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Gönüller sultânı, aşk ve irfân menba’ı, Pîr-i Sâni-i Hal-
vetî Seyyîd Yahyâ-yi Şirvânî Dedemizin Farsça manzûm 
eserleri arasında yer alan “Kıssâ-i Mansûr” başlıklı mes-
nevîsinin aslı 72 beyitten mürekkep olup arûzun hazec bahri 
“mefaîlûn mefaîlûn mefaîlu” kalıbıyla hakîkat tâliplerine 
işâret olarak ikrâm olunmuştur.

Hak Teâlâ kendine susamış cümle canlara, “fakr” yoluy-
la Hazret-i Pîr gerçeğini Muhammedî nûr sırrını yaşamayı 
nasîb ü müyesser eyleye.

Ol dem ki düştü üzerine Mansûr-u yek-reng
Halktan yağdı üzerine bî-nihâyet seng

Divânenin biri, geldi dâr ağacının altına
Oradan baktı ve çokça güldü Mansûr’a

Heyhât hançeri gördüğünde dest-i cellâd
Kalbinden bir feryâd koptu ki ne feryâd

Bir âh çekti hemen dedi: İmdâd elinden
Şâd olmuş bir kalp görmedim elinden

“Ene’l Hak” şerâbıyla Hakk’ın rengine boyanan, tek 
renk olan günahsız Mansûr’un üzerine, kendinden habersiz 
gafil cemaat acımasızca, hadsiz hesapsız taşlar yağdırdığı 
zaman, dârağacının altına bir divane geldi, Mansûr’a çok 
güldü. Ancak, cellâdın elindeki hançeri görünce, divânenin 
gönlünden feryat yükseldi. “Amân senin elinden” diyerek 
ah çekti, “Senin elinden mutlu olmuş bir can görmedim”.

Elini ayağını kesti Mansûr’un attı bir yana
Başını kesmeye hazırlanırken cellâd tam da

Bir kahkaha vurdu onu kim dîvâne-i mest
Daha güldü ve bir dem vurdu dest-ber-dest

Pes hemân dedi: Ey cellâd-ı kâfir
Bismillah de sen hem Allahuekber

Cellât, Hazreti Mansûr’un elini, ayağını kesip başını da 
ayırmak için hazırlanırken kendinden geçmiş o sarhoş divâ-
ne kahkahayı bastı daha da gülerek ellerini birbirine vurma-
ya başladı. Divâne, o halde: “Ey Hakk’ı örten kâfir cellâd! 
Sen, Bismillah ve AllahuEkber, de” dedi.

Cellâd-ı kâfir tamlaması, perdelenen oyunun sonunda 
söyledikleri gibi: “Yıktın perdeyi eyledin virân…” gaze-
linden mülhem bilmeme, küfür perdesini yırtan, kaldıran 
manâsında da düşünülebilir. Sonrasında gelen besmele ve 
tekbir sözleri; perdeleri kaldırmak, kilitleri açmak ya da 
okuyamadığını okur hâle gelmek için söylenegelen tılsımlı, 
açar kelimeler değil midir?

Zebânı söyler oldu Mansûr’un ez ser-dâr
Ki: “Ey dîvâne-i ser-mest hem gaddâr”

Az evvel geldiğinde meclisimize
Bize baktın ve güldün bî-mehâbe

Bu hâlimiz gülmenin ne yeri ne zamânı
Geçiyorlar canından bî-günâh nâ-tuvânı

Şimdi başımı vurmaya kasdetmişken cellâd
Diyorsun ki: Bismillâh’ı unutma! Eyle yâd

Elimi ayağımı kesip attığı vakit
Şâd u handân idin sen o vakit

Şimdi başıma kasdedince dest-i cellâd
Hem söylenir hem de eylersin feryâd

Bu dört ahvâlden bir haber ver bana
Merd isen artık neşter vurma yarama

Hazreti Mansûr, darağacının başında ey gaddar ve ey 
sarhoş divane, ey insafsız ey merhametsiz oldu mu bu şimdi 
ya! diye söylendi. Bizim meclisimize ilk geldiğinde, büyük 
ve heybetli kimselerin, hadiselerin karşısında duyulan çe-
kinme ve korku hissini göremedik sende hatta alay eder-
cesine hayli güldün bize. Güçsüz, çâresiz, zavallı bir insan 
günahsız yere öldürülüyor burada; o vakit kahkaha ile gül-
menin yeri midir?

Kıssa-yı Mansûr
Cenâb-ı Hallâc-ı Mansûr Mesnevîsi

Seyyid Yahya Dede
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Cellâd başımı kesmeye kastettiği anda ise “Bismillah’ı 
aklına getir!” diyorsun. Cellâd, elimi ve ayağımı kesip atın-
ca neşelenip sevindin de! Şimdi ise cellâdın başımı kesmeye 
yeltendiği şu anda sen de feryat ediyorsun! Eğer merd isen, 
cellâdım başımı kesmeden önce beni bu dört halden haber-
dar eyle.

Dile geldi mecnûn ve başladı anlatmaya
Dinle şimdi: Bir bir cevap vereyim sana

Çünkü evvel pây-i dârına geldiğimde
Besât-ı hayy u hû’yu bes gördüğümde

Şaşırıp güldüm ki önünde bunca halâik
Nasıl da âşikâr eylemiş kendini Hâlık

Böylesi bir işi kim, nerede görmüş
Düşüncesiz halk galeyâna gelmiş

Meydândakine âşinâ olduğum için düşündüm ki
Neden Mansûr’u bu yerde dâire içinde almış ki

Kendi kendime dedim: Kimdir bu Mansûr
Bu hengâmede bile olmuş böylesine mağrûr

Sonunda malûmum oldu ki toplandı bu cemâat
“Ene’l-Hak” sözüne mâni olmak için bu inat

O mecnun dile gelerek “Sana bir bir cevap vereyim” 
dedi. “Senin darağacının yanına ilk vardığımda bir kargaşa-
dır almış yürümüş gördüm.”

Dâr ağacının altına manâsına “pây-i dâr” tamlaması kul-
lanılarak payidarına geldiğimde ifadesiyle yaşamaya devam 
ettiğinin, bekâ makamında olduğunun remzi vardır. Divâne, 
Hayy diri olanın, Hû: O olduğu meydanda, ikilik görmediği 
için de gülmüştür.

Divânenin, dâr ağacının altına geldiğimde, demek için 
kullandığı “pây-i dâr” tamlaması; kelimenin, “kalıcı yani 
bâki olan” anlamını da çağrıştırır, hatırlatır.

“Böyle bir kalabalıkta Hâlik kendini nasıl bu kadar açık 
eder, belli eder diye tebessüm ettim. Bunca yaradılmışın 
gözü önünde, yaradanın kendini nasıl da ifşâ ettiğini, kendi-
ni böyle sergilediğini görünce ister istemez daha da gülme-
ye başladım.

“Kem-endîş: düşüncesi eksik” topluluk tarifi, kendi 
efendilerini öldürmeye kasd eylemiş olduklarını farketme-
yen cemaat içindir. “Dâver” adaletli hükümdar “daire” ben-
zeşmesi içinde, “daire içine almak” hem yargılamak hem 
özel muhafazasına almak manâlarıyla alınırsa, yargılayan 
ile yargılananın bir olduğunu gördüm.

Hem kıt düşünceli kölelerin efendilerine kastetmek için 
toplandığını kim görmüştür? Bu halkı buraya sen toplamış-
sındır diye düşündüm. Mansûr ne de şaşkındır! diye kendi 
kendime söylendim. Zamanın şiddetine rağmen mağrurdur. 
Meğer bu kalabalığın seni “Enel Hak”tan alıkoyarak incitti-
ğini neden sonra anladım.”

Hele bir vakit sabrettim ki göreyim seni
O demde hâlin nice olacak göreyim seni

Cellâd gelip de hançerini kaldırınca
Elini ayağını kesip tastamam dağılınca

Bir nazar saldım âsumâna o dem
Niyâza durdum işte dem bu dem

Hemân gördüğüme senin âhını da söyledim
Hudâ’nın elinden feryâd içre feryâd eyledim

Devâmında ahvalinin nasıl olacağı aşikâr olana kadar bir 
vakit sabrettim. Cellat gelip senin elini ve ayağını tamamen 
kesmek için hançeri alınca ben de göğe doğru bakıp o an 
dua ettim. Sana yapılan zulmü görünce Allah’ın elinden im-
dat imdat diyordum.

Yâ ilâhî halktan gizlediğini benden de gizleseydin ben 
de “Ene’l Hak” demezdim veyâ bana gösterdiğini hal-
ka da gösterseydin onlar da itiraf etmeden duramazlardı. 
[Tevâsîn’den]

Devâmında ahvâlinin nasıl olacağı aşikâr olana kadar bir 
vakit sabrettim. Cellâd gelip senin elini ve ayağını tamamen 
kesmek için hançeri alınca ben de göğe doğru bakıp o an 
dua ettim. Sana yapılan zulmü görünce Allah’ın elinden im-
dat imdat diyordum.

Yâ ilâhî halktan gizlediğini Mansûr’dan da gizleseydin 
O da “Ene’l Hak” demezdi veyâ O’na gösterdiğini halka da 
gösterseydin onlar da itiraf etmeden duramazlardı.

Bir hâtif-i manâ çağırdı beni: Hâmûş ol
Dilini ateşten çek, daha coşma! Sâkin ol

Herkes bu sırrı taşımaya takât getiremez
Bu demde nefes almaya bile güç yetiremez

Tasarrûfu geç de teferrüc eyle
Tasarrûfu Hudâ’ya havâle eyle

Bir hatıf bana dedi ki: sus, ağzını kapat! Yangına körükle 
gitme! Burada kimsenin yardıma cesareti, konuşmaya fırsatı 
olmaz. Gaybden çağıran görünmeyen bir ses dedi ki bana: 
Sus, sessiz ol! Bu tür ateşli sözlerden dilini çek! Coşup taş-
mayı bırak yoksa kendinden geçeceksin, kendinden geçen-
lerin hâlini görmüyor musun! Ey katre-i âvâre bu cûşûn bu 
hurûşun ahengine uymazsan emîn ol boğulursun!

Rahatla, cedeli mücadeleyi bırak. Mücadele etmeyi sen 
Allah’a bırak. Tasarrufda bulunmayı, eşya üzerinde hüküm 
yürütmeyi, hadisâtı idare etmeyi Allah’a bırak, sen teferrüç 
eylemene, seyr içinde genişlemene, tevhid zevkiyle seyret-
mene bak.

Gördüm ki senin elin ayağın kesildiğinde
Her damla kanın “Ene’l Hak” söyler yine

Fikrini sormadılar canına kasdederken
Tâ cellâd kılıcını boynunda bilerken

Bu defâ şöyle nazâr eyledim ayyûka
Ki hâlini arz eyledim böyle maşûka

Senin elinin, ayağının kesildiğini gördüğümde senin ka-
nından “Enel Hak” nidası duyuluyordu. Cellâdın kılıçla boy-
nunu vurmaya neden kastettiğini sana sormadılar. Bu kez 
maşuğun huzurunda halini ayyuka doğru arz ettiğini gördüm.

Ayyûk: Kuzey yarımküredeki en parlak yıldız: Alpha 
Aurigae, Keçi Yıldızı Teşmîlen nazarın eriştiği göğün en 
yüksek noktası.

Gördüm ki Hudâ bî-cihet geldi
Senin dâr ağacını tavâf eyledi

Cellâdın kulağına dedi: Ey gâfil âgâh olasın
Bizi yâd etmeden pûlad kılıcı vurmayasın

Nazâr eyledim tâ pîş-i mahbûb
Nasıl can vere Mansûr-u matlûb

Hakk’ın sebepsizce, altı yönden münezzeh olarak gelip 
senin darağacının etrafında tavaf ettiğini gördüm. Cellâdın 
can kulağına diyordu. Bizi zikretmeden keskin çelik kılıcı-
nı vurma. Sevilen Mansûr’un nasıl can verdiğini mahbubun 
yanında izledim. Şöyle seyrettim ki sevgilinin gözleri önün-
de, sevgilinin istediği canı nasıl fedâ ediyor Merd-i Hudâ 
olan Mansur, benim demeden…

O demde beni bir gülmektir aldı ey yâr
Hem işi yapan hem başı tutan o yâr

Bu nasıl bir haldir ki hem seni eyler zebûn
Akan kanını gördüğünde kendi olur mahzûn

O yar darağacının etrafında dolaşmaya başlayınca ondan 
dolayı gülmem geldi. Bu ne haldır ki o seni tutsak ettirmiş-
tir. Senin kanını döktüklerini de görüyor ya mahzun olan da 
yine kendisidir.

Zebânı dile geldi ki o Mansûr-u maktûl
“Sen ey divâne-i sermest-i makbûl”

Seni bu hâlden âgâh ettim ki o demde
Gamsız cellâd başımı niçin kesiyor deme

Âşıkânın aşk sırrını fâş edenler
Elleri kesilir başsız ayaksız giderler

O katledilen Mansûr dilini açtı. “Ey sarhoş ve sevilen 
divane!” Gamsız Cellâdın benim başımı neden kestiğini 
hemen sana anlatayım! Çünkü âşıkların aşk sırrını başsız, 
ayaksız olan kişi söyleyebilir.

Hükümet-i Rabbânî’nin sırrını açık edenler, müstakil iş 
görme azâlarını kaybederler, Hak ile yeksân olup öyle gi-
derler.

Sonra cellâdına gülümseyerek dedi
“Ey merd-i bî-derd tez davran” dedi

Cevâben dedi o cellâd-ı mağrur
Ölmek için acelen ne ey Mansûr

Dedi: Benim istediğim o hâldir ki
Göreyim hemen sıfât-ı zü’l celâlî

Sonra Cellâda döndü. Ey dertsiz adam hemen benim ba-
şımı vur! O mağrur cellâd “Ölmek için acelen nedir Mansûr” 
diye cevap verdi. Mansûr, Zülcelal’in sıfatlarını göreceğim 
bir hâl istiyorum, diye ona cevap verdi.

