir, kendine
eğilmenin temel faaliyeti budur. Kendine eğilme, eylemin
kendisine eğilmektir, maddileştirilen ruhla ilgilenmek değil.
…Ruhla, bu eyleme dayanan prensiple nasıl ilgileneceğiz?”
(Foucault, 2021, s. 33-37).
Elimizdeki soru bu: Sokrates ne yapar, ne eder, nasıl
Alkibiades’i kendiyle ilgilenmeye döndürebilir? Eros’la!
Öncelikle Sokrates, “atopos (yersiz, yurtsuz, sınıflandırılamayan)” olarak, yani bir Başka olarak, Alkibiades’in karşına
çıkar. Bir türlü belirli bir yere koyamadığı (sabitleyemediği), tanıyıp “bildim” diyemediği bu sebeple de “kapatamadığı” bir ilişki yaşamaktadır Alkibiades. Günümüzde “Aynı
olana tesviye edilme” arzusuyla “Başka’nın atopisine dair
deneyim kaybolup gitmiştir” (Han, 2020, s. 9-10). Oysaki
Başka, Alkibiades’i kendine batıklığından çekip çıkarır,
cezbeder. “Eros, özneyi kendinden çıkarıp Başka’ya yönlendirir” (Han, 2020, s. 11).

gören davranışların ötesinde bir mana taşır. Hem ilişkinin
özdeşliğe, kabalığa, çiğliğe düşmesini engeller; hem de
Başka’yla, Başka olarak kurulan deneyimi muhafaza eder.
Eğer, kaynaşacak bir ufuk varsa; özdeşlikte değil, Başka’yla
kurulacak olan nezakete dayalı, sahih bir ilişkide yaşanabilir. Böylece ilişkide birlik değil, ayrımlı birlik pratiğinin
anahtarı ortaya çıkar.12 Kişi tıpkı Alkibiades gibi kendiyle
yüzleşmeye, kendi sınırlarını aşmaya ve kendine eğilmeye
bu yoldan geçerek açık hale gelir.

Fakat bu Başka’yla kurulan ilişkide -Başka olarak kalmayı
sürdürmesini sağlayan- aynı zamanda bir “mesafe” duygusu
da bulunur. Çünkü “köprü kurabilmek için aradaki mesafenin hissedilmesi zorunludur. Asimilasyon mesafenin yok
edilmesinden kaynaklanırken, husumet bu mesafenin korunmasından ve artırılmasından doğar. Karşılaşma, gerekli
mesafenin aynı anda hem muhafaza edilip hem de katedilmesiyle gerçekleştirilir” (Stavrides, 2016, s. 19). Öyleyse
özdeşleşmeden ya da düşmanlaşmadan, yeniden ve yeniden atopos ile ilişkinin kurulması için gereken mesafe nasıl
sağlanabilir?

Kaynakça

İnsanlar genellikle bir an önce aynılaşmak ister, çünkü
Başka, bir taraftan da tedirgin edicidir. Sonuçta Başka’nın
sözcükleri öngörülemediği için, ilişkiye belirsizlik hâkimdir. Bu müphemliği derhal bertaraf etmek, hemen özdeşleşmek için, ilişkinin başlangıcında toplumsal normlardan dolayı zorunlu olarak uyulan nezaket, peyderpey kaldırılmaya
çalışılır.11 “Sennett ise nezaketi, ‘başkalarına yabancılarmış
gibi davranmak ve bu sosyal mesafe üzerinde bir sosyal bağ
kurmak’ şeklinde tanımlar” (akt. Stavrides, 2016, s. 20).
Öyleyse nezaket, tam da her seferinde yeniden ilişki kurabilmek ve Başka’yla karşılaşmak için korunması gereken
mesafenin garantörüdür. Nezaket, “atopik” olanla bağların
kopmamasını, aynılaşmamayı sağlar. Salt toplumsal kabul

“Âşık özne, sevilen varlığı ‘atopos’ (Sokrates’e söyleştiği
kişilerin verdiği nitelik), yani sınıflandırılmaz olarak, hep
beklenmedik bir özgünlük olarak benimser. …Sevdiğim
ve ben büyüleyen öteki atopos’tur. Onu sınıflandıramam,
çünkü Tek’tir o, mucizemsi bir biçimde gelip arzumun özgüllüğünü karşılamış olan tekil İmge’dir. Gereğimin betisidir, hiçbir kalıba (kalıplar başkalarının gerçeğidir) sığmaz”
(Barthes, 2019, s. 39).
Sokrates özgünlüğüyle biriciktir. O tanımlamaya, isimlerle
nitelemeye çalışılsa bile asla kuşatılamaz. Çünkü bütün nitelikleri aşan, dilin üzerine bir çift söz edip durmaktan çekineceği bir tektir. Ancak Roland Barthes tam da bu noktada
bir sıçrama yapar ve özgün, biricik olanın aslında Sokrates
de değil, kurulan ilişkinin bizzat kendisi olduğunu söyler:
“Gene de, bazı bazı, eşitlikten uzak imgelerin oyununu askıya almayı başardığım olur; anlarım ki, özgünlüğün gerçek
yeri ne ötekidir, ne de ben; ilişkimizin kendisidir” (Barthes,
2019, s. 40). Bayağı aynılıkların cehenneminde, estetize
edilmiş aşk hikâyeleri beceriksizce tekrarlanmaya mahkûm

Böylece akla yeniden “düşünüyor-muş” gibi yapan fastthinker’lar gelir. Çünkü onlar sadece birtakım sözleri tekrar ve
tekrar söyler, sabitlenmiş fikirlerden vazgeçmeye isteksiz, kendi
inançlarını daha da kuvvetlendirmek için daha çok bilgi edinmeye
çalışmaktadır. Eros’la tanışmadıkları için aslolan dönüşüm
yaşanmamış; kavrayışları, havsalaları genişlememiştir. Han ise
bunun ancak ve ancak bir sevgili, bir dost ile olacağını söyleyince,
akla şu ayet bile gelebilir: “(Habîbim) göğsünü senin için (açıp da)
genişletmedik mi?”
11
Samimiyet ile sıkça tezat bulunduğu için, nezaket hep yanlış
anlaşılır. Oysaki samimi ilişki; halis ve hasbi olanı imler.
Dolayısıyla halis ve hasbi olamayan, nezaketi askıya alarak
samimiyeti tesis etmeye çalışır.
10