Başı gövdeden ayrılınca gör imdi
Baş, dîvâneden yana yuvarlanıverdi

Dile gelip dedi: Ey telâşlı divâne
Rumûz-u aşkı şimdi benden dinle

Ne vakittir sır dilimden çözülmek ister
Hem aşkımın kendi sırrı gizlenmek ister

Onun başını bedeninden ayırıp attı. Başı divaneye doğru 
top gibi yuvarlanıyordu. Ona dedi ki: Ey divane acele et. 
Aşkın sırlarını şimdi sen anla. Bu başta bu dil oldukça kendi 
aşkımı sır gibi saklayacağım, dedi.

Onun başını bedeninden ayırıp attı. Başı divâneye doğru 
top gibi yuvarlanıyordu. Ona dedi ki: Ey divâne artık acele 
etme. Telaşlanmayı bırak, kâh çocuk gibi güldün el çırptın 
kâh aşıklar gibi feryat ettin, şimdi sakin ol da beni dinle. 
Aşkın sırlarını şimdi benden dinle. Bu başta bu dil oldukça 
kendi aşkımı sır gibi saklayacağım, dedi. Her ne kadar aşk, 
kendini sır gibi saklarsa da nihayet başım bedenimden koptu 
da dilimin de bağı çözüldü.

Bil ki içinde bu bazâr-ı Bağdâd
Her biri biziz gamgîn veyâ dilşâd

Her yüzümüzden kendimizle başka cilve eyledik
Her rengte görünen biz idik böyle murâd eyledik

Bil ki bu Bağdat pazarında gönlü üzgünler de vardır, 
mutlu olanlar da. Biz insanlar kendimizi sade gibi gösteri-
riz ancak renkten renge gireriz. Giymiş suret gezerim, türlü 
işler düzerim.

Bil ki bu Bağdat pazarında gönlü üzgünler de vardır, 
mutlu olanlar da. Biz insanlar kendimizi sade biri gibi gös-
teririz; renk vermeyiz biz! Ancak, renkten renge gireriz. 
Giymiş suret gezen türlü işler düzen biziz biz.



6 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 7 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Elinde keskin kılıcı tutan cellâd benim
Hem o dem canı bedenden ayrılan benim

Birisi kendi eliyle kendine yara açıyorsa eğer
Kendi ağrısını kendi hisseder kendi rahmeder

O keskin kılıçlı cellâd benim. Ten de can da benim ey 
sevgili! Bir kimse kendini yaralarsa artık onun derdi, kendi 
kendine yardımcı olur, kendi yarasına kendi dermân olur, 
tam hisseden kendi olur.

Kâh bende olurum kâh Hudâvend
Kâh azâde olurum kâh der-bend

Kâh semâ kâh iki yer olurum
Kâh latîf rûh kâh kesîf toprak olurum

Kâh bârân kâh bulut olurum
Kâh huşyâr kâh medhûş olurum

Kâh merhem kâh yara olurum
Kâh konuşurum kâh hâmûş olurum

Kâh maşûk olurum kâh âşık
Kâh Azrâ olurum kâh Vâmık

Bazen kuldum, bazen efendi; bazen özgürdüm, bazen 
mahpus. Bazen mukayyed kul olurum bazen mutlak hüküm-
dar, bazen her tür bağdan kurtulmuş kayıtsız hür gezerim 
bazen de eli kolu bağlı…

Bazen gök bazen yer oldum. Bazen ruhum yüksekte ba-
zen yerde oldu. Bazen yağmur bazen bulutum; bazen aklım 
başımda olur, bazen aklım başımdan gider. Bazen yağmuru 
tutan olurum bazen yağmurla düşen, bazen kendinin farkın-
da ayık olurum bazen de şaşırıp kendimden geçerim.

Bazen merhem olurum bazen yara, bazen konuşurum, 
bazen susarım. Bazen maşuk olurum, bazen âşık; bazen 
Azra bazen Vamık oluruz. Sevilen ve seven rolünü oynayan 
Azrâ (delinmemiş inci) ve Vâmık (âşık) adı ilk defa ikinci 
asırda papirüs ve mozaik üzerinde okunmuştur.

Kâh dîvâne kâh hüşyâr kâh da mest olurum
Kâh denizim kâh balık kâh da tuzak olurum

Kâh Kâbe’de kâh puthânede olurum
Kâh şerden görünürüm kâh hayr olurum

Bize bir söz söylecek cesâret kimde var
Hânede hâne sâhibinden başka kim var

Bazen divane, bazen uyanık, bazen sarhoş; bazen deniz 
bazen balık bazen oltayım. Bazen Kâbe’de olurum bazen ki-
lisede; bazen şer bazen hayır görünürüm. Bazen konuşmaya 
cesareti olur. Yoksa bizden başka kim o kimsenin varlığını 
söyler.

Bazen divâne, bazen uyanık, bazen sarhoş; bazen deniz 
bazen balık, bazen oltayım. Bazen Kâbe’de olurum bazen 
kilisede; bazen şer bazen hayır görünürüm. Bazen konuş-
maya cesaretimiz olur. Yoksa bizden başka kim diğer kimse-
nin varlığını söylebilsin. Bizim katlimize hükmeden de yine 
kendisidir. Leyse fi’d-dâr gayrühü’d-deyyâr deyimindeki 
“dâr” da, dârağacını çağrıştırıyor. Bütün bu düzeneği kuran 
da kendisidir oyanayan da…

Eğer ben başka, Mansûr başka olaydım
Hançer yarası değdiğinde nasıl sızlardım

Benim küllerim benim deryâmı coşturmuşsa eğer
Yine benim hırkamın altında hemen söner

Eğer ki bu işlerde fitnenin başı hep benim
Böylesi coşkudan bu defa niye söyleneneyim

Cümle halk bu sohbete kulak kesilmişti
Sonra Mansûr’dan bu sözler işitilmişti

Ben başkasıysam Mansûr da başkasıysa neden hançer 
yarasından sızım oldu, o ağrı nasıl duyuldu? Eğer benim 
külüm denizi coştursa da benim hırkamın önünde nasıl aciz 
kalır.

Ben başkasıysam Mansûr da başkasıysa neden hançer 
yarasından sızım oldu, o ağrı nasıl duyuldu? Eğer benim 
külüm denizi coşturuyorsa yine benim hırkamın önünde na-
sıl aciz kalır. Kendi külümle kendi denizimi coşturur, kendi 
hırkam ile ateşimi söndürürüm.

Hazreti Mansûr’un külü göğe savruldu, düştüğü ırmak 
taştı çağladı, vasiyeti üzre hırkasını nehre salınca nehir sul-
tanın fermanını dinledi, sakinleşti ağladı.

Eğer bu işte fitne başıysam bir an dahi nasıl coşmadan 
otururum. Halk, kulak kabartınca Mansûr ’un o sözlerini 
duydu.

Fitne kelimesi, sözlükte “altın ve gümüş gibi değerli 
madenleri saflığını anlamak için ateşte eritmek” mânasına 
gelen fetn (fütûn) kökünden türemiştir. Kelimenin bu anla-
mıyla bakınca beyite, kendi saflığını halka göstermek için, 
sözüne inanmaları için, belki de bu ölüm, bu ateş ile değeri 
anlaşılacak kıymetli altını –bu idrâki- bundan sonra kendile-
rine sermaye etmeleri için oldu bütün macera…

Bî-cihet bir Nûr oldu ayân nâgehan
Fitnecibaşına hem fitneye oldu nişân

Bir nidâ işitti işte O Nûr’dan hazır olanlar
Biziz aslı hem suyu toprağı Mansûr olan anlar

Fitne kelimesinde imtihan manası da vardır, fitnecibaşı 
ortalığı karıştıran hem de âfet gibi güzel kadın anlamında 
kullanılır.

Birden nedensiz bir nur ortaya çıktı. Hem fitnenin başıy-
dı hem de fitne alametiydi. Halk o nurdan Mansûr ’un aslı, 
suyu ve toprağı biziz diye bir nida işitti.

O dîvâne tarafından bu nîdâ duyuldu
Bir dem yılan gibi kendi üstüne yığıldı

Bir nâra vurdu: ey mabûd-u mutlâk
Âgâh eyle beni nedir sırr-ı Ene’l Hak

Kan ve toprak arasında başı kesik kuş gibi
Bî-dil mecnûn çırpındı durdu ölüyor gibi

Birdenbire bu zindandan kurtuldular
Bir saat içinde o deryâ-resen oldular

Divanenin kendisi o nidayı işittiği an yılan gibi kıvrıldı. 
Ey mutlak İlah! Beni Enalhak sırrından haberdar et, diye 
nara atıyordu. Bismil kuşu gibi toprak ve kan içinde o aşık 
mecnun yuvarlanıyordu. Birdenbire bu zindandan kurtuldu-
lar. Bir anda o denize ulaştılar.

Divânenin kendisi o nidâyı işittiği an yılan gibi kıvrıl-
dı. Ey mutlak İlah! Beni “Ene’l Hak” sırrından haberdar et, 
diye diye nara atıyordu. Bismil kuşu gibi toprak ve kan için-
de cezbeye tutulmuş divane aşık yuvarlanıyordu. Birdenbire 
bu zindandan kurtuldular. Bir anda o denize ulaştılar.

Saat kelimesi kıyamet ve genişlik anlamında okunursa 
mana daha da açılacaktır. Deryâ-resen deryaya erişen olur.

Ey Yahyâ! Esrâr-ı merdândır suskun ol suskun
Ki binde birini demeye gücün yetmez bunun

Meğer geçesin içinden tâ merdûm
Deryâ-yı bî-payân içre olasın gûm

Velî Şeyhü’l-İslâm-ı zamânî
Görmemiştir sende bu nişânı

Rumûz-u Dost’u nice bulasın sen
Her iki kevne de yüzünü dönersen

Tevfîkini refîk eyle ey Mevlâ-ı Kerîm
Ki aşk yükünü menzîle eriştireyim

Sus, Yahyâ! Sen yiğitlerin sırlarının binde birini söyle-
yemezsin. Ancak halktan kaçtığın zaman bu sonsuz denizde 
kaybolursun.

Beden kaydından, insanlık arızalarından geçesin, “mer-
düm” gözbebeği olarak okunursa maddeden manaya geçen 
ışık gibi sonsuza incelesin, o sınırsız denizin içinde gaybo-
lasın öyle ya denizde damlayı kim bula. Dünya ehline ukbâ, 
ukbâ ehline dünya, ehlullah’a her iki âlem haramdır.

Ancak zamanın Şeyhülislamı bu nişanı sende bulamaz. 
Her iki dünyadan da yüz çevirmedikçe dostun sırlarını asla 
bulamazsın. Ey Allah’ım, o zaferi ver o fethi nasib eyle ki 
aşkın yüküyle dağılmadan menzile ulaşayım.

Bak şu Mansûr’un işine halkı üşürmüş başına
Ene’l-Hakk’ın firâşına düşenlere timâr olmaz

İsim: Varlıkları, şeyleri birbirinden ayırmaya yarayan 
kelime. Eşyâ: Şey’in çoğulu zuhûra gelen her şey

Ki yânî hiç eşyâ kalmayınca
Vücûd-ı Hak’dır diyen “Ene’l Hak”
Hulûsî bu bahirde mahvolunca
Lisân-ı Hak der “Ene’l Hak” muhakkak

*Bu yazı 20 Mayıs 2021 tarihinde umutrehberi.com 
web sitesinde yayınlamıştır.
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Giriş

Sosyal medya hayatımıza girdi gireli; yemekten haber-
leşmeye, alışverişten sohbet etmeye kadar gündelik yaşam 
pratiklerimizde farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır. Yazının 
da aslında çağı için yeni bir teknoloji olduğu düşünüldüğün-
de, sosyal medyaya toplum tarafından sağlanan adaptasyon 
şaşırtıcı boyutlardadır. Zira yine yazıyla kıyaslayacak olur-
sak, okuryazarlığın toplumların alt sınıflarında yaygınlaş-
ması yaklaşık olarak 20. yüzyıla (özellikle ulus devletlerde 
okulun genelleşmesine) denk gelmektedir. Ancak sosyal 
medya, yalnızca birkaç yıl içerisinde, özellikle de hâliha-
zırda teknolojik altyapısı olan ülkelerde egemenliğini ilan 
etmiştir. 

2019 yılının verilerine göre, 7.5 milyar nüfuslu dünya-
mızda; 4.38 milyar internet kullanıcısı, 3.48 milyar aktif 
sosyal medya kullanıcısı1 bulunmaktadır. Bu oranlar, dün-
ya nüfusunun yaklaşık olarak %50’sinin sosyal medyayla 
yaşadığını ortaya koymaktadır. Üçüncü dünya ülkelerindeki 
teknolojik imkânsızlıklar da göz önünde bulundurulduğun-
da, internete erişimi olan ülkelerde, sosyal medyanın yoğun 
kullanımı dikkat çekmektedir.

Şimdilerde Youtube, Instagram, Twitter ve Facebook uy-
gulamalarının kullanımına sıkça rastlanmaktadır. Myspace, 
Friendster, hi5, Qzone ve hatta Google Plus gibi bir zaman-
ların popüler olan mecraları ise giderek unutulmakta ve 
hatta yeni kuşak tarafından bilinmemektedir. Dolayısıyla 
her yeni uygulama, her yeni program insanlar tarafından 
kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra popülerliğini ilan 
etmekte, yerleşik düzene katılmakta fakat yıllar içerisinde 
dönüşen yeni medya kültürüne ayak uyduramazsa da, terk 
edilmektedir. 

Bu sitelerde; sanal arkadaşlık, sohbet, fotoğraf ve video 
gönderimi, mikro blog yazıları gibi içerikler paylaşılmakta-
dır. Kullanıcılar, gündelik rutinlerini bu ağlara yansıtmak-
ta, böylece kişilerin nerede vakit geçirdiği, nerede yemek 
yediği ve hatta ne satın aldığı gibi bilgilere ait izler inter-
nette birikmektedir. Kapitalizm için her insanın potansiyel 

1   (dijilopedi.com/2019-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-
istatistikleri, 11 Haziran 2019 tarihinde erişildi.)

birer müşteri olduğu hatırlandığında, büyük kitlelerin pra-
tiklerinden oluşan veri tabanları hakkında tehlike çanları 
duyulacaktır. 

İnternet, hızlı ve bağımsız haberleşme, birçok bilgiye kı-
sıtlama olmaksızın ulaşma gibi olumlu özelliklerinin yanı 
sıra, aynı zamanda bireylerin sosyalleşme maskesi altında 
kendilerini gösteri ve gözetimin esiri olarak var ettikleri de 
bir ağdır. Günlük yaşamın kelimelerini ödünç alan sosyal 
medya, “arkadaşlık, sosyalleşme” gibi bazı kavramların an-
lamlarını muğlaklaştırmakta ve aslında giderek çevrimiçi ve 
çevrimdışı hayatlar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaktadır. 
İnternetin olumlu yanları üzerine özellikle dev şirketler ve 
sosyal paylaşım siteleri methiyeler dizerken; bu noktada en 
çok ihtiyaç duyulan madalyonun bir de öteki yüzünü irdele-
mektir. Belki de asıl sorun ise, tüm teknolojik gelişmelerin, 
müzakere dahi edilmesine gerek duymayan toplumun ken-
disindedir. Bu da aslında teknik gelişmeyi insanın gelişme-
siyle bir olarak kabul eden anlayışta yatmaktadır. Yeni med-
yanın daha rafine araçlarla insanın mahrem hayatını istila 
eden yönünü, insanlar karşısında tartışılır hale getirebilmek 
ise başta özgür bireylerin ödevi olarak görülmelidir.

Sosyal Medyaya Yönelik 
Eleştirel Bir Okuma Denemesi

“Yabancısı olduğu şeylere bakmanın, zamanla 
büyük şehir insanının can sıkıntısını gideren bir oyuna 

dönüştüğünü söylemek de mümkün.” 
Nurdan Gürbilek

“Sanki gerçek yaşamlarını ekranda geçiriyor, gündelik 
yaşamlarını ise geçici olarak katlanılması gereken bir 

sıkıntı dönemi olarak görüyorlardı.” 
Zülfü Livaneli

“Sosyal medyanın kullanıma girmesiyle birlikte insan-
lık, kitlesellikle bireyselliğin, yüz yüze iletişimle dolaylı 
iletişimin tüm boyutlarının iç içe geçtiği; yazılı, sözlü, gör-
sel, işitsel komünikasyon türlerinin birlikte harmanlandığı; 
resmi, gayri resmi, eşitlikçi vb. bütün iletişim düzeylerinin 
birbirine karıştığı yepyeni bir iletişim ve medya ortamı-
nın içerisinde” yer almaktadır (Güngör, 2018, s. 397-398). 

Sosyal Medyada
Sosyalleşme Biçimleri:

Gösteri ve Gözetim
Kutluhan Meral
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Böylece aynı zamanda tarih boyunca daha önce tecrübe 
edilmemiş bir deneyim de yaşanmaktadır. Örneğin sadece 
haberleşmenin kendisi bile, çok uzun yıllar boyunca lüks bir 
meta olarak kabul edilmiş ve ancak 19. yüzyıla gelindiğinde 
telgrafla birlikte belirli bir hıza kavuşmuştur. Günümüzde 
zaman ve mekândan bağımsız haberleşmenin ne kadar bü-
yük bir olanak olduğu ancak müzeye kaldırılan telgraf ve 
mors alfabesinin tanıklığıyla birlikte değerlendirildiğinde 
ortaya çıkacaktır. Yine de başta özgürlükçü ve çeşitli imkân-
lar taşıdığı görülen bu ortam, “bir agoraya olduğu kadar bir 
panoptikona, yani gözetleme mekânına” da benzemektedir 
(Çakır, 2014, s. 19). 

Teknolojik deterministler tek yönlü, sığ bir perspektiften 
bakarak; interneti ya olumlayıcı bir şekilde; yani bir başka 
deyişle rüya gibi görmekte ya da kötümser olarak, totaliter 
bir kâbus olduğunu ileri sürmektedir. Mesela olumlamacı 
yaklaşanların görüşleri; “internetin etkileşim olanağı getir-
diği, geleneksel medyayı bu anlamda aştığı, bilgi ve haber 
paylaşımını tüm topluma yaydığı”, anlık iletişimi sağladığı, 
insanların sosyalleşme olanaklarını artırdığı, alışverişlerde 
çeşitli maliyetleri (kira, fatura vs.) kaldırarak veya düşü-
rerek fiyatları ucuzlattığı şeklindeki savunulardır. Ayrıca 
internete erişebilen insanlar arasında herhangi bir ayrım 
yapılmaksızın, “eşit, güvenli, kullanıcı denetimli katılım 
olanakları” sunulduğu söylenmektedir. Öte yandan yeni 
medyanın karanlık yüzü değerlendirildiğinde ise “gösteri ve 
teşhirin yaygınlaşması, yasadışı ticaretin artması, gözetimin 
kolaylıkla uygulanması”, kişilerin mahrem içeriklerinin ele 
geçirilmesi,  kredi kartı gibi bilgilerinin sıkça çalınması, in-
ternet yoluyla cinsel tacize maruz kalınması, siber zorbalık 
gibi olgular da dikkat çekmektedir (Çakır, 2015, s. 19-20).

“Her ne kadar hızlılık, ucuzluk sürece hâkim gibi görün-
se de, bilgi kirlenmesi, malumat yayılması, bu yayılmanın 
kontrol dahi edilememesi, profesyonel bilginin yerini de-
rinliksiz ve kuşku götürür enformasyonun alışı, manipü-
lasyonun artışı da yaygın hale gelmiştir. Bir taraftan bilgi 
ve enformasyon alanında çalışanların sayısı artmış, ancak 
diğer yandan doğrulanamayan bilgi ve enformasyon mikta-
rı da artmıştır” (Çakır, 2014, s. 104). Kısacası yeni medya, 
sunduğu her yeni olanağın yanında, çeşitli sorunları da be-
raberinde getirmektedir.

Neil Postman, Teknopoli adlı kitabında; Platon’un 
Phaidros eserini okuyucularına hatırlatmakta ve bugün için 
yeniden değerlendirilmesini önermektedir. Yukarı Mısır’ın 
büyük bir şehrinin kralı olan Thamos, kendi araçlarına alet 
olmaya meyilli insanları uyarmaktadır (2016). Esasında bu 
eserde Platon, Sokrates’in argümanlarıyla hakikatten yok-
sun malumatlar ile erdemli kişilerden öğrenilen bilgiyi bir-
birinden ayırmaktadır. Günümüz yeni medya teknolojileri 
ve enformasyon kaynaklarının bolluğu göz önünde bulun-
durulduğunda Sokrates’in öğütleri gerçekten de bir kez daha 
anlam kazanmaktadır. 

Sokrates zamanının en büyük teknolojisi olan “yazı” 
hakkında şu hikâyeyi paylaşır: “Günün birinde Theuth, 
Mısır imparatoru Thamos’un yanına gitti ve sanatlarını 

tanıttı. Sıra harflere geldiğinde şöyle dedi: ‘Ey imparator! 
Bu Mısırlılar’ı daha bilge yaptığı gibi onların hafızalarını 
da güçlendirecektir. Bu, bilgeliğin ve hafızanın ilacıdır, ben 
onu buldum.’ İmparatorun yanıtı ise şöyle oldu: ‘Ey büyük 
usta Theuth! Bazıları sanatları bulma yeteneğine, bazılarıy-
sa onların yararlı mı yoksa zararlı mı olduğuna karar verme 
yeteneğine sahiptir. Sen harflerin mucidi olarak iyi niyetli 
bir şekilde harflerin yapabileceği şeylerin tam tersinden söz 
ediyorsun. Çünkü harfleri kullanan kişinin ruhu tembelleşir, 
bundan böyle kendilerine ait olmayan harflere güvenirler 
ve kendilerine ait olan hafızayı unuturlar. Gerçek bilgeliği 
değil, öğrencilerine onun görüntüsünü veriyorsun. Sayende 
herhangi bir öğretmenleri olmadan çok şey öğrendikleri za-
man kendilerini bilge zannedecekler, oysaki bilge olmadan 
bilge zannettikleri için çoğu konuda cahil ve huysuz insan-
lara dönüşecekler” (Platon, 2017, s. 94-97). 

Burada esas olan kuşkusuz icadın reddi değildir: 
Herhangi bir buluştan insanlık için yararlanmak ve insanlığa 
kattıkları kadar; neler götürebileceğini de değerlendirmek 
gerekmektedir. Sözgelimi Sokrates yazıyı kullananların, 
bilgileri depolamanın ve gelecek kuşaklara aktarabilme ola-
nağını elde etmeleriyle beraber; hafızalarını kullanmaktan 
vazgeçeceklerini ve unutkanlaşacaklarını, hakikati olmayan 
bilgelikleri sayesinde şöhret elde etmelerine rağmen, malu-
mat sahibi olmaktan ibaret kalacaklarını vurgulamaktadır 
(Postman, 2016, s. 9-10). 

Sahiden de bugün ekranlarda malumatfuruşluğa yaraşır 
tutumlara sıkça rastlanmaktadır. Bilgi için bilmek veyahut 
daha da kötüsü kişinin kendi imajı, otoritesi ve hatta öteki 
bireyler üzerindeki egemenliği, gücü için bilmeyi arzulama-
sı gibi durumlar Sokrates’in çıkarımlarını doğrulamaktadır. 
Oysaki gerçek bir bilgenin önderliğinden beklenen ise, edi-
nilen bilgilerin önünde sonunda insanlığa hizmet için kul-
lanmasına vesile olmasıdır. Bunun sağlanması için, bilgiyi 
talep edenin kaynağının yalnızca bir nesne değil; öğretmen 
niteliklerini taşıyan (başta özgecil) insanlar da olması ge-
rekmektedir. Özetle Sokrates’in anlatımından çıkarılması 
gereken ders, teknolojik gelişmelerin ötekini yüzünü de 
sorgulayabilmektir. Ne yazık ki, günümüz modernist kültü-
ründe, teknolojik gelişmeler müzakere dahi edilememekte-
dir. Örneğin çoğu insan, yeterince teknik donanıma sahip 
olmanın, aynı ölçüde özgürlük anlamına geldiğini düşün-
mektedir (Ellul, 1998). Benzer biçimde sosyal medyadaki 
her aktifliğin de, özgürlük yanılsaması yarattığını söylemek 
mümkündür.

Sosyal medyayla birlikte “her şeyin değişmiş olduğu, 
bambaşka bir dünyanın açıldığı iddiası” ise yalnızca bir 
safsatadır. Çünkü olağanüstü teknolojik dönüşüme ve yeni 
medyanın olanaklarına rağmen iktidar ilişkilerinin ve top-
lumlardaki sınıfların neden büyük ölçüde aynı kalmış ol-
duğu açıklanamamaktadır. O halde etkileşim, doğası gereği 
siyasi değildir. “Etkileşimin vadettiği potansiyele ulaşa-
bilmesi için, siyasallaştırılması gerekmektedir. Etkileşimli 
katılım ve demokratik erk kazanma arasında otomatik bağ-
lantı kurmak, en kötü haliyle entelektüel boşvermişliktir. 
Eskiden kopuş, dönüşüm gibi iddiaları bir kenara bırakıp, 

tarihsel devamlılıkların su yüzüne çıkarılması gerekmekte-
dir” (Andrejevic, 2014, s. 55-57). 

Sözgelimi insanlar bir mail, bir imza, bir kutucuk işaret-
lemek, bir blog tutmak gibi eylemler aracılığıyla politik mü-
cadelenin içerisinde yer aldığı zannına kapılabilmektedir. 
Evgeny Murozov’a göre, “slactivizm2” kelimesiyle özetle-
nen bu eylemler, tembel bir kuşak için ideal bir aktivizm 
tipidir (akt. Çakır, 2014, s. 114). “Sosyal medya düzleminde 
kullanıcı sıfatıyla bilgi sörfü yapanların özneler olmaktan 
çok, oturduğu yerden eleştiren ve bir tık ile kendisini ger-
çekleştirdiğini düşünen müşteriler olması ayrıca trajik bir 
boyutu işaret etmektedir” (Önkal & Gündüzlü, 2015, s. 40).

Yeni bir teknoloji geliştirenlerin, bu beceriye sahip olma-
yanlar üzerinde haksız bir otorite ve prestije sahip, adeta bir 
elit grup gibi öne çıktığını görülmektedir. Bugün neredeyse 
bütün meslek gruplarından farklı sosyo-ekonomik statüye 
sahip insanların verileri toplanmaktadır. Bilgi tekelleriy-
le toplumsal düzenin karar vericileri işbirliği içerisindedir. 
Reklamcılar, kişilerin ilgi alanlarına ve alışkanlıklarına göre 
pazarlama teknikleri geliştirmektedir. Devletler, vatandaşla-
rının politik düşüncelerini rahatlıkla takip edebilmektedir. 
İnsanlarsa çeşitli araştırmalara konu olmakta, giderek sayı-
larla ifade edilen nesneler haline gelmektedir. Dolayısıyla 
kolayca izlenmekte ve hatta kontrol edilmektedir. Bu sebep-
le Postman her kültürün, teknolojiyle müzakere masasına 
oturma zorunluluğu bulunduğunu söylemektedir  (Postman, 
2016, s. 11-16).