Metin Bobaroğlu, okumalarda kaybedilen “kalp” ile “tekallüp”
ilişkisine dikkat çeker (2011). Bu bağlamda metinlerde de kalbin,
yalnızca bedenin kan pompalayan bir organı değil; dönüşerek,
halden hale geçerek bilmeyi ifade etmek için kullanıldığını
hatırlatmaktadır.
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olurken; böylesi bir dünyada Eros’a rastlamak mümkün
değildir. Matah bir eylemmiş gibi rasyonalize edilmeye
çalışılan modernist aşka, bırakın Eros’u ya da aşkı, “aşkın
kırıntısı” dahi denemez. Buna karşın atopik olan ilişki ise,
denense dahi rasyonalize edilemez. Tasnif edilmeye her zaman direnir. “Onu bildim, tanıdım” deyip bir türlü yanından
gidemeyen Alkibiades tutulur. Tutkusu öylesine bir yangın
yeridir ki, ancak bu ateş üzerinden ikincil olan her nesneyi yakıp geçer; aidiyetlerinden, kanılarından, salt öznellik
taşıyan beğenilerinden, özgürleşir. Yaşam enerjisi artar, doğayla ilk temas kuran çocuğun hayranlığını “hatırlayarak”
tinsel düzlemde yeniden yaşar. Eros’un dönüştürücü etkisi
Alkibiades’i çarpar. “Vurgulu anlamıyla düşünmek, ancak
Eros’la artırılabilir. Düşünebilmek için bir dost, bir âşık olmuş olmak gereklidir. Eros olmadan düşünce bütün canlılığını, bütün huzursuzluğunu kaybederek tekrara düşer, gerici
bir hal alır. Eros, atopik Başka’ya duyulan arzuyla düşünceyi cesaretlendirir” (Han, 2020, s. 56).10
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Özdeşlik kurulan her ilişki, zaten önünde sonunda kendini
tüketip yeniden ayrılığı arzulamaz mı? Atasözü de belki bunu
imler: “Çok muhabbet tez ayrılık getirir.” Eşler, ebeveyn ve
çocuklar, arkadaşlıklar arasında hemen akla gelir örnekleri. Ancak
düşünülürse, insan ve Varlık arasındaki ilişki de böyle değil midir?
13
Chul-Han’ın söylediği “düşünmenin artırılması” mucize
değildir de nedir? Mucize, tek boynuzlu atın havada uçması
falan değil, “insanı aciz bırakandır.” Bir başka deyişle, “insana
rağmen olandır”, denilebilir. Düşünmenin artırılması ya da bir
de Heidegger’in diliyle söylenirse özlü düşünmenin mümkün
olması, kişinin tüm narsisistik egosuna ve konu edindiğini o
yavan içeriklere, bilgiye sahip olduğu zannına rağmen olmuştur!
İşte böylece, dönüşebilmenin kapısını açan o soylu tinsel yaşantı,
deneyim karşımıza çıkar: Eros.
Okuyucu dipnotları lütfen mazur görsün, Eros’un mitolojideki
sevgilisinin Psyche adında güzel ölümlü bir kız olduğunu ve
psyche’nin Eros tarafından bir ruh tanrıçasına dönüştürüldüğünü
hatırlatmadan, yazarın içi içini yiyecek, “aman herkes farkında
mı acaba” diye düşüne düşüne gözüne geceler boyu uyku
girmeyecektir. Mitleri logic’e taşıyıp, “mitoloji” kılmak;
psyche’nin Alkibades gibi bir philosophos’u simgelediğini ve ancak
ve ancak Eros ile onun dönüşebildiğini anlamak için şifrelenmiş
evrensel bir hikâye ve tüm karakterlerin de, insansal yaşantılar
için prototipler olduğunu idrak etmekle mümkündür. Sophos’a
âşık olan her zaman Alkibiades yani her zaman philosophos’tur.
Bu sırada Gazali’nin dediği gibi “cevizin kabuğunu açamayanlar
ise”, daima kabuğu ceviz zannetmeye mahkûm kalacaktır.
12
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HİÇ BASILMAYACAK BİR KİTAP:
GÖNLÜN GÖRÜNGÜBİLİMİ
ya da SESSİZ METİN
Kaan Demirdöven

Uzun zamandır, neredeyse 25 yıldır, üzerinde çalıştığım
Gönlün Görüngübilimi’nin sonlarına geldim diyebilirim,
sanırım 2023 Mayıs ayı gibi biter.

Gönül aka konar boka da konar, denir, işte bu deyim, Gönül’ün tarafsızlığını, her şeye (kendine bile) mesafeli duruşunu anlatıyordu.

İlk taslaktan bugüne bu hacimli çalışmanın biricik gayesi
daima şu idi: Mutlak Tin’in, Evrenselin Köpüren Kasesi’nden Tekilliğinin Coşkun Bade’sine yani Gönül’e yükselişini takip etmek, Gönül’ün bilgi ile gerek episteme gerek
sophos bağlamında ilişkisini incelemek ve onto-politik
anlamda Gönül’e ait semiyotik ve simbiyotik görüngüleri
Anadolu İrfan Geleneği içinde izlemek ve bu süreci felsefi
bir dille serimlemekti.

“Sophos’u, yani bilgeyi, düşünce olarak düşüncenin kendiliğine eşlik eden, onun dışlaşmasına hizmet eden bir
“kendilik” olarak alıyorum.