Günümüz insanı mesafelerin kalkmasıyla birlikte, başka-
larıyla bir aradayken tek başına kalabilmekte, tek başınay-
ken ise başkalarıyla bir arada bulunabilmektedir. Ancak aile 
ya da arkadaş ortamlarında dahi, insanların ellerindeki akıllı 
telefonlara odaklanarak fiziksel mekânı paylaştıkları kişile-
re karşı ilgisiz kaldığı anlar da dikkat çekmektedir. Buradan 
hareketle insanlar arasındaki ilişkide bir başka mesafenin 
ortaya çıktığı görülmektedir. Barry Sanders’a göre insanlar, 
bir nevi bilgisayarlaştırma deneyimi yaşamaktadır. Böylece 
yaşantılar önünde sonunda bilgisayar diline (1 ya da 0) dö-
külecektir: “Ya/ya da”, “dur/devam et” gibi basit ve kolay 
tepkiler, karmaşık savların, muhakemenin ve duyguların 
yerini alacak, hayat basit seçeneklere indirgenecektir (2016, 
s. 152). Hepsinden önemlisi ise “sözcükleri makaslanmış, 
cümleleri ise tümüyle yok olmuş yeni kuşakların yetişme-
sidir. Bir yandan akıl almaz bir söz bolluğu ile sürekli pay-
laşımlar yapan insanlar, öte yandan korkutucu bir sessizliğe 
mahkûmiyet yaşamaktadır” (Güngör, 2018, s. 406-407). 

Sosyal medya, yakınları uzak, uzakları yakın hale ge-
tirmektedir. İnsanlar giderek herhangi bir mecradaki feno-
menleri, komşularına kıyasla daha yakından tanır hale gel-

2 İlk olarak 1995 yılında kullanılan terim basitçe, durduğu yerden 
kıpırdamadan herhangi bir eyleme katılmayı ifade etmektedir. Slacker 
(tembel) ve activism (aktivizm) kelimelerinden türetilmiştir. Kavram, 
siyasal eylem ve protestolara fiziksel olarak katılmayan bunun yerine 
sosyal ağlarda yazılar yazarak, fotoğraf göndererek, yorum yaparak 
ya da beğenerek eylemde bulunmayı ifade etmektedir. Aynı zamanda 
“cliktivism” olarak da bilinmektedir.

mektedir.  Aslında “görünürde birbiriyle çelişen iki gerçeğin 
yan yana var olduğu bir paradoksun içinde yaşanmaktadır.” 
Sosyal medya insanları aynı zamanda hem yakınlaştırmakta 
hem uzaklaştırmaktadır (Bauman & Lyon, 2018, s. 51-52). 
Yazılı kültür “tartışmalar, eleştirel çözümlemeler, öyküler, 
argümanlar ve konuşma aracılığıyla aileyi ayakta tutarken”; 
yeni medya ise, insanın iç özünün silinmesine yardım ede-
rek bildiğimiz anlamdaki toplumun yok oluşunu hızlandır-
maktadır (Sanders, 2016, s. 257).

Hayatın içinde karşılaşma ya da bir araya gelme imkânı 
bulunmayan birçok insan, sosyal medya aracılığıyla buluş-
makta, hatta gruplaşmaktadır (Güngör, 2018, s. 405). Peki, 
ama burada kimler bir araya gelmektedir? İnsanlar aslında 
yine sadece kendilerine benzeyen, kendi ideolojilerini pay-
laşan kişilerle arkadaşlık kurmaktadır. Tanımak istemediği 
insanların yahut kültürlerin ise iletilerini engellemekte veya 
görmezden gelmektedir. Dolayısıyla etkileşimin sınırları-
nın ortadan kalkması, insanın ötekini tanımaya, dinlemeye 
daha fazla meyletmesi anlamına gelmemektedir. Gündüz 
Vassaf’ın söylediği gibi esasında bireyler, her zaman kendi-
lerine benzeyen kişileri arayıp bulmak istemektedir. Çünkü 
benzemeyenler, başta iktidarların siyasal gerilimi sıcak tut-
mak için kullandığı ötekileştirici telkinler sayesinde, bizi 
tedirgin etmektedir. “Ne var ki, kendi sürümüzün içindeki 
beraberlik aynılığın biteviye yinelenişidir, bitmeyen bir nö-
betin tekrarıdır.” Böylece teklik düzeni empoze edilmekte; 
birey değil kitleler, birbirinin tıpkısından meydana gelen yı-
ğınlar ortaya çıkmaktadır. Herkesin aynı biçimde düşünmesi 
ve davranması talep edilmektedir (Vassaf, 2006, s. 123). 

Örneğin arama robotları, kişilerin ağırlıklı olarak yine 
yakın çevreleriyle ve kendi kültürel kodlarıyla ilgili ma-
teryallere ulaştığını ortaya koymaktadır. Bu elbette yanlış 
bir davranış veyahut hata değildir fakat lanse edildiği gibi, 
sınırları aşmanın zaferi olarak da algılanmamalıdır (Miller, 
2014, s. 39). Aygıtların egemen sınıfların elinde olduğu ve 
oluşturulan kitlelerin yapısı sorgulandığında ise Gustave Le 
Bon’u bir kez daha hatırlamakta fayda vardır:

“Kitleyi meydana getiren bireyler kimler olursa olsun; 
onların yaşama biçimleri, işgüçleri, karakterleri yahut zekâ-
ları ister benzer, ister ayrı olsun, kalabalık haline gelmiş 
olmaları onlara bir nevi kolektif ruh aşılar. Aşılanan bu 
ruh onları, her biri tek başına, ayrı ayrı bulundukları hal-
de duyacaklarından, düşüneceklerinden ve yapacaklarından 
tamamıyla başka hissettirir, düşündürür ve yaptırır. Bazı dü-
şünceler, bazı duygular ancak kitle halinde bulunan birey-
lerde kendini gösterir veya hareket alanına çıkar. Kitlenin 
kolektif gücünün etkisinde bulunan birey, tek başına oldu-
ğundan daha farklı hareket etmektedir. Öncelikle bilinçli ki-
şilik, düşünme mefhumu silinir ve bilinçten bilinçaltı/bilinç 
dışına doğru bir yöneliş meydana gelir. Birey, kitlenin telkin 
ettiği düşünceleri, bir an önce hayata geçirme isteğine kapı-
lır; fevri ve düşünmeden hareket eder. Bu özellikleri taşıyan 
insanın iradesi kendi elinden çıkmış, kitlenin kontrolüne 
geçmiştir. Bundan böyle bireyin arzusundan çok, kitlenin 
arzusu söz konusudur” (Bon, 2017).
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Le Bon’un Kitleler Psikolojisi adlı kitabının ilk yayın-
lanma tarihi 1895 yılı olmasına rağmen, kitapta yer alan 
tespitleri bugün yeni medyayla birlikte yeniden okumak, 
ufuk açmaktadır. Zygmunt Bauman cemaatlerin “kötü gün-
de belli olan gerçek bir dost” gibi olduğunu ancak internet 
ağlarındaki arkadaşlıkların ise, çoğunlukla birlikte güzel va-
kit geçirmek, eğlenmek için olduğuna dikkat çekmektedir 
(2018, s. 52-53). 

Sosyal medyayla birlikte kullanıcıların etkin bir katılım-
cı olduğu iddiasına sıkça rastlanılmaktadır. Bugün Janus’un 
diğer yüzü, bizi procumer denilen kavramı değerlendirmeye 
götürmektedir. İnternet aracılığıyla bireylerin hem tüketi-
ci hem üretici konumda olmaları, yeni bir kavramı doğur-
muştur: Procumer [producer(üretici)+consumer(tüketici)] 
(Miller, 2014, s. 36). Çakır’a göre üretici-müşteri kavramı 
görünürdeki katılımcı vurgusuna rağmen, medya demok-
rasisine gönderme yapmamakta hatta bilakis insan yaratı-
cılığının total metalaşmasını sağlamaktadır (2014, s. 102). 
Örneğin internette gezilen her an, her sitede çeşitli reklam-
larla karşılaşılmakta, farklı aramalar birer tercih olarak kay-
dedilmekte, alışkanlıklar veri olarak işlenmektedir. 

İnsanlara sıkça telkin edilen, bu teknolojik araçların 
kullanıcı dostu olduğudur. İşin içyüzüne baktığımızda kul-
lanıcının emeği olmadan, tamamlanamayacak ürünlerin 
kastedildiği görülmektedir. Bauman bunu “bir tür kendin 
yap köleliği” olarak adlandırmaktadır. “Kendini satılabilir 
bir meta haline getirmek, kendin yap türü bir iş ve bireysel 
bir görevdir.” Burada önemle vurgulanması gereken nokta, 
yalnızca metaya dönüşmek değil, sosyal medyada kendini 
meta haline getirmek için üstüne bir de çabalamak, emek 
sarf etmek, zaman ayırmak, çalışmaktır (2018, s. 36-47). 

Nesnelerin değişim değerinin, kullanım değerine oranla 
daha fazla yükselmesi, onları metalaştırmaktadır. Metaların 
birer sembol, statü, prestij haline gelmesi ve tüketicilerin 
onlara mutlak suretle sahip olma tutkusu, tapınma arzusu 
ise meta fetişizmi olarak adlandırılmaktadır. “Metanın man-
tığı, günümüzde sadece emek süreçlerini ve maddi ürünleri 
değil, tüm kültürü, tüm insani ilişkileri, bireysel fantezilere 
ve itkilere kadar, denetimi altına alarak” genelleştirmektir. 
“Sadece tüm işlevlerin, tüm ihtiyaçların kâr terimleriy-
le nesnelleşmesi anlamında değil, aynı zamanda her şeyin 
gösteri haline gelmesi; yani her şeyin imgeler, göstergeler, 
tüketilebilir maddeler olarak çağrıştırılması, kışkırtılması, 
düzenlenmesi gibi”, her şey bu mantık tarafından ele geçi-
rilirmiştir (Baudrillard, 2018, s. 251). Malın değişim değeri 
çarpıtılmakta; kullanım değerinin arka plana itildiği bir çer-
çeve yaratılmakta ve insanların zamanlarını geçirmesi için, 
içine daldığı bir fantazmagori3 oluşturulmaktadır (Benjamin, 

3  Fantazmagori, Jean Baudrillard’da “simülakr”a dönüşmektedir. 
Simülakr, bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünümdür. İnsanlar 
artık yaşamamakta, adeta bir simülasyon içinde var olmaktadır. Simüle 
etmek, bir araç, bir makine, bir sistem, bir olguya özgü işleyiş biçiminin 
incelenme, gösterilme ya da açıklanma amacıyla bir maket ya da bir 
bilgisayar programı aracılığıyla yapay bir şekilde yeniden üretilmesidir 
(Baudrillard, 2017). Sonuç ise; gerçeğin tamamen aşınması ve günlük 
hayatın sıradan deneyimlerinin yerini yapay, zoraki ve uydurulmuş bir 

2018, s. 24-25). Ünsal Oskay, düş gören insandan, düşleri de 
imal edilen, özgürlüğünü yitiren insanı anlatırken, tam da bu 
tabloyu özetlemektedir (2016, s. 215). Bugün sosyal mecra-
larda yapılan paylaşımlarda meta fetişizminin hat safhalara 
ulaştığı görülmektedir. İnsanlar kendilerine yaratılan sanal 
gerçeklik dünyası içerisinde yaşamaktadır.

Sosyal medyada her an online olma, aktif kullanma aynı 
zamanda eleştirel katılıma vesile olmamaktadır. Hatta dur-
madan bildirimleri takip etmek, sürekli etkileşimde olmaya 
zorlanmak, cevap vermek, popüler olan en yeni uygulamala-
rı indirmek, daima yeni içerik paylaşmak, arkadaşları takip 
etmek gibi edinilen sürekli meşgaleler, insanların zaman-
larını da ele geçirdiği için; eleştirel bakmak, değerlendir-
mek, düşünmek daha da zorlaşmaktadır (Andrejevic, 2014, 
s. 65-66). Zamanı istismar edilen kullanıcılar, bağımlılık 
yaşamakta ve gerçeklikten koparak sanal evren içerisinde 
uykusuzluk, yalnızlık, genel bir amaçsızlık duygusuyla da 
karşı karşıya kalmaktadır.(Agger, 2011, s. 94).

Sanders, çocukluğa ait sözelliği tam olarak yaşayama-
mış bir insanın, okuryazarlık dünyasını da tam olarak be-
nimseyemeyeceğini belirtmektedir. Sözellik, okuryazarlık 
için adeta bir zırh, çerçevedir; sosyal ve duygusal gelişim 
yolunu açmaktadır (Sanders, 2016, s. 45). Peki, hem sözel-
likten hem de okuryazarlıktan mahrum bırakılan insanın, 
yeni medya ve ağırlıklı olarak görsel kültür ile imtihanı na-
sıl olmaktadır? 

Sosyal ağların hâkim dili olan görsel kareler üzerinde du-
rup düşünmeye, tefekküre ihtiyaç yoktur. İmajlar, mekanik 
bir tekniğin ürünüdür. Böylece suni araçlarla suni bir dün-
ya yaratılmaktadır. Ancak taklit ve sanal olmasına rağmen, 
kendisini esas gerçeklik olarak takdim etmektedir. İmajlar 
genellikle farklı okumalara aracı olmamakta, tekdüze bir 
kavrayışı imlemektedir. Dolayısıyla üzerine farklı düşünül-
meyen imajlar, bir çeşit uyum yaratmaktadır. Gerçeklik ve 
verimlilik illüzyonu üretmektedir. Nihayetinde kolektif eği-
limler ortaya çıkmakta ve bireyler, kitle haline gelmektedir. 
Hikâyenin sonu ise bizzat düşüncenin ortadan kalkmasıdır 
(Ellul, 1998, s. 50-66). 