Bundan gaye, okura zamanın ruhundan ilham alabilecek
bir sezgiye yükselmesine kavramsal bir zemin kurmak,
Hakikatine uygun biçimde Yaşamı anlamlandırabilmenin
yeni aletlerini geliştirmek ve onun eşsiz Güzelliğine tikel
bağıntıları içinde çağdaş bir görünüm kazandırabilmekti.
Peki, bunu başarabildim mi? Evet, bence başardım fakat
bu başarıya bir acziyet de hemen eşlik etmeye başladı.
Neydi bu acziyet?
Şöyle ki: Gönül, kendini bilen Tin’in bir üst ve kapsayıcı
kıpısı olarak, içsel çatışmasını aşmış eminlik ve sükûnet
hali olduğundan onun özgürce dillendirilmesi değil ama
özgenleşmesinin sessizce izlenişi, asıl olan buydu, o halde
bu izleyiş hakiki bir başarı sayılmalıydı. İşte bu yüzden kitabı basmaktan veya her hangi bir biçimde yayımlamaktan
vazgeçtim.
Gönül, Sophos’un tinsel edimsel tanıklığına tam bir pekinlik içinde ulaşması anlamına geldiğinden, bu pekinliğin nicel anlamda çoğalmak gibi bir derdi olamazdı. Tinin Görüngübilimi Tinin yanılgılarının bilimi ise Gönlün
Görüngübilimi ise Aşka Düşen Tin’in pekinliklerinin bilimi sayılmalıydı. Sadece aşık, hiç vazgeçmediği için hiç
yanılmayandı. Çünkü Aşk’ın pekinliği kavramı gereği idi.
Ve aşk kitaplarda olamazdı. Bu vesile ile sözünü ettiğim
çalışmamda Felsefe’deki bilme kavramını değil sevgi kavramını merkeze alarak ilerlemeye çalıştım. Çünkü Gönül,
Us’un Sevgiyle Bilmesi anlamına geliyordu ve sevgi kapsayıcı olandı.
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Bu kendilik, kendini bilen Tin’in arı düşüncesidir. Düşünce, yani arı düşünce, idea ya da özün özü, ne dersek
diyelim, yaşamı kendinde ve kendi için kavrayan Varlık,
Bilgede dile gelir.

İçinden bir kaç bölüm alıntıladığım bu çalışmayı seneler
evvel verdiğim bir kararla, 2023’te bitirip yayımlamayı
düşünüyordum, ancak evdeki hesap çarşıya uymadı, kitap neredeyse bitti ama birkaç ay önce ani bir kararla onu
bir kitap olarak yayımlamaktan vazgeçtim. Peki, bir kitap
hiçbir biçim ve platformda basılmadan nasıl yayımlanabilirdi?
Video konferansları yaparak hakkında konuşmak da istemedim. Çünkü çalışmanın sonlarına doğru Gönül’ün,
Ussal ve Sezgisel Bilgi biçimlerinin de üstünde duran bir
başka açımlanışına tanık oldum, bu tıpkı dev ağaçların
gölgesinde ışık oyunlarıyla beliren gölgenin karanlıkla özdeşliğini anlamak, karanlığın ışığın yokluğunda gürleştiğini ve ışığın da genleşerek karanlığı emdiğini fark etmek
gibiydi.
Bu yüzden Sophos, gündelik yaşanımı içinde nasılsa öyle
kalmalıydı, bir giz ya da sır olarak değil, dışa aktarılan içsel
deneyim veya tinin kendini sergilediği bir dirimli eylem ve
onun tanıklığı olarak… Bu performansa ben başından beri
“agape” dedim (gaib kelimesinin de kökeninin bu sözcük
olduğunu düşünüyorum). Bu vesile ile bir süredir Vakfımızın bülteninde hem bu avantgard çalışmamı biraz tanıtmak
hem de kısa bir duyurusunu yapmak istedik. Bu konuda
beni yüreklendiren ve bu çalışmamın en başından beri tanığı aziz dostum İzzet Erş’e teşekkürlerimi borç bilirim.

Aşka Düşen Tin ya da Gönül, kendi başkasında özgenleşmiş kendisidir. Onun için özgürlük değil, özgenlik özseldir. O, özgürlüğünden özgürce vazgeçmiştir. Özgenleşmenin ereği yokluk bilincidir, bir kendisi olmayan olarak
Gönül’ün artık yeni durağı: Gönülsüzlüktür. Gönülsüzlük
bir usanç değil, bir bulunç’tur. Gönül bu bulunçta Hakikati arayan ruhlara hizmet eder. Ondaki tüm istekler tinsel
tözde sönmüş olduğundan, buluncunun öznel belirişi Tekil bir görünüm kazanmıştır. Buna Aşk diyorum.
Bu görünümün nesnel belirişlerini ise şöyle özetlemek
mümkün: Bireyin kendisi ile ilişkisinde Huzur, öteki ile
ilişkisinde Şefkat, kendi başkası ile ilişkisinde Sevda, nesnel tin ile ilişkisinde seraptır Gönül; Hakikatin çölünde
gezenlere belirli bir mesafede (safa) kendisini tutar. Derviş
ona yaklaştıkça serap uzaklaşır. Sadece güneş tepedeyken
görünür. Gece kaybolur. Gönül, bu dünya için serabın
kendisidir, Ğülya’dır. Bu Saltık Beliriştir ve Ğülya, tinsel
icatlar dünyasıdır. Bu yolla, dünyanın ruhu, kuyruğunu
ısıran yılan misali, Sophos’un Dirilişine Tanık olur. Elden
ele dilden dile aktarılarak belki de yüreklere basılacak bir
kitap... Bu yüzden sohbetlere devam dostlar!
Sohbetle başlamıştı zaten,  Muhabbetle bitsin o halde.
İyi seyirler dilerim.
15 Temmuz 2022, Ankara

Bilgenin bu aşamaya nasıl geldiğinin görüngüsünü konu
aldığım Gönlün Biçimlenişi, yanılgıların değil ama pekinliklerin seyridir.
Sohbet, Bilgiyi Bilgeden dinlemektir. Bilgi, Bilge’nin kendiliğidir. Onu dinlemekse, ikinci düzey bir izleme edimidir. Birinci düzeyde düşünme, dinleyende bir yeniden
dinleniştir.
Bu anlamda Felsefe, düşünceye düşünerek eşlik etmektir
de denebilir.
Sohbet, bu felsefi bağ olmadan ele alındığında, didaktik
bir konuşma olarak görülür. Çünkü genelde karşılıklı
konuşmanın göstergesi kendilik değildir. Oysa sohbette konuşmacı konuşurken kendi içini dinler, dinleyense
dinlerken kendi içinden konuşur. Buradaki karşılıklı konuşma göstergesel değildir, görüngüseldir. Bu kriterlerden
yoksun olarak gündelik sohbet, gündelik göstergelerle doludur ve içsel olandan daima kopuktur. İçsel olan nedir
diye soracak olursanız, içinde kendilik olandır, diyebilirim. Sophos ile (bilge ile) sohbet edemeyiz, ancak onunla
düşünebiliriz yani bilgeyle sohbet düşünmektir. Çünkü
sophos, yani bilge, bir öz anlatıcısı olarak vardır, anlattığı
şeyin içinde KENDİLİK olandır. Dinleyen de dinlediği şey
de bu kendiliğe eşlik eder. Bu şey de KENDİLİĞİN BİLGİSİDİR. Bu durumda Gönül, sohbetin görüngüsünde AŞK
olarak belirginleşir. Çünkü Aşk, bir diğerine değil, kendiliğin kendi kendisine sarılmasıdır. İnsan, yalnızca aşk ile
kendisine döner.”
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Bölüm 1

Eğlence Kültürü
ve Boş Zaman
Etkinlikleri

“Kaderimin efendisi, ruhumun kaptanıyım.”
William Ernst Henley

21.

yüzyılda kapitalist sistem insanoğlunun işten
arta kalan “boş zamanı”nı satın alarak, bu zamanı dünyanın neredeyse en büyük endüstrisi
haline getirmiş olan “eğlence” araçları ve eylemleri yoluyla
ortak (evrensel) bir “Eğlence Kültürü” oluşturacak şekilde
tanımlamakta ve sunmaktadır. Bu tanımlama kapitalizmin
dinamikleri, eğlencenin her deneyimlendiğinde tekrar tekrar tüketilmesine yöneliktir. Sistemin tanımladığı boş zaman
etkinliği olan eğlence, işe geri dönmek için gereken ruhsal
arınmayı, bedensel ve zihinsel rahatlamayı yüzeysel ve hızlı
içeriğiyle sağlayamaz. Bu durum eğlenceye yönelik oluşturulan (doyurulması istenen duygu) arzunun doyumsuzlaşmasına ve ortaya çıkan duygusal boşluğun yine ve tekrar
tekrar tüketme isteği duymasına neden olur. Sonuçta hedeflenen, kâr için daha fazla üretim ve rekabettir. Rekabetin
doğurduğu ihtiyaç fazlası, tüketim toplumunun oluşumunu
tetikler.