Bildiğimiz anlamdaki insanın yok olduğunu dile geti-
ren Sanders, metnin ekranla mücadele ettiğini ancak ekra-
nın egemenliğinin yerleştiğini gözlemlemektedir. Sanders, 
ortaya çıkan yeni insan için şöyle hayali bir tanımlama 
yapmaktadır: “Anımsama yetisine sahip ancak belleği bu-
lunmayan; uyarılara tepki verebilen ancak harekete geçme-
yen; suçluluk, ar, utanç ya da vicdan duygusu olmaksızın 
davranan; Homo sapiens cins ve türünden gelen bir insansı. 
Birbirlerini şaşılacak bir hızla öldürerek yok etmektedirler” 
(Sanders, 2016, s. 140).

Sosyal medyanın hayata nüfuz etmesiyle ortaya çıkan 
bir başka sorun ise, gündelik hayatla aynı kelime ailesinden 
faydalanılmasıdır. Çevrimiçi ve çevrimdışı olmak kaydıyla, 
iki apayrı evrene bölünmüş hayatlarda, birinin sınırından 
diğerine geçişte anlam değişimlerinin farkına varmaksızın 

sahte-gerçekliğin almasıdır (Kellner, 2013, s. 46).

aynı dil ailesini kullanma eğilimi dikkat çekicidir (Bauman 
& Lyon, 2018, s. 51). Fakat Postman, teknolojinin kelime-
lerin manalarını değiştirdiğini söylemektedir. Yeni icatlar, 
derin anlamlara sahip olan eski kelimeleri de değişikliğe 
uğratmaktadır. Böylece düşünce alışkanlıklarını da değiş-
tirmektedir (Postman, 2016, s. 13). Sözgelimi “arkadaşlık” 
kelimesi, Türk Dil Kurumu’na göre “birbirlerine karşı sevgi 
ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, 
yoldaş”4 olarak tanımlansa da, sosyal ağlarda yalnızca birini 
takip etmek, “arkadaş olmak” göstergesiyle kullanılmakta-
dır. Kullanıcıların binlerce kişiyle dolu “arkadaş listeleri” 
oluşmakta, fakat birbirini arkadaş olarak ekleyen birçok in-
san ise gerçek hayatta hiç tanışmamaktadır.

Oxford Üniversitesi Evrim Antropolojisi Profesörü olan 
Robin Dunbar’a göre insan zihni, sosyal yaşamda ancak be-
lirli bir sayıda arkadaş edinebilecek biçimde eğilim göster-
mektedir. Araştırmaya göre birçok insan yalnızca 150 civa-
rında kayda değer ilişki kurabilmektedir. O halde, Facebook 
ya da benzeri hesaplardaki binlerce kişi içinde, bu sayının 
dışındakiler yalnızca “günlük hayatımızı takip eden rönt-
gencilerden ibarettir.” Facebook ve türevi siteler, yalnızca 
veri toplamak ve gözetlemekle kalmamakta, aynı zamanda 
paylaşımların arkadaşlara yapıldığına dair izlenim yarata-
rak, akıl tutulmasına sebep olmaktadır (Bauman & Lyon, 
2018, s. 54-57). 

Sosyalleşme konusunda ise, anlam yine çarpıtılmakta, 
içi boşaltılmakta veyahut bilerek yanlış kullanılmaktadır. 
Sorun, insan iletişiminin doğasında aranmalıdır: “İletişimi, 
zihnin bir ürünü olarak kabul etmek eksik kalmaktadır, 
zira o bedenler yoluyla gerçekleşmektedir; yüzler hareket 
etmekte, sesler titremekte, bedenler sallanmakta, eller oy-
namaktadır. İnternette, zihin oradadır ancak beden yoktur” 
(Uğurlu & Yakın, 2015, s. 213).

4  (sozluk.gov.tr, 18 Haziran 2019 tarihinde erişildi.)

En büyük problem, insanın kullandığı araçların, algıla-
ma mekanizmasına dolayısıyla da en başta anlam dünyasına 
verdiği tahribattır. Algılama ile anlama arasında karşılılık 
ilkesi bulunmaktadır. Algılama anlamaya, anlama da algı-
lamaya şekil vermektedir (Sanders, 2016, s. 31). Postman 
bunu şu cümlesiyle özetler: “Eğer elinizde çekiç varsa, her 
şeyi çivi olarak görürsünüz. Elinde kalem olan biri için her 
şey yazıya aktarılmayı beklemektedir. Elinde kamerası olan 
kişi için her şey birer görüntüden ibarettir. Bilgisayar kul-
lanan kişi için her şey datadır.” (2016, s. 19). O halde kitap 
okuyarak, yazılı kültür içerisinde yaşamı kavramaya yatkın 
olan kişi, nasıl ki bir kitabı okurken; ilk satırından son say-
fasına kadar bütünselliğini değerlendirmek durumundadır, 
hayata karşı da benzeri bir anlayışla bakabilecektir. Fakat 
akıllı telefonlarla üç-beş saniyelik hikâyeleri hızlıca takip 
etmeye şartlanmış bir insanın ise, yaşamı kavrayışı da aynı 
ölçüde parçalanmaktadır. Sonuçta dikkat dağılmakta; tefek-
kür, sabır gibi mefhumlarsa silinmektedir.

Son olarak, tüm bu süreçlerin, bir de etik boyutu bulun-
maktadır. Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan, yeni med-
yadaki etik sorunları şöyle sıralamaktadır:

• Özel yaşamın gizliliği ihlali,
• Telif ya da patent haklarının ihlali,
• İçeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi sorunu,
• Üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğrulunun te-

yit edilmeden yayılması sorunu,
• Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanamaması sorunu,
• Veri madenciliği olgusu (şirketlerin dijital izleri takip 

etmesi),
• Dijital gözetim olgusu,
• Haber ve ticari enformasyonun sınırlarının belirsizleş-

mesi sorunu,
• Yeni medya ortamlarının özellikleriyle kullanıcının 
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yoğun reklama maruz bırakılması sorunu,
• İçeriklerin yanıltıcı bir biçimde etiketlenmesi ve baş-

lıklandırılması sorunu,
• Nefret söyleminin varlığı,
• Bireyin yeni medya ortamında sadece tüketici olarak 

konumlandırılması sorunu (2013, s. 57-112).

2. Sosyal Medya ve Gösteri

“Bütün dünya bir sahnedir ve bütün erkekler ile 
kadınlar sadece birer oyuncu. 

Bir kişi birçok rolü birden oynar, girerler ve çıkarlar 
sahneye.” 

William Shakespeare

Sosyal ağlar, kullanıcıların giderek kendilerini ve mah-
rem hayatlarını, her anlarını “takipçileri” için teşhir ettikleri 
bir alana dönüşmektedir. Bireylerin özel hayatlarını paylaş-
malarının altında yatan motivasyon ilgi çekici boyutlarda-
dır. Hele ki herhangi bir ticari kazanç elde etmeksizin ya-
pılan aşırı paylaşımlar dikkat çekmektedir.  Öncelikle her 
birey, kendi tasavvurunda özel, biricik olmak istemektedir. 
Bu platformlarda ötekinin bakışı üzerinden düşünüldüğün-
de, bireyin görsel ve duygusal anlamda kendini sergileme 
biçimindeki mükemmellik, aslında ödünç alınmış, üzerinde 
isteğe göre oynanmış, sahte bir gerçekliğe benzemektedir 
(Robins, 2013, s. 71). Bu noktada da, “bireyin kim olduğu-
nun ötesinde, ne tükettiği, ne yiyip içtiği, nerelere gittiği kı-
sacası yaşam tarzı başat göstergeler olarak” kendi suretine, 

sanal profiline ve kendilik değerine katılmak istenmektedir 
(Uğurlu & Yakın, 2015, s. 212).

Bireylerin kişiselliğini ortaya koyma çabaları, muhatap-
ları nezdinde bir kayıtsızlıkla karşılaştığında ise, kendi ben-
zerlerinden farklı, biricik oldukları yönünde giderek artan bir 
duygu uyandırma isteği açığa çıkmaktadır. “Hatta sonunda 
insan, kasıtlı bir şekilde tuhaf olmaya teşvik edilmektedir”; 
yani “yapmacık tavırlar ve ani değişkenlikler gibi metropo-
le özgü” aşırılıklara yönelmek zorunda kalmaktadır. Farklı 
olmak; ne şekilde olursa olsun ancak belirgin bir biçimde 
diğerleri arasından sivrilmek ve böylece özgünlüğün ispatı 
olarak varsayılmaktadır (Simmel, 2017, s. 107-112). 

İnternette kendi profilini oluşturan kullanıcılar, kendile-
rini oldukları gibi değil; olmak istedikleri gibi sunmaktadır 
(Önkal & Gündüzlü, 2015, s. 44). Kimlik üretimini; kimlik 
duyurusu ve kimlik ataması olarak iki boyuta ayıran Gregory 
P. Stone’a göre, kimlik duyurusu kişinin kendi hakkındaki 
izlenimlerini yansıttığı süreçtir. Kimlik ataması ise, öteki ki-
şilerin kimlik duyurusunu yapan kişiye dair sahip oldukları 
düşünceleri ifade etmektedir. Bu ikisi her zaman örtüşmek 
durumda değildir. Bedensel iletişim esnasında, ötekinin biz-
zat tanıklık edip, yorumladığı etkenleri olduğundan farklı 
göstermek, çarpıtmak, hile yapmak zaten mümkün değildir. 
Çevrimiçi dünyada ise insanlara, çeşitli araçlar sayesinde 
arzulanmayan fiziksel özelliklerini, bilgilerini gizleme ola-
nağı sunulmaktadır: Filtrelenmiş profiller, photoshop fotoğ-
raflar, sahte biyografiler gibi. Böylece “çevrimiçi arayüzey, 
yeni kimlikler üretme yoluyla insanların kendilerini yeniden 
oluşturmasını mümkün kılmaktadır.” Kişi olmayı arzu ettiği 

halinin, maskesini takabilmektedir. Katılımcıların “kimlik 
kurguları, sürekli bir rol yapma veya diğer bir deyişle per-
formans üzerine temellenmektedir” (Binark, ve diğerleri, 
2014, s. 103-105).

Erving Goffman, performanslar ile kişinin gündelik ya-
şamdaki benliğinin sunumu arasında bir bağ kurmaktadır. 
Kişi, seyirciler ve gözlemleyenler üzerinde, performanslar 
aracılığıyla olumlu bir izlenim bırakma arzusu içerisindedir. 
“Bir kimse bir rolü canlandırdığında ima yoluyla gözlemci-
lerinden gözleri önüne serilen izlenimleri ciddiye almalarını 
talep” etmektedir. “İnsanlardan izledikleri karakterin sahip-
miş gibi göründüğü niteliklere, gerçekten de sahip olduğu-
na, yapmakta olduğu işin yol açacağı ima edilen sonuçlara, 
gerçekten yol açacağına ve genelde her şeyin göründüğü 
gibi olduğuna inanmaları” istenmektedir. Kişi, performansı-
nı ve sahnelediği gösteriyi aslında başkaları için yapmakta-
dır (Goffman, 2018, s. 29-31). Temel motivasyon ötekilerin, 
kişi hakkındaki izlenimleridir. Bu izlenimin iyi olması, kişi-
ye yanılsamalı da olsa, değer hissi katmaktadır.

Sosyal medya, televizyonu liderlik tahtından indirerek, 
hızla yayılan ve benimsenen yeni sahne olmaktadır. “Artık 
hayatın her alanı insanın tüm deneyimleri bu sahnede can-
landırılmaktadır. Katılımcılar ise, herkestir. İnternet, seçkin-
ci ve elitist değildir, dışlayıcı değildir. Tam tersine kapsa-
yıcıdır ve içermek istemektedir” (Çakır, 2015, s. 155-156). 
Herkesi bu sahneye davet etmektedir, katılmayanları ise 
kışkırtmakta ve kendilerini sergilemeleri gerektiğine inan-
dırmaya çalışmaktadır. Sosyal medyada aktif bir kullanıcı 
olmamak, giderek kişinin yaşamındaki çeşitli kötülükle-
ri sakladığı gibi bir şüpheyi bile uyandırmaktadır. Oysaki 
bireyin gözden kaybolma, gizlenme, inzivaya çekilme, 
kendini onarma süreçlerine temelden ket vurulmaktadır. 
Kişilerin “kendini gönüllü ifşa etmesini, kendi özgürlük 
alanlarını daraltıp kamusal alanla aralarındaki sınırın da 
giderek erimesini beraberinde getirmektedir” (Uğurlu & 
Yakın, 2015, s. 212). Neyin mahrem, neyin kamusal olduğu 
muğlaklaşmaktadır.

Özellikle gençlerin yaşamlarındaki bir başka gaye ise 
ünlü olmakla ilişkilidir. Artık toplumlarda meslek sahibi ol-
mak yahut mesleğinde başarılı olmaktan ziyade “meşhur” 
olmak önem kazanmaktadır. “Meşhur olmanın yolu ise göz-
ler önünde olmaktan, yani sosyal medyada görünmekten 
geçmektedir.” Tayfun Atay’ın deyişiyle; “görselliğin her 
şeyin önünde ve üstünde yer aldığı, görünmenin ve görünür 
kalabilmenin temel düstur haline geldiği, seyrin iktidarının 
yaşandığı bu çağda, göze gelmekten, artık sakınılmamakta 
bilakis istenmektedir. “Meşhur olma isteğinin, böylesi bir 
kitlesel arzuya dönüşmüş olması, zamanımıza özgü” bir ni-
telik olarak karşımıza çıkmaktadır (Atay, 2018, s. 17-18). 
Buna karşın önceki nesil ise şöhrete afet gözüyle bakmak-
tadır. Nesiller arasındaki ünlü olmaya dair anlayışın radikal 
değişimi, gerçekten de ilginçtir.