Ürün Anıl Özdemir

İnsan ve toplumların günlük yaşam döngüsünde, kendilerine egemen olan sistem (iktidar) tarafından dayatılan rol,
eylem ve düşünce yöntemi çerçevesinde sürekli olarak sonluluk ve sınırlılık duygusu içindedir. Çalışma, dinlenme, eğlenme, sosyalleşme vb. eylemleri, kendi bilinçli ve özgür
seçimi dışında egemen ideoloji tarafından ve bu ideolojinin eylemsel yaygınlığını, sürekli ve artış halinde tutmaya
yönelik içerikte tanımlanmıştır. Sonuçta birey, düşünce ve
eylemlerini kendi özgür iradesi ile yönlendiremez duruma
gelir. Çalışma yaşamı mesai saatleriyle belirlenmiştir; evinde dinlenirken, kendisine sunulan televizyon programlarını
izler, medya-sosyal medyada popüler kültür ikonlarını takip eder (yazılı basınla ilişkisi de bundan farklı değildir), en
sonunda yine popüler kültürün dayatmacı bombardımanına
her mecrada maruz kalır. Popüler içerik ister istemez bireyin
günlük yaşamında gündem oluşturur. Üstelik sadece gündemini oluşturmakla da kalmaz; tutum, davranış ve isteklerini
şablonlaştırır. Çünkü güleceği, heyecanlanacağı, üzüleceği,
sevineceği ve hatta korkacağı durumlar paket halinde popüler kültür ürünlerinden derlenmiş ve hazır olarak sunulur.
21. yüzyıl insanına (konformizm yanılgısıyla) yalnızca kendisine sunulanı yaşamak kalır. Bu bağlamda “boş zaman”
etkinlikleri de bireyin kendi tasarrufu doğrultusunda değil,
(küresel ölçekte) yaratılan “Eğlence Kültürü”nün işaret ettiği eylemlerin gerçekleşmesi yoluyla kodlanmıştır.
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Geç dönem kapitalizmin ve pazar ekonomisinin ayırt edici
özelliği, ağzına kadar dolu olduğu metalardır; temel ihtiyaç
maddelerinden ihtiyaç dışı metalara kadar çeşitlilik gösterirler. Bu çeşitlilik televizyon programlarını, bir kadının
görünümünü ya da bir yıldızın ismi gibi maddi olmayan
nesneleri de içerecek biçimde genişletilebilirler. Metalar ayrıca maddi ve kültürel olmak üzere iki tür işlevi de yerine
getirirler; maddi olarak “gereksinimleri” gidermesi, kültürel
işlevleri ise anlamlarla ve değerlerle ilgilidir. Sonuç olarak;
tüm metalar, tüketiciler tarafından benliğin, toplumsal kimliğin ve toplumsal ilişkilerin anlamlarını oluşturmak amacıyla kullanılabilirler (Fiske, 1999, s. 22-23).
İnsanı tanımlamak için, insanoğluna ait en değerli ve ayırt
edici düşünsel nitelikler; insana değer katan zekâ, aklını
kullanabildiği düşünce, eylem (özgür düşünebilme, sorgulayabilme, eleştirebilme, bağımsız değerlendirme, üretme,
gereken kadarını tüketme vb.) ve manevi değerlerin yerini
kimlik/statü belirlemek için tüketilen, sahip olunan nesneler
almıştır. Kimliğini ve statüsünü sahip olduğu nesneler aracılığıyla inşa eden insan bu döngü içerisinde öznelikten nesnelliğe doğru yol almakta ve nesnelliği çerçevesinde işlevselleşmektedir. Başka bir deyişle egemen sistem ve ideoloji
bizim için öncelikle güzelin, akıllının, başarılının, saygınlığın, havalının, sıkıcının, moda olanın ve modası geçmişin;
“olması gerekenin” tanımını yaparak insanı bu “olması gereken” nitelik ve niceliğine her tür medya ve popüler kültür ürünü aracılığıyla koşullar. Hiç kimse doğuştan (suni)
“ideal” tanıma uygun olamayacağı için sistem, yardımcı
aracı olarak insanlara sunduğu metalarını devreye sokar.
Güzel kadın x marka giyinir, çekici-dişi-erkeksi olmak için
y marka parfüm sıkılır, eğlenmek için z mekânına gidilir,
boş zamanda belirli faaliyetler yapılır, şu telefon alınır, bu
araba kullanılır. Kısacası ait olduğu zümreyi-cemaati, sahip
olduğu kişilik gibi metalar üzerinden gösterir.
Öyleyse, bu koşullarda günümüz insanının seçim, karar,
yargı ve arzularında kendisini gerçekleştirecek özgürlüğe
sahip olduğunu söylemek mümkün müdür?
Her ne kadar günümüzde birey seçimlerinde özgür olduğu
yanılsamasına kapılsa da; (her türlü) baskın sistemin yönetimi altında “özgürlük” güçlü bir egemenlik aracına dönüşebilir. Bireyin önüne sunulan, kendisine açık olan seçeneklere ulaşabilmesi özgürlüğün derecesinin saptanmasında
ise birincil derecede belirleyici değildir; bu durum yalnızca
birey tarafından neyin seçilebileceğini ve neyin seçilmiş olduğunu göstermeye yarar. Oysa özgür seçim için geniş bir
mallar ve hizmetler çeşitliliği içerisinde eğer bu mallar bir
zahmet ve korku yaşamı üzerindeki toplumsal denetimleri
destekliyorsa dayatılan (öncesinde yaratılan) gereksinimlerin birey tarafından özgür iradeyle ve kendiliğinden yeniden
üretimi özerkliği mümkün olamaz, yalnız denetimlerin etkililiğine tanıklık eder. (Marcuse,1997,s.19)
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Bu gün en yaygın iletişim biçimi internet üzerinden sanal
ortamda gerçekleştiriliyor. Sanal uygulamanın seçiminde
(facebook, twitter, instagram, akıllı telefon uygulamaları)
karar verebiliyor olmamız bu konuda özgür olduğumuz anlamına gelmiyor. Gerçek özgürlük, hangi seçenekte aktif
olabileceğimiz değil ancak seçenekleri oluşturma olanağı
kazanmak değil midir?
Modern insan birbiriyle çelişen iki dünya içinde yaşamak,
sürüklenmek ve doyum bulamamak durumundadır. Bir yanda insan gerçekliğin ve dünyevi zamansallığın ortak dünyasına hapsedilmiş, gereksinim ve yoksulluk tarafından
ezilmiş, doğa tarafından acımasızca bastırılmış maddenin,
duyusal amaçların ve bunların hazlarının ağına düşürülmüş,
doğal içtepiler ve tutkular tarafında sarılmış ve kendinden
geçirilmiş olarak görünür. Diğer yarıdaysa insan tümel yasalar ve buyruklar vererek, kendisini öncesiz sonrasız bir
düşünce ve özgürlük alanına yükseltir, dünyayı gerçekliğinden soyutlar (Hegel, 1994, s.54). Doğa ile ilgili bu sezgisel hesaplaşma, günlük yaşamda sistemle hesaplaşmaya
dönüşür; insanın içten ve dıştan (ruhsal, toplumsal, yaşamsal) kuşatılmışlığını ve sınırlandırılmışlığını yine kendisinin
oluşturduğu yasalar yardımıyla yıkmaya çalışmaktadır. Bu
tür bir özgürlük ancak eşitlikçi ve demokratik yasalarla gerçekleşebilir, oysa egemen sistem belirli bir kesim ve sermayeye hizmet edecek yasa ve buyrukları kullanarak kitlesel
tutsaklıklar üretir.
Bir nesne (arzu nesnesi) ya da eyleme (tüketim) zorunlu
kılınan birey ve toplumlar irade yoluyla seçim söz konusu
olmadığı için özgür olamaz. Bu çerçevede özgürlüğünü yitirmiş olan bireyin geçirdiği “boş zaman” eylemleri ise bilinçli olarak arınmaya (katarsis) yönelik, bedensel ve ruhsal
etkinlik (praksis) gerçekleştiremez. Başka bir deyişle boşluk
yine boşlukla kapatılmaktadır.
Arzu-istek-tutku, (tüketme ya da satın alma isteği) sahip
olma amacını güden bilinçli ya da bilinçsiz bir eğilimdir ve
ancak istek nesnesinden yoksun kalındığı sürece duyulur,
istenilen şeyler elde edildikten sonra değerini de kaybeder.
Çünkü istek yaratılmış ve tanımlanmış ihtiyacın bir ürünüdür (Sena, 1993, s. 96). Kaybolan değer manevi olmadığı
için kolaylıkla satın alınır, insanın bu değeri kendiliğinden
ve bu sebeple üretmesi mümkün değildir. Sonuçta yaratılmış
isteğin var olmayan gerekliliği, insancıl olmayan değer sistemi ile ve yalnızca yoksunluğu üzerinden kendisini devam
ettirir. Burada temel sorun insanın kendisinden uzaklaşmış,
yabancılaşmış olmasıdır. Tüm bu nesnellik ve işlevsel yoğunluklu gerçeklik sonucunda, artık insan kendi düşüncelerini yönetebilmekten ve üretebilmekten çok uzaktır…
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Özgür ve
Doyumlu İnsan
için Düşünsel–
Eylemsel Öneri:
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“Her çocuk sanatçıdır. Ama sorun; büyüdüğünde
geriye nasıl bir sanatçı kalacağıdır.”
Pablo Picasso
Tüm bu nesnellik ve işlevsel yoğunluklu gerçeklik sonucunda, artık insan kendi düşüncelerini yönetebilmekten ve
üretebilmekten çok uzaktır…
Oysa:
Sanat seyircisi olarak insan, duygularının ne olduğunun farkına varır. Çünkü sanat eseri karşısında kendi iç tepilerini
(istek, arzu, tutku) ve eğilimlerini seyreder ve bu tutkular insanı daha önceden düşünceden yoksun bir biçimde kendinden geçirirlerken; insan sanat eseri karşısında olduğu zaman
içtepi ve eğilimlerini artık insan karşısında nesnel bir şeye
dönüştükleri için, kendisinin dışında görür ve onlardan kurtulmaya başlar. Tutkunun kaba ve evcilleştirilmemiş gücü,
sanat tarafından yatıştırılır. Özgürleşir. (Hegel, 1994, s.48)
Kapitalist sistemin nesnel, yüzeysel, mekanize günlük iş,
dinlenme ve eğlenme faaliyetlerinin tersine sanat faaliyetlerinde, dolgun bir tatmin ve somutluk içermeyen (tüketilemez-soyut) sevinç, üzüntü, yüceltme ve genişleme duygusunun sonucunda mutluluk duygusu var olabilir (Sena,1993,
s. 96). Hegel felsefesinde sanat insanı tüm öteki etkinliklerinin onu bağımlı kıldığı sonluluktan kurtarır (Lenoir, 2003,
s.163). Kurtarır çünkü sadece özgür insan güzel ve iyi duygularını üretmeye hâkim olabilir. Ve yine ancak özgür insan
iyi, güzel, estetik olandan beslenerek mutluluk üretebilir.
Popüler olanın küreselleştiği, küresel olanın ise istediği
içerikte kültür oluşturarak, bu kültürü kitlelere yayabildiği
göz önünde bulundurulduğunda birey ve toplumların ruhsal,
düşünsel ve eylemsel açıdan daha önce hiç olmadığı kadar
kendi dışından arzuların ya da güdülerin doğurulmasına yönlendirildiği görülmektedir. Birey için (phronesis) pratik aklın, özgür bir iradeyle uygulanması neredeyse imkânsızdır.
Kültür kavramı; bileşenleri toplumun yalnız her tür yaşayış
ve düşüncesinin değil, ayrıca sanat varlıklarının da tümünden oluşması bu çalışmanın ana fikri ve temel dayanağıdır.
Bu yazının savı insanın gerçekte, boş zaman ve günlük yaşamını ancak nitelikli sanatla ilişkili hale getirdiği zaman özgürleşebileceğidir. Baumgarten “Sanat mükemmelliğin duyumsanabilmesidir,” der, mükemmel olan ise sonsuzdur. Hegel
felsefesinde özgürlük, nesnenin tüketilmesi ile değil, nesnenin karşısında insanın kendisi olabilmesi ile gerçekleşebilir.
Bir toplumun sanat eserlerinde gerçeklenen güzellik hakkındaki duygu, düşünce ve tasarımları estetik değeri oluşturur.
Bu değerler de, iyilik ve doğruluk tasarımları gibi, bütün bir
toplumun kamusal vicdanından gelir (Sena, 1993, s.273).
Yalnızca güzeli ve iyiyi değil, kimi zaman acı, ölüm, nefret, sefalet, korku, yalnızlık, çirkinlik ya da çaresizlik gibi
olumsuz çağrışımlar içeren konuları da işler, sanat. Fakat
yine de işlediği bu konularla izleyicisinde hayranlık uyandırabilir elbette.
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Pablo Picasso “Guernica”

Proust’a göre sanat, insanların aynı zamanda deneyimleri
insanların birbirleriyle paylaşmasını sağlayan tek etkinliktir. Dostluk, bireysel bir araştırma üzerine kurulmamış bir
birlikteliğin yapay özelliğini asla aşamaz; aşka gelince, sonunda yalnızca uyandırdığı duygularla ölçülür. Sanat ise
tersine, duygunun öznelliğini aşarak, ortaya yapıt koyarak,
başka durumlarda bizim için her zaman ulaşılmaz kalacak
dünyaları kavramamızı sağlar (Lenoir, 2003, s.173). Bu
nedenledir ki sanat eseri tüketilemez. Sanat estetik içeriği
ile insanda hayranlık, güzellik vb. duygular uyandırır. Her
insanda estetik duygusu doğuştan vardır. Sanat nesnesiyle
buluşması (izlemesi) sonucu izleyende uyanan bu duygularla insanda farkındalık oluşur. Duyusal olarak beslenen
ve farklılaşan birey, artık nesne karşısında onu tüketen özne
olmaktan çıkar ve bu durum bireyin kişisel olarak özgürleşmesini ve gelişmesini sağlar.
Güzel ve estetik olanın seyri de özgürleştiricidir, güzellik
nesneleri özgür ve sonlu oldukları şekilde bırakır. Burada
onlara sahip olma veya sonlu ihtiyaçların ve niyetlerin gerçekleştirilmesi için onlardan yararlanabilme isteği hiç yoktur. Bu nedenle sanat nesnesi ne bizim tarafımızdan zorlanıp telkin edilen bir şey olarak ne de nesneyle dışsal başka
şeylerin savaşıp alt ettiği bir şey olarak ortaya çıkar. Çünkü
sanat eserinde görünmek zorunda olan şey dışsal belirlenmişliği ve çok yanlılığı ile başka bir şey tarafından değil,
ruhu ve amacı ile kendisi tarafından yaratılmış gerçekliğiyle
kavramdır (Hegel, 1994, s.114). Sanat gerçekliğe dolaysız
bakma olgusudur (Lenoir, 2003, s. 180). Burada yanılsamayı önlemek için bir noktayı aydınlatmak zorundayız; bize
gerçekliği görme yetisi kazandıran, güzel, estetik ve özgürleştirici olan sanat, bir grup azınlığın eline geçmiş, dolaylı
olsa da güce sahip olanın (şirketlerin, galeri sahiplerinin,
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küratörlerin, sanat simsarlarının, hatta akademinin) tekeline
geçmiş ve bu gücün oyuncağı olmuş sanat değildir. Gerçek
sanat, sınıf farkını ulaşılabilirliği ile aşan, sergilenmesi ise
değerine bağlı olandır.
Antik Yunan’da boş zaman düşünsel ve ahlaki gelişime yönelik eylemlerle geçirilirdi. Boş zaman etkinlikleri dayatılan
eğlence türleri (avm’lerde zaman harcamak, pop ikonlarını
takip etmek, televizyon, sinema, çok satan kitaplar, ruhsal
arınma için yapılan geziler, yazılı basının büyük çoğunluğu, sosyal medya, akıllı telefonlar, fast food sanayii, eğlence
kulüpleri, diğer popüler kültür ürünleri) yerine izleyici ya
da eylemci konumunda sanatla ilişkilendirilen insan, duygusal ve düşünsel olarak gelişip, farklılaşıp ve tüketemediği
(sanatsal nesne tüketilemez) olgu karşısında ruhsal doyuma
ulaşacaktır.
Bu metnin en büyük boşluğu yaşadığımız bu çağda, sanatçı
da diğer bütün insanlar gibi kapitalist ilişkiler içinde kaçınılmaz olarak bu sistemin yöntem ve dayatmasına var olma
mücadelesi içinde aynı acımasızlıkla maruz kalır. Sanat piyasaları, koleksiyonerler, galericiler ve küratörler, kendi değer sistemlerinde nesnelleşmekten kurtulamayan sanat eserine, bugünün koşullarını yerine getirdiği müddetçe izlenme
ve neredeyse yalnız üretilme imkânı tanır. Bu koşullarda
sanatçının özgürlük tanımını gerçekleştirmesi imkânsız hale
gelmiştir. Dolayısıyla sanatçı ve sanat izleyicisinin de özgür iradesiyle üretim ve seyir yapabilmesi için öncelikle var
olan sisteme alternatif bir değerler sisteminin mücadelesinin verilmesi gerekir. Ancak bu şekilde hem toplum hem de
sanatçı için gerçek-nitelikli sanat eserinin üretimi ve seyri
mümkün olabilir ve yine ancak bu şekilde sanat da diğer
metalar gibi nesnelleşmekten kurtulabilir.
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Sonuç olarak “boş zaman” doldurmaya yönelik günümüz
eğlence kültürünün faaliyetlerine alternatif olarak, (gerek
düşünsel gerek eylemsel) sanatsal faaliyetleri ve izleyiciliği
sunulmaktadır. Bu çözüm önerisinde cevaplanması gereken ilk soru, gerçek-nitelikli sanat kavramının tanımlanmasıdır. Popüler kültürün içerik ve biçimini (sığ, geçici, çok
anlamlı, esnek, anlamsız vb.) egemen ideolojiyi, iktidarı
eleştirip sorgulayabilen (ayrıca onların boyunduruğunda olmayan),özgün değerli, tarihsel olduğundan zor tanımlanan
“gerçek-nitelikli sanat kavramı nedir?” ve “sanatın bu niteliklerle var olabileceği alternatif değerler sistemi nedir?”
sorularının cevabı başka bir yazının konusudur.
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da söylediği gibi, “Gerçek yaşamın dokusu içine yedirilmiş
nasihatler bilgeliğe dönüşür.” Sözlü kültürlerin masalcıları,
modern yazılı kültürlerin yitirdiği bir kavram olan bilge insan konumuna gelirler (Sanders, 13).