“Bakan ile kurulan ilişki de bir seyir ilişkisine, sözün 
kendisi bir vitrine dönüşmektedir. Artık birçok şeyin göste-
rildiği için ve gösterildiği kadarıyla var olduğu, sergilendiği 

için ve seyredildiği kadarıyla değer kazandığı bir toplum 
ortaya çıkmıştır.” Bu yüzden Nurdan Gürbilek, “vitrinde 
yaşamaktan” bahsetmektedir (2016, s. 29). Görsel kültür in-
sanlarının, başkalarını gördükçe ve kendilerini onlara gös-
terdikçe -bir başka deyişle genişlemiş gözler ailesine katıl-
dıkça- kendilerine ilişkin tasavvurları da zenginleşmektedir. 
Bu ortamda, gerçeklik, kolaylıkla düşsel ve büyülü bir hal 
alabilmektedir. Böylece en aşikâr bayağılıklar bile güzel gö-
rünebilmektedir (Berman, 2017, s. 208-209).

Çağımız, imajlar çağıdır. Bunun anlamı da düşüncelerin, 
söylemlerin, eylemlerin değil, yalnızca nasıl göründükleri-
nin önemli olmasıdır. Kişinin gerçekte kim olduğundan zi-
yade, nasıl göründüğünün önem taşıdığı ya da çevresinde 
sahip olduğu güzel metaların onun görüntüsüne ne kadar 
katkı sağlayabildiği öne çıkmaktadır. Bu noktada profiller-
de kimi zaman; bir insan, bir kitap, bir kedi-köpek, bir uçak 
bileti de yalnızca figüran olarak boy göstermektedir. 

“Kişi (person) sözcüğünün ilk anlamının maske (perso-
na) olması basit bir tarihsel rastlantı değildir. Daha ziyade 
herkesin her zaman ve her yerde, az çok farkında olarak bel-
li bir rolü oynadığı gerçeğinin kabulüdür.” İnsanlar birbirle-
rini bu roller içerisinde tanıyıp, bu rollerde kendilerini bul-
maktadır. Bir anlamda, maske insanların daha hakiki ben-
likleri haline gelmektedir (Goffman, 2018, s. 31). Böylece 
hayatın her anını işgal eden gösteri, “kendini tartışılmaz ve 
erişilmez devasa bir olumluluk olarak sunmaktadır. Görünür 
şey iyidir, iyi olan şey görünür” mantığıyla hareket etmekte-
dir (Debord, 2018, s. 37). Gösteriler, yeni medya araçlarının 
kullanımlarıyla birlikte hayatlarımızın içine öylesine zerk 
etmiştir ki, kuşatmadıkları bir alan kalmamıştır. Medya kül-
türünün gösteri zihniyeti insanlara, nasıl görünmeleri, nasıl 
davranmaları, nereye gitmeleri, neleri tüketmeleri, hangi 
akımları takip etmeleri gerektiğini telkin etmekte hatta adeta 
bunu bildirmektedir (Kellner, 2013, s. 32).

Atay, bu kültürü MESH (media(medya)+entertain-
ment(eğlence)+show(şov) kısaltmasıyla tanımlamaktadır. 
Yalnız “entertainment” sözcüğünün, “eğlence” olarak çev-
rilmesini doğru bulmamaktadır. Kelimeyi “eğlendirme” 
olarak kullanmamızı önermektedir. “Biri” ya da “birile-
rinin”, çoğunluğun eğlenmesi, hoşça vakit geçirmesi için 
sergiledikleri performansları seyre dayanan, yani edilgen 
bir eğlence biçimi olduğunu belirtmektedir. Bu etkinlikte 
insan, aktif ve katılımcı olmaktan çıkıp pasif, edilgen bir 
alıcı haline getirilmektedir. Oynayıp eğlenen insan, izleyip 
eğlenen insana dönüşmektedir (2018, s. 65-66). Bunun için 
en iyi örnek, bir zamanlar mahalle arasında maç yapılırken; 
şimdi maç simülasyonu oynayanların yayınlarının seyredil-
mesidir. Bizzat oyun oynamaktan, önce elektronik araçlarla 
simülasyonu oynamaya ve sonunda oynayanları izlemeye 
geçilmiştir.

Sosyal medyadaki gösterinin, reklam dünyasıyla sıkı bir 
ilişkisi vardır. İmajlarla dolu reklamlar, ürünlerin yarar ya 
da işlevinden ziyade tüketim kararlarının temeline duygu-
sal çağrıları oturtmaktadır. Rasyonalite ile reklam arasında-
ki mesafe günümüzde o denli açıktır ki, bir zamanlar ikisi 
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arasında bir bağ bulunduğunu hatırlamak bile çok güç hale 
gelmiştir. Bugün reklamlarda mantıklı önermelere, man-
ken olmayan insanlar kadar ender rastlanmaktadır. Zaten 
bir reklamcının ürün hakkındaki iddialarının doğruluğu ya 
da yanlışlığı söz konusu değildir. Çünkü reklam tüketile-
cek ürünlerin niteliğiyle ilgili hiçbir şey anlatmamaktadır. 
Reklamılar genellikle ürünleri tüketenlerin niteliğine veya-
hut mutluluklarına, hazlarına odaklanmaktadır. Yani ürün 
satın alındığında tüketicinin ne kadar mutlu olacağı, popüler 
olacağı, statü kazanacağı hatta sevgi dolu hale geleceği vaat 
edilmektedir. Ürünleri satın alabileceklerin korkuları, fante-
zileri ve rüyalarıyla ilgili her şey yansıtılmaktadır (Postman, 
2017, s. 158-159). Benzer mantık sosyal medyada da hâkim 
gözükmektedir. Sosyal medyada da kabul gören genel bir 
güzellik algısı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra paylaşımlar-
da niteliğe eser miktarda rastlanmaktadır. 

Görsel kültür, televizyonun hayatlarımıza girmesi ve ti-
pografi kültürünün öldürülmesiyle başlayan, internet ve sos-
yal medya ağlarının yaygınlaşmasıyla da yükselen bir süre-
ci kapsamaktadır. “Görsel kitle kültürünün çerçevelediği ve 
biçimlediği dünya içerisinde insanın temel varoluş etkinliği 
olan kültür, bizatihi insanlar tarafından değil, bir endüstri 
tarafından seri üretim sürecinde imal edilmekte ve insanlara 
tüketim için sunulmaktadır. Değerler, duyuşlar, düşünce-
ler, inançlar, edimler ve pratikler toplamı olan kültür, sade-
ce sermaye haline gelmektedir.” Atay’ın vurguladığı gibi, 
“görsel kültürün hâkim olduğu toplumlarda; düşünmekten 
çok seyretmek; bilmekten çok görünmek; kafaya değil göze 
hitap etmek; meslek sahibi olmaktan çok şöhret sahibi ol-
mak, çalışmaktan çok kolay para kazanmak, emekten çok 
eğlenmek, toplumsal tercih olarak rağbet görmektedir” 
(Atay, 2018, s. 20).

Sanayileşmeyle birlikte artan üretimin kaçınılmaz sonu-
cu, insanlara ihtiyaçlarından fazla mal ve ürünleri; reklamla, 
imajlarla yahut eğlence kültürüyle ama sonunda bir şekilde 
tükettirebilmektir. Algı dünyamıza yapılan bombardıman 
sonucunda, tüketim, bireysel ihtiyaçlardan ziyade, bir do-
yum, statü talebi haline gelmiştir. “Sistem, fizyolojik ihti-
yaçlardan ayrılan ve bu yüzden de istenildiği gibi güdüm-
lenebilir hale gelen psikolojik denilen ihtiyaçların yüceltil-
mesi üzerine kuruludur” (Baudrillard, 2018, s. 83). Sosyal 
medya, televizyondan devraldığı miras ile bu psikolojik ih-
tiyaçları kullanmakta ve kişilere, mutlu birer tüketici olma 
yolunu açmaktadır.

“Bu noktada insanların pazara koymaya, tanıtımını 
yapmaya ve satmaya teşvik edildikleri şey de bizzat ken-
dileri olmaktadır. İnsanlar hem malların tanıtımcısı hem de 
tanıttıkları malın ta kendisi; aynı zamanda hem tüccar ve 
pazarlama elemanı, hem mal ve hem de gezici satış elema-
nı konumdadır. Herkes pazar adı ile bilinen sosyal mekâ-
nın içerisindedir. Peşinde oldukları sosyal ödülleri almaları 
için geçmeleri gereken sınav, kendilerini mal olarak yeniden 
biçimlendirmelerini gerektirmektedir” (Bauman & Lyon, 
2018, s. 46). 

Ayrıca kabul etmek gerekir ki insanların; “gösterinin bir 

parçası olmak, onunla daha yakından ilgilenmek ve başka-
larının özel hayatlarını mercek altına almak konusunda do-
yumsuz bir arzuları” bulunmaktadır (Kellner, 2013, s. 54) 
Böylece gösterinin öteki ayağı ise gözetleme olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

3. Sosyal Medya ve Gözetim

“Onlara seçenek sunulmuştu: Özgürlükten yoksun 
mutluluk veya mutluluktan yoksun özgürlük. O kadar. 

Avanaklar özgürlüğü seçti. Ya sonra? Sonra çağlar 
boyunca zincirlerini özlediler. Dünya bu yüzden böyle 

sefil, anlıyor musun? Zincirlerini özlediler.” 
Yevgeni Zamyatin

“İnsan özgür doğar; oysa her yerde zincire 
vurulmuştur.” 

Jean-Jacques Rousseau

“Zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz var!” 
Karl Marx

20. yüzyılın son on yılında art arda vizyona giren ve 
Platon’un meşhur mağara alegorisini akla getiren filmler 
bulunmaktadır. The Matrix içlerinde en meşhuru olmakla 
birlikte; Dark City, The Thirteenth Floor, EXistenZ, Strange 
Days, Truman Show gibi yapımlar da insan varoluşunu 
ve gerçekliğin doğasını sorgulamaktadır. Fakat özellik-
le Truman Show aynı zamanda insan hayatının her anının 
kaydedilmesini, dolayısıyla gösterinin yanı sıra gözetimi de 
tartışmaya açmaktadır. Filmde, gösteri ve gözetimden iba-
ret olduğunu öğreneceği bütün yaşamı, kendisini takip eden 
kameraların tahakkümünde geçen Truman Burbank, bundan 
kurtulmak adına mücadele etmektedir. Gelgelelim bugüne 
baktığımızda ise insanlar yaşamlarını başta kendileri teşhir 
etme isteği içerisinde görülmektedir. Artık dışarıdan sürekli 
gözetleyen kameralara ihtiyaç kalmamıştır. Kişi zaten kendi 
hayatını teşhir ederken, ayrıca çevresini de gözetlemektedir.

Gözetim, akışkan modern dünya içerisinde yeni biçim-
lere bürünmekte, sosyal medya ise bu noktada gözetimin 
en canlı örneğini teşkil etmektedir. İnsanlar tarafından bir 
yandan sürekli izlenme barındırılmakta ve bu rutin bir uy-
gulama halini almaktadır. Öte yandan ifşa edilme korkusu, 
fark edilme hazzı tarafından bastırılmaktadır. Böylece artık 
tutuklanmak ya da hapsedilmek değil, dışlanmak korkutucu 
bir hal almaya başlamıştır. “İzlenme ve görülme durumu, 
bir tehdit olmaktan ziyade, cezp edici bir hal” almaktadır. 
Görünürlük, toplumsal kabul görme ve saygın olma vaadi 
sunmaktadır (Bauman & Lyon, 2018, s. 31-37).

Sosyal medya, Michel Foucault’un sıkça kullandığı bir 
metafor olan, bir panoptikona5 benzetilmektedir. Jeremy 

5  Çakır, günümüz gözetim anlayışının sadece panoptikon kavramıyla 
kuşatılamayacağını dile getirmektedir. “Süperpanoptikon ve synoptikon, 
panoptikona eşlik etmektedir. Toplu ve hyper kontrol niteliği taşıyan bu 
süreç, süperpanoptikon adıyla tanımlanmaktadır. Süperpanoptikon, pa-
noptikonun genişlemiş halini temsil etmektedir.” Bilgisayarlar aracılığıy-
la bütün toplum her yerde gözetimin nesnesidir. Herkes izlenir, sınıflan-

Bentham’ın hapishane olarak planladığı panoptikona tasa-
rımının altında, mahkûmların biri onları gözlesin veyahut 
gözetlemesin, daima izlenebileceği düşüncesi temel alın-
maktadır. Dolayısıyla yapının ana planında, başta geniş kit-
leler üzerinde kontrol mekanizması yaratma felsefesi güdül-
mektedir. Herhangi bir ceza, yaptırım, tecrit gibi yöntemle-
rin dışında öne çıkan, otorite odaklılıktır (Bentham, 2008). 
Ancak burada Foucault’nun etkileneceği fikir ise doğrudan 
iktidarın disiplini sağlayış şekliyle ilgilidir:

“Kural şudur: Çevrede, halka şeklinde bir bina: Ortada 
bir kule; kulede açılmış olan geniş pencereler halkanın iç 
cephesine bakmaktadır. Çevre bina hücrelere ayrılmıştır, 
hücrelerin her biri bina boyunca derinlemesine uzanır. Bu 
hücrelerin iki penceresi vardır. Biri içeriye doğru açıktır. 
Kulenin pencerelerine denk düşer; diğeri dışarıya bakarak, 
ışığın bir baştan bir başa hücreyi katetmesini sağlar. Bu 
durumda merkezi bir kuleye bir gözlemci yerleştirmek ve 
her hücreye bir deli, bir hasta, bir mahkûm, bir işçi ya da 
öğrenci kapatmak yeterlidir. Önden ışıklandırma sayesinde, 
karanlıkta kalan kuleden çevre hücrelerdeki esirlerin küçük 
siluetleri görülebilir. Kısacası, zindan kuralı tersine çevrilir; 
hücrenin apaydınlık hali ve bir gözcünün bakışı, karanlıktan 
daha iyi yakalar ki karanlık eninde sonunda koruyucudur” 
(Foucault, 2015, s. 86).