Sözün Okumaya
Etkisi Nedir?
Celile Gökpınar

“Dili kullanmak, sözcükleri, cümleleri ve anlamları anlamaya hazırlık; sözellikte başlar,” der Havelock.
Sözellik ve okuryazarlık birbirinden tümüyle ayrı iki kategori değildir. Her ikisi de sesler ve anlamlar üzerine kuruludur. Her ikisi de bir şeyleri anlatmaya çalışır. Uygarlık
tarihinde konuşmadan çok sonra ortaya çıkan okuryazarlık,
sözellik aracılığıyla beslenir (Sanders, 25).
Niçin dikkatimizi aslında son derece sıradan gibi görünen
iki etkinliğe, konuşma ve dinlemeye yöneltiyoruz? İnsan sesinin ne özelliği var? Bu sorunun yanıtı son derece basit ve
kısa: Sözelliği tam olarak yaşamamış bir insan, kişiye hayat
veren, onu zindeleştiren okuryazarlık dünyasını tam olarak
benimseyemez. Sözellik, okuryazarlığın içinde biçimlendiği, dış hatlarının belirlendiği zırhtır, çerçevedir. Sözellik,
sosyal ve duygusal gelişimi mümkün kılar. Çeşitli psikobilimcilerin de savunduğu gibi, kişinin temel algılamasına biçimini veren konuşmadır. Öykü anlatan ve dinleyen kişi, her
şeyi olduğu gibi kabul etmesi gerekmediğini öğrenir. Kendi
dünyasını yaratıp onu istediği gibi kullanabilir. Çocuklar
konuşarak kendilerine tam ve kusursuz bir dünya kurmuş
olur böylece; hissettikleri şeyleri öykülerde bir kez daha işitirler. Konuşma ve öykü anlatma deneyimi olmayan, dille
oynama ve bu arada birkaç yalan söyleme zevkini tatmamış olan çocuklar kendi kendilerine zarar verirler. Yalnızca
benlik duyguları zayıflamakla kalmaz, aynı zamanda dilin
biçimlendirici gücünü tatmayan iç yaşamları gelişip serpilemez. Böylece okuryazarlık, bu çocukların içinde tutunabilecek bir dal bulamaz (Sanders, 24).
Bir iletişim aracı olan dil becerilerinin ilk edinildiği kaynak ailedir. Arıcı, geçmişte örgün eğitimin yaygın olmadığı
ve teknolojik aletlerin günümüzdeki gibi hayatımızda yer
almadığı dönemlerde halk hikâyeleri, destanlar, masallar,
efsaneler, menkıbeler ve türkülerin, yani sözlü edebiyatın
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kullanımı ile dil eğitiminin verildiğini, fakat bu yolla birer
fert olarak yetişen çocukların toplumsal hayata hazırlanırken nasıl katkı sunacaklarının da öğretildiğini belirtmiştir.
Daha sonra okullarla birlikte eğitimin bu şekilde devam etiğini eklemiştir (Arıcı, 2016, 67).
İnsanların okuma yazmayla hiçbir temasının olmadığı –
antropologların “ilk sözellik” olarak adlandırdığı– sözellik
dünyasının, okuryazarların aklını bu kadar karıştırmasına
şaşırmamak gerekiyor. Okuryazar olmayanların nasıl düşündüklerini anlamak ya da dünyayı gerçekte nasıl algıladıklarını kestirmek hemen hemen olanaksız; bu biraz da
insanın okuma yazma öğrenmeden önceki yaşamını anımsamaya çalışmasına benziyor. Okuma yazma bilmediğimiz
ilk dönemlerimize ilişkin gerçek duygu ve anılarımız, edindiğimiz yeni düşünme ve anımsama kategorileriyle silinip
gidiyor. Oysa sözelliğin algılayış çerçevesine girmeye çalışmak çok önemli, çünkü az çok herkesin geçtiği ve sonra
da unuttuğu bu dönem, okuryazarlığın temelini oluşturur.
Okuryazarlık, sözellikle ilişkisi keşfedilmeden tam olarak
anlaşılamaz.
Öyküler sözlü kültürlerin can damarı, masalcı ise kabile ya
da topluluğun yüreğidir. Masalcı, öykülerin bütün sistem
boyunca dolaşmasını sağlar. Anlattığı öyküler rastgele, üzerinde düşünmeden anlatılan sıradan öyküler değildir; bunlar insanların beklediği, duymayı umduğu ve ana hatlarıyla
zaten bildiği öykülerdir. Öyküler, insanlara kim olduklarını
bir kez daha anlatır, inandıkları şeyleri hatırlatır, bu öyküler topluluk üyelerini birbirine bağlar. Masalcı, öykülerinin
ağında her şeyi yakalar: tarih, gerçek, kahramanlık, din,
felsefe, ahlak, sevgi. Bu öyküleri anlatan lider –genellikle
erkektir ve genellikle yaşlıdır– ayrıcalıklı konumuna yıllar
boyu edindiği deneyimler sayesinde gelmiştir. Herkes adına konuşmaya, herkesin “sözcüsü” olmaya hak kazanmıştır.
Walter Benjamin’in sözlü kültürlerde öykü anlatımı hakkın-
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Sözellikte sözcükler ağızdan çıkar çıkmaz kaybolur gider,
düşünceler havaya karışır. Bunları harfi harfine anımsamak
mümkün değildir. Sözellikte hiçbir şey aynı ya da kesin
değildir. Sözlü kültürde “analiz” olanaksızdır. Öykü anlatımının insanların yaşamı için bir model oluşturduğu yerde,
okuryazarların deyişiyle “gerçek” mümkün değildir. Kimse
bir olayı iki kez aynı biçimde anlatamaz. Anlatıcı ağzını her
açışında olayı farklı anlatacaktır. Bir gün kahramanı bir yoldan götürür, ertesi gün başka bir yoldan. Ama kahraman hep
aynı kahramandır ve her seferinde evinde kendisini bekleyen aynı insanlara kavuşur. Yine de kimse öyküleri her seferinde farklı dokuyan kişileri yalancılıkla suçlamaz. Kimse
masalcının gerçek olarak adlandırılacak denli soyut ve kesin
bir şey anlattığından kuşkulanmaz.
İnsan her betimlemeyi, her öyküyü, her olayın anlatımını
sorgulamadan kabul etmek zorundadır. Bir cümleyi ya da
öyküyü karşılaştıracak bir doğruluk standardı olmadığı için,
herhangi bir sonuca varılamaz. Hem ilk sözellikteki kültürde hem de okuryazarlıkta bütün düşünceler belli bir oranda
analitiktir, kendi içeriğini parçalarına ayırır. Ancak deneyimlerin ya da söylenen cümlelerin soyut olarak birbirini
izleyen, sınıflandırmacı, açıklayıcı bir şekilde incelenmesi
yalnızca okuma yazma yardımıyla gerçekleşebilir. Sözlü
kültürlerde yaşayan insanlar çok şey öğrenir, birçok bilgiye
sahip olur ve bunları kullanabilirler ama bu bilgeliği bizim
“çalışmak” dediğimiz yöntemle edinmezler. Onlar ustayla
çok yakın yaşanan bir çıraklık ilişkisinde, dinleyerek, duyduklarını tekrarlayarak, atasözlerini benimseyip onları farklı şekilde bir araya getirmeyi öğrenerek, kalıplaşmış bazı
bilgileri özümseyerek, toplu bir anımsamanın içine girerek
öğrenirler.