Panoptikon modelinde, merkezde duran gözetleme ku-
lesinin içini mahkûmlar görememektedir. Bu sebeple, ne 
zaman izlenildiklerine dair de belirgin bir fikirleri yoktur. 
Dolayısıyla bir bakıma mahkûmlar, daima izlenmektedir. 
Bu formülde gardiyanlar da belirsiz saatlerde denetlenmek-
tedir, yani yine her an denetlenebilecekleri için, aslında her 
zaman denetim tehlikesiyle hareket etmektelerdir. Mahkûm 
belirli bir süre sonra, sürekli gözetim altında kalma sebebiy-
le, kendi üzerine dönük bir göz, bir bakışın varlığını içsel-
leştirmektedir. Böylece hapishaneden çıksa dahi, bu bakış 
peşinde olacaktır. Panoptikon mimari bir biçim olmanın 
ötesinde, aslında bir yönetim biçimidir. Hatta tam olarak; 
insanların zihinleri üzerinde iktidarın gücünü uygulama 
metodudur. Tutuklu, kendinin gözlenip gözlenmediği asla 
bilmezken, hep şüphe içindedir. Böylece davranışlarını sı-
nırlandırmak ve disiplini içselleştirmek durumunda kalmak-
tadır. Foucault, artık görünmezliği yoluyla uygulanan disip-
linci iktidarın 19. yüzyıl sanayi kapitalizminde öne çıkmış 
bir dizi başka kurumda da (okullar, kışlalar, fabrikalar, has-
taneler gibi) yaygın olarak kullanıldığına işaret etmektedir 
(Foucault, 1992). Bugün aynı bakışın, gözetleme olgusunun 
sosyal medya üzerinden düşünülmesi gerekmektedir.

Sosyal paylaşımın temelinde yatan şey kişisel bilgi 
değiş tokuşu olmaktadır. Sosyal medya özel alanı, kamu-
sal alana açmakta, mahrem olanı aleni hale getirmektedir. 
Kullanıcılar, kişisel yaşamlarının özel detaylarını açık et-
mekte, eksiksiz bilgi göndermek ve fotoğraf paylaşmaktan 
mutludur. Fiziksel, sosyal ve ruhsal çıplaklık günün gerek-
lilikleridir (Bauman & Lyon, 2018, s. 42). Teşhir, aynı za-

dırılır ve değerlendirilir (Çakır, 2015, s. 320).

manda ötekinin gözetlemesine vesile olmakta; böylece gö-
zetim ile gösteri birbiriyle sıkı bir ilişki kurmaktadır.

“Ulus devlet ve şirketlerce yapılan gözetim, bireylerin 
ve grupların davranışlarını kontrol etmeyi amaçlamaktadır. 
Politik gözetim altında bireyler, organize şiddetin potansiyel 
uygulamaları (gizli servisler ya da polis gibi) ile karşı karşı-
ya kalmaktadır. Ekonomik gözetimde ise bireyler pazar ve 
piyasa şiddetinin baskısı altındadır, ürünleri satın almaları 
ya da üretmeleri istenmektedir. Gözetim tehdit eder, korku-
tur. Psikolojik ve yapısal şiddetin bir türüdür ve zamanla fi-
ziksel şiddete dönüşmektedir.” Şiddeti üretmekte ve şiddeti 
yaygınlaştırmaktadır (Çakır, 2014, s. 110-111).

Foucault, iktidarın olduğu her yerde direnişin de mev-
cut olduğu göstermiştir ancak bugün ise yeni medya içinde 
direnişin olduğu her yerde; aynı zamanda yeniden düzenle-
nen kontrol mekanizmalarıyla karşı karşıya gelinmektedir 
(Andrejevic, 2014, s. 64-65). Bireyler, yaşadıkları toplum 
içinde otoritenin bakışına hem maruz kalmakta, hem de onu 
taşımakta ve kullanmaktadır (Çakır, 2014, s. 48). 

Sonuç Yerine

Yazı dünyasında, özne ile nesne arasında; metin ile okur 
arasındaki mesafeden; eleştirel bilinç ve rasyonalite doğ-
maktadır (Sanders, 2016, s. 78). Ekrana bağımlı insanın ise 
hayatına görsel kültür egemen olmakta; imajlar, dünyasını 
istila etmektedir. Hâlihazırda fotoğraflar, televizyon, rek-
lamlar sayesinde imajlar evrenince kuşatılmış olan insanlık 
imajların mutlak egemenliğiyle karşı karşıya gelmektedir 
(Ellul, 1998, s. 145). Çağın gereklilikleriyle birlikte herkes 
internet kullanmak zorunda kalmakta böylece görsel kültür-
den kaçmak ise olanaksızlaşmaktadır. 

Sosyal ağlar herkesi özel, farklı, biricik ve mutlu olma-
ya çağırmaktadır. Mutluluğa endeksli uygarlık ise, önünde 
sonunda tüketim toplumuna dönüşmektedir. Gösterinin ege-
men olduğu toplumlarda, tüketim kültürü yaygınlaşmak-
tadır. İnsanlar kendilerini meta haline getirmekte, mahrem 
hayatlarını ifşa etmektedir. Bunun bir sonucu olarak her 
bilginin kamusal alana dökülmesi, gözetimi kolaylaştırmak-
tadır. Üstelik insanlar bunları peşinde koştukları sanal sos-
yal vaatler uğruna yapmaktadır. Gerçeklik ile sanal olanın 
sınırları kasten belirsizleştirildiği için, insan dahil olduğu 
bu korkunç distopyanın farkına varamamaktadır. Sonuçta 
özellikle maskelenen gerçek, tüm bu teknolojik gelişmelerin 
ardında hala etkin olan iktidar ve sermaye ilişkileridir. 

Dolayısıyla bahsi geçen süreçler birbirinden bağımsız, 
ayrı düşünülememektedir, bu sebeple insanların çevrelerini 
saran bu çarktan çıkması da giderek zorlaşmaktadır. Charlie 
Chaplin’in, Asri Zamanlar adlı filmindeki bir sahnede gös-
terdiği gibi,  bir noktada insanı makinanın çarkları yutmak-
tadır (1936). Belki de tek şans, Herbert Schiller’in de vur-
guladığı üzere uyarılmış bir bilinçtir. Zira  “uyarılmış bilinç, 
çevrede değişim yaratabilecek yegâne unsur olmaktadır” 
(Schiller, 2018, s. 77).
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Susam ve Zambaklar, John Ruskin, Çeviri: Emre M. Bozer, Murat 
Erşen, Aylak Adam Yayınları.

Kitap, Ruskin’in 1864’te verdiği iki konferans metninden 
oluşur. Bu konferanslar İngiltere ve İngiliz halkını konu 
alır. Ruskin’in bir sanat eleştirmeni ve toplum bilimci 

olması göz önüne alınınca, kitabının başlığının çiçek isimlerinden 
oluşması, estetik bakış açısına ve savaşın yerine güzelliklerin hâkim 
olması isteğine açık bir ispattır. Bu iki çiçek; susam ve zambak, top-
lumu geliştirip güzelleştirecek iki öge; kitap ve kadını temsil eder.

John Ruskin 1819’da İngiltere’de doğmuştur. Sadece 
İngiltere’nin değil dünya tarihinin en üretken ve nevi şahsına mün-
hasır sanat eleştirmenlerinden biri olan John Ruskin, hayatını, gör-
meye, gözlemlemeye ve estetik anlayışını paylaşmaya adamış bir 
yazardı. Metinlerinde çağının sanat anlayışını tüm tartışmalarıyla 
gösterdiği gibi, sıradan insanın da nasıl bir zihniyete sahip olduğu-
nu yansıtıyordu. Elbette toplumun entelektüel kesimi ile sokaktaki 
insanın arasındaki fark aşikârdı ve Ruskin, toplumu aydınlatan bir 
konumda olmayı benimsemiş bir toplum bilimci, şair ve yazardı. 
Aydınlatmaya çalıştığı toplum, belki Ortaçağ’ı geride bırakmıştı 
ama yine de o dönemin Viktoryen İngiltere’si oldukça karanlıktı ve 
sanat ile hayat arasında fırtınalı bir ilişki vardı.

Tüm kapıları açan, sihirli bir anahtara gönderme yaparak, yazar, 
kitaplara “susam” demiştir. 

“İnsanı okumak kurtarır,” der Ruskin. Kitapların insanların 
hayatlarında neleri değiştireceğini derin bir anlatımla ele almıştır. 
Bu bölümde kitap neden okunmalı, nasıl okunmalı,  hangi kitapları 
okumalı sorularının yanıtları verilmiştir.

“Susam ve Zambaklar”ın ilk kısmında, yazarın toplumdan ne 
kadar şikâyetçi olduğunu görmek mümkün. İngiliz kültürünün en-
telektüel eksikliğinden yakınan Ruskin, sanata ve edebiyata değer 
verilmediğinden bahsederken, sıradan ihtiyaçlara ya da “lüks” har-
camalara yapılan yatırımı eleştiriyor ve İngilizlerin doğayı, bilimi, 
sanatı hor gördüğünü örneklerle anlatıyor. “Duvarlarınızda ilanlar 
için her zaman yer vardır, tablolar içinse hiçbir zaman olmamış-
tır,” diyor ya da “Kitap raflarının sayısını şarap mahzeni sayısıyla 
kıyaslarsak ne düşünürsünüz acaba?” diyerek sorguluyor toplumu. 
“Bir yandan kendimizi zengin bir millet olarak görüyoruz, bir yan-

Susam ve Zambaklar
John Ruskin

(Kitap İncelemesi)



20 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 21 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

dan da ödünç kitap veren kütüphanelerden alınan, elden ele 
dolaşmaktan yıpranmış kitapları kullanacak kadar ahmak 
ve pisiz,” diye sesleniyor dinleyicilerine.

Kitabın yazıldığı dönemde İngiltere ferah,  zenginlik 
içindedir fakat Ruskin ekonomik iyiliğin eğitim olmaksızın 
geleceği olmayacağını vurgular. Dört başı mamur ekonomik 
güce sahip olmak, sanatı, eğitimi boş vermek anlamına gel-
mediğini söyler.

Anne babaların çocukları için iyi meslek edinmeleri kay-
gısını ise “…oysa ana babalar eğitimin zaten hayatta ilerle-
mek olduğunu akıllarına bile getirmiyorlar. Bunun dışında 
kalan bir eğitim, insanın günden güne ölüme gitmesinden 
başka bir işe yaramayacaktır,” diye cevaplıyor. Ruskin’e 
göre bir toplumun kalkınması ancak eğitim ve okumakla 
olur. 21. yüzyıldan bir bakışla,  hala bu yargıyı net olarak 
ortaya koymakta yetersiz aydınların olduğu, yaklaşık iki 
yüz sonrasındaki bir okur olarak, şaşkınım, tüm fikirlerine 
katılmasam da kitaplar hakkındaki fikirleri beni çok etkile-
di, diyebilirim. Bu noktada Ruskin’in, kitap okurken kendi 
fikirlerimizi bir kenara atıp, yazarın duygularına inmemiz 
gerektiğini, ancak o zaman verimli bir okuma olacağını sa-
vunduğunu anımsıyorum.

İyi seçilmiş kitabı okumanın tüm ünlü insanlar ile hatta 
krallarla bile sohbet etmekten daha faydalı olduğunu, ancak 
bir kişi ile yapılacak sohbetin, bu bir kral bile olsa amaçsız 
ve rastgele olduğunu söylüyor.

Yazarın, kitabının ikinci bölümüne başlık olarak seçtiği 
“zambak” çiçeğinin anlamı ve hikâyesine göz atarsak, baş-
lıktaki zambakların güçlü bir simge olduğunu fark ederiz. 
Zambak çiçeğinin anlamı, binlerce yıllık tarihi birikim-
le inşa edilmiştir. Kadim mitolojilerde kendine yer bulur. 
Saflığı, gücü, asaleti ve doğurganlığı simgeler. 

"Zambak çiçeği, hikâyesi tarihte en gerilere giden çiçek-
lerden biridir. Kitaplarda geçen ilk bilgi, zambağın milattan 
önce 1580 yılında Girit adasında keşfedilmiş olduğudur. 
Ancak çok daha öncelere de uzanıyor olması mümkündür. 
Öyle olunca, hemen hemen her kültürde zambak çiçeğinin 
yeri vardır. Kadim mitolojide büyük bir role sahiptir. 

Efsaneye göre Zeus, gayri meşru çocuğu Herkül’ün tan-
rı olmasını ister. Bunun yollarından biri, karısı Hera’nın 
Herkül’ü emzirmesidir. Bunu başarmak için uyku tanrısı-
na, Somnus’a gider. Somnus Hera’yı derin bir uykuya so-
kar. Zeus da emmesi için Herkül’ü Hera’nın koynuna bı-
rakır. Herkül o kadar güçlü emer ki, sütler taşar ve cennet-
ten akar. Samanyolu’nu meydana getirir. Yeryüzüne düşen 
birkaç damla ile de zambak vadileri yaratılır. Kadim Yunan 
Medeniyeti, zambak çiçeğinin Hera’nın sütünden filizlendi-
ğine inanarak büyük saygı göstermişlerdir. Yukarıda aktar-
dığımız efsane nedeni ile zambak çiçeğini anneliğin ve do-
ğurganlığın sembolü olarak görmüşlerdir. Geniş topraklarda 
zambak yetiştirmişlerdir.

Zambağın Hristiyanlıktaki önemi de büyüktür. Özellikle 
beyaz zambak, iffet ve erdemi temsil etmektedir. Bu neden-
le Hazreti Meryem’in çiçeği olarak bilinir. Dini günlerde, 

törenlerde ve kutlamalarda sık kullanılır. Bazı türlerinin üç 
yaprağı, teslis inancını simgeler. Hristiyanlar için üç erdemi 
çağrıştırır. Zambak çiçeği ayrıca asalet (Batıda kraliyet aile-
leri ile özdeşleşir), yeniden doğuş, canlanma, gençliğin gü-
zelliği anlamlarını da taşımaktadır. İngiltere’nin Viktoryen 
döneminde “fevkalade mükemmel güzelliği” temsil etmiş-
tir. Simyacılar zambağın feminen özelliklere sahip olan bir 
kamer çiçeği olduğunu düşünür.”1

Sadece bu bölümün başlığından yola çıkarak bile, bu 
bölümde Ruskin’in kadından, onun “fevkalade mükemmel 
güzelliğin temsilcisi” olmasından, bunun yanı sıra kadının 
annelik, dolayısıyla doğurganlık yönünden ve eğitimci ro-
lünden, aile ve toplumdaki güçlü etkisinden bahsedeceğini 
kolaylıkla öngörebiliriz.

Kitabın ikinci kısmı da büyük ölçüde kadının toplum-
daki yerine ayrılmış. Bu bölümde Ruskin,  kraliçenin bah-
çesini süsleyen zambaklar gibi kadınların da sürekli ilgi 
istediğinden bahseder. Kadının eğitiminin önemini vurgu-
lar, kadınların nasıl eğitilmesi gerektiğine değinir. Kadının 
kendisinden çok eşini, çocuğunu ve vatanını geliştirmesini 
istemektedir Ruskin. Kızlara eğitim erken yaşta verilmeli, 
çok ağır kitaplar okutulmamalı gibi öğütler verir.

“Erkeğin uğrunda çarpışacağı hedefi seçmek size düşer, 
ayrıca yok yere çarpışmalarını da önlemek sizin vazifeniz-
dir. Siz isteseydiniz bu dünyada ne acı olurdu, ne haksızlık, 
ne de sefalet, bütün bunların günahı size aittir,’’ diyerek ka-
dınlara yüklediği sorumluluğu ifade eder.

John Ruskin’in geçimsizlikle sonuçlanan evlilik öyküsü-
nü anlatan Effie Gray adlı film, bize oldukça küstah, bencil 
bir Ruskin portresi çiziyordu. Gerçeklere dayalı bir biyog-
rafi olsa da, Ruskin’in karakteri oldukça rahatsız ediciydi; 
hatta kadın kimliğinin özgür iradesini vurgulamaya çalışan 
bu filmde Ruskin, neredeyse bir antagonistti. Diğer yandan, 
sanat ve hayat arasında kalmış bir adamın öyküsünü anlat-
mak için Ruskin’in eşinin seçilmesi son derece yerinde bir 
tercihti. Bugün elimize kalan belgelerden, Ruskin’in, eşi 
Effie Gray’e evlilikleri süresince “elini sürmediğini”, çünkü 
Gray’in vücudundan adeta tiksindiğini biliyoruz. Ne de olsa 
Ruskin, heykellere âşık, sanat eserleriyle takıntılı bir ilişki 
kurmuş bir sanatseverdi. Eşi Effie Gray ise Ruskin’e göre 
sadece kusurlu bir insandı, oranları bir heykeltıraşın elinden 
çıkmamıştı. Sanata ve doğaya baktığında muhteşem eserler 
gören ve en ufak bir detaya sayfalar ayıran, bu nedenle dün-
yayı nasıl gördüğünü çok iyi bildiğimiz Ruskin, estetik anla-
yışının sınırları dışında kalan bir kadınla evlenmişti. Filmin 
de anlattığı gibi bu evlilik çok uzun sürmedi. Sonunda Effie 
Gray, kendisine “bakmayı” bilen bir ressamın, John Everett 
Millais’in eşi oldu. Filmin bize çizdiği portrede, Ruskin sa-
nata ve doğaya hayranlıkla bakarken, kadına yukarıdan ba-
kan bir entelektüel olarak resmedilmişti. Hâlbuki Ruskin’in 
yazdıklarına bakılırsa mesele o kadar da basit görünmüyor.

Gelgelelim, sanki buradaki iddialara cevap verirmişçesi-
ne, ilk kısmı şöyle bitiriyor Ruskin: “İyi terbiye görmüş ve 

1  https://elitfeminen.com/zambak-cicegi-anlami/ 

eğitilmiş bir İngiliz beyefendi (ya da daha da iyi bir hanıme-
fendi) birçok heykelden daha iyi, harika eserlerdir… Belki 
de güzel bir insan varlığı inşa etmek, güzel bir kubbe veya 
kule inşa etmekten daha iyidir ve böylesine bir varlığa say-
gıyla bakmak bir duvara bakmaktan daha hoştur.” Böylece, 

sanat ve hayat arasındaki uçurumu, 
insanı bir sanat eseri olarak değer-
lendirme yoluyla kapatıyor.

Belki de bir sanat eleştirmeni 
olarak, insanı sadece bu şekilde 
kavrayabiliyor, ancak eşi ile ara-
sında yaşananlar doğruysa, bu 
yaklaşım sadece kâğıt üzerinde 
kalıyor.

Effie Gray adlı filmde ka-
dın-karşıtı bir Ruskin anlatılıyor-
du, ama yazarın kendi söyledik-
lerine bakılırsa, Ruskin’in nere-
deyse feminizme yaklaştığı bile 
–birkaç satırlığına da olsa– iddia 
edilebilir. Örneğin, “Bir kadını 
kocasına koşulsuz şartsız bir köle 

gibi boyun eğmeyi borç bilen ve güç-
süzlüğüyle kocasının üstünlüğünü kabullenen bir hizmetçi 
ve bir gölge olarak görmek” yazara göre “aptalca bir yan-
lış.” Buradan hareketle metnin devamında Shakespeare’in 
eserlerindeki kadın karakterleri yorumluyor Ruskin ve ar-
dından edebiyatın alanından çıkıp tekrar toplumsal eleştiri-
ye dönüyor: “Bir cinsiyetin ötekine üstünlüğünden bahse-
derek aptallık ediyoruz,” diyor. Ancak bu noktadan sonra 
hayattan değil sanattan beslenen “eleştirmen” tarafı yavaş 
yavaş yüzeye çıkıyor. “Yapacağınız ilk iş kadının vücuduna 

şekil vermek olmalıdır,” diye devam ediyor. Ruskin’in gö-
zünde kadın, erkeğin dünyasında eğitilmesi, geliştirilmesi 
gereken bir varlık haline geliyor.

Erkek ve kadın arasında ayrım yapılmamalı gibi bir ba-
kış açısıyla başladığı metin, giderek ayrım yapan ve yuka-
rıdan bakan bir üslup tutturarak bizi ters köşeye yatırıyor: 
“Bir erkeği istediğiniz şekle sokabilirsiniz, kaya olmasını 
istiyorsanız kaya yaparsınız… Ne var ki bir kızın karak-
terine işleyemezsiniz. O bir çiçeğin yetişmesi gibi gelişir. 
Güneşsiz kalırsa solacaktır… Size ihtiyacı olduğu anlarda 
onu bir başına bırakırsanız toz içerisinde başını devirecek 
ve kirlenecektir.” 

Ruskin, son noktayı da erkek-egemen söylemin şiarıyla 
koyuyor: “Erkeğin evine karşı olan sorumlulukları, evin ge-
çimini sağlamak, evini kalkındırmak ve korumaktır. Kadının 
sorumluluklarıysa evin düzenini, refahını ve güzelliğini 
sağlamaktır.” Böylece Ruskin’in kadına nasıl yaklaştığını, 
daha doğrusu nasıl yaklaşamadığını açıkça görüyoruz ve 
Effie Gray filmindeki bencil portrenin çok da abartılı bir 
tasvir olmadığına ikna oluyoruz.2

Yazar konulara biraz sert ve eleştirisel bir dille yakla-
şıyor, kitabın eğitici tarafı öne çıkıyor. Hem bahsettiğimiz 
filmde anlatılanlar hem de “Susam ve Zambaklar” kitabın-
daki görüşler, sanat ve hayat arasında gelgitler yaşayan bu 
19. yüzyıl entelektüelinin sert, disiplinli, elitist yanını orta-
ya koyuyor. Anlaşılan Ruskin, insana yaklaşamayan, uzak-
tan seven biri, ancak sanat ve doğa üzerine yazdıklarında 
müthiş bir estetik bilinç yatıyor.

2  Yankı Ezgi, https://t24.com.tr/k24/yazi/kusura-bakma-ruskin,303
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Görselliğin her şeyin önüne geçtiği bir çağda yaşı-
yoruz. Gizemli ve hayal gücünü harekete geçiren 
bir yanı olsa da sesin geçicilik hissi uyandırması 

hüzünlü. Leonardo da Vinci “resmin müzikten üstün ve ka-
lıcı olduğunu, onun müzik gibi doğar doğmaz ölmediğini” 
ileri sürer. Kayıt edilse ve istenildiği zaman dinlenilse de ses 
ya da müzik somut değil. Başlayan bir süreç içinde devam 
edip biten; görülemeyen ve dokunulamayan soyut bir olgu. 
Schopenhauer “plastik sanatların sonsuzluk hissi uyandırdı-
ğını, müziğin ise duyarlılığımız üzerinde hiçbir sanatla kar-
şılaştırılamayacak bir etki yaptığını, onda evrenin kalbinde 
çalışan doyumsuz istek duygusunun göründüğünü” belirtir. 
Nietzsche için “Müzik sanatın temelidir, en üstünüdür, ev-
renseldir ve zamansızdır. Bütün estetik dünyanın temsilidir 
ve bu yüzden kurtarıcıdır. Duygu ise müzik tapınağının an-
cak simgesi olabilir.” Müziğin içindeki renkler, renklerin 
içindeki notalar, tonların uyumu duyguları aşıp başka bo-
yutlara yaklaştırır. Sahici, samimi, iç esrikliğin, heyecanın 
ölçüsüzce yansıdığı müzik “geleceğin refleksleriyle titre-
şimler geçiriyorsa”1 görünmez ama yine de çok canlı olu-
şuyla Dionysosca coşkusallığa; duygusallığı, duyuları aşan 
tinselliğe ve salt müziksel öze erişir.

Görünüş güzelliği nitelerken ses kendindeki gerçekliktir. 
Aslında ne görünüşler ne sesler birbirinden üstün. Gözler ve 
kulaklar hissedenler için araçtırlar. Bazen aldatıcı da olabi-
lirler. Görünüşlerin ve seslerin ardında bambaşka bir evren 
vardır. Görülen ve duyulanlar da herkeste aynı etkiyi uyan-
dırmazlar. Günümüzde ne yazık ki fazlasıyla olumsuz olan-
larına da maruz kaldığımız görsel imgeler kısa vadede daha 
çarpıcıdır; ancak kalıcı değildir. Bu da çok fazla karşımıza 
çıkmasıyla, yüzeysel, sıradan, ortalama olana tutunmasıyla 
ve hemen tüketilip geride bırakılmasıyla ilgilidir.

Çağımızın en dikkat çeken, üzerinde konuşulan ve yay-
gın sanatı olan sinema gerçek imgelerin dışında hayal ürü-
nü, fantastik, büyüleyici görüntülerin uyumlu birlikteliğiyle 
çağrışımlara neden olabilir; yeni bir gerçekliğe dönüşebilir. 
Tabi sinema bundan ibaret değildir. O bütün sanatların öğe-
lerini kullanmasını bilir. Kurguda belirsizlik vardır bu da 

1 Sanat eseri, geleceğin refleksleriyle titreşimler geçirdiği ölçüde değer 
taşır. André Breton

bunalıma, kaosa; kuantumla, geleneksel ve modern ile şekil-
lenip günümüze ulaşan post-moderne yakındır. Baudelaire 
için “Varolanı canlandırmak yararsız ve tatsızdır. Varolanın 
içindekiler doyum sağlamaz. Doğa çirkindir.” O nedenle 
kendi düşleminin yarattığı canavarları tercih eder.

Gerçekliğin sınırında, ötesinde bulanıklaşan, parçalanan 
karşıtlıklar sürekli birbiriyle çatışır. Siyah ve beyazın zıtlı-
ğında griyle yumuşama olabilir ama sabit durmaz. Bir nok-
tadan diğer noktaya gidip gelmeler ya da gride kalmak. Gri 
ortalarda olduğu için belirsizlikle bir tutulur ama o siyahı ve 
beyazı kaybedip bağımsızlaşarak kendi varlığını meydana 
getirir. İsterse beyaza isterse siyaha doğru yol alır, özgürdür. 
Etkinlik kendisine kalmıştır.

Bakış açısının çokluğu ve farklılığı anlaşılmazlığa gi-
debilir. Gerçeği ve hayali ayırmak zorlaşır. Bakılan her ne 
ise tek bir açıklaması yoktur. Dikkatin bir noktaya verilmesi 
güç bir eylemdir. Böyle olunca da kesinlikten söz edilemez. 
Gözlem sınırlandığında odaklanan şey hakkında belirli bir 
şeyler söylemek mümkündür.

Paul Klee, Ad-Parnassum. 1932

Kendi içinde öz niteliğine sahip olan nesne; fazlalıkla-
rından kurtulup çıplak kaldığında gösterir gerçeğini. İşte o 
zaman ona yeniden bakmak gerekir daha önce binlerce kez 
bakılsa da. Görebileni şaşırtır şeffaflığı ve sadeliğindeki yü-
celiği. Nesnelliğe ulaşabilmek de belli bir çabayı gerektirir. 
20. yüzyılın ilk yarısında Kandinsky ve Klee ses-görünüş 
birlikteliğini, resim-müzik etkileşimini nesnellikle