okumayı olumlu yönde etkiler demek eksik bir tanımlama
olur. Okuma becerisi geliştikçe, okunan kaynaklar çeşitlilik
gösterdikçe bireyin sözlü dili de gelişir. Arıcı’ya göre iyi bir
konuşma becerisine sahip olmak için iyi bir okur olunmalıdır. Okuma ve konuşma arasında birbirini bağlayan bir ilişki
vardır. Okuma ve sözel dil becerisi arasındaki ilişki temelden ve karşılıklıdır (Arıcı, 2018, 14/15).
Çocukların başta dil becerileri olmak üzere her türlü eğitiminde aile çok önemli bir yere sahiptir. Onlara dinleme ve
konuşma becerileriyle okuma ve yazma kültürü kazandırmak, onların toplumda başarılı ve mutlu olmalarını sağlamak, nesiller arasında köprüler kurarak geçmişin tecrübe ve
değerlerini geleceğe taşımak, hemen her ülkenin öncelikli
sosyal ve eğitimsel hedefleri arasındadır. Eğer bir çocuk iyi
bir aile ortamında başta dil becerileri olmak üzere gerekli
eğitimi alıp sosyal ve kültürel olarak zengin bir ortamda yetişiyorsa, bu çocuk hem psiko-sosyal hem de insani ve ahlaki bakımdan iyi bir eğitim almış olur. Aksi takdirde bunu
telafi etmek oldukça zordur. Bu bakımdan çocukların iyi ve
sorumlu birer insan olmaları, başarılı ve mutlu olmaları ve
millet olarak dünyada ilelebet var olmalarında aile son derece önemli bir role sahiptir. (Arıcı, 66).
Kaynakça:
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Okuma yazma, görsel olanın üzerinde durarak göze öncelik
verir. Anlama ulaşmak için göz devamlı taramalıdır. Göz,
sürekli olarak deneyim arar ve görme alanının içinde kalan
her şeyi yakalar. Gerçeği deşifre edebilmek için, gördüğü
her şeyi ayrı ayrı parçalara bölmek ve görme alanının içine giren her şeye hâkim olmak zorundadır göz. Uzamsal
ilişkileri analiz eder ve bu bilgileri işlenmek üzere beyne
gönderir. Işık ve gölgede gerçekleşen en ufak değişiklikler
en temel soruları gündeme getirir. Bu şekil içbükey mi dışbükey mi? Bu köşe bana daha mı yakın yoksa daha mı uzak?
Bu yöntemle gerçeği “işlemden geçirir” göz. “Olaya nasıl
baktığını görüyorum” diyen bir insan düşünceler dünyasını
mimari bir açıdan, uzamsal ilişkilerden oluşan karmaşık bir
labirent olarak algıladığını belirtmektedir: Kimi düşünceler
diğerlerinden daha alçakta ya da daha yüksektedir; kimileri
önde durur, kimileri geri planda kalır. Algılama anlamaya,
anlama da algılamaya biçim verir (Sanders,17). Sözlü dilin
gelişiminin iyi olması çocuğun okumayı daha rahat öğrenmesini, okumayı öğrendikten sonra ise okuduklarını anlamasını sağlar. Fakat okuma ve sözlü dilin birbiri ile olan
ilişkisi karşılıklıdır. Sadece sözlü dil gelişiminin iyi olması
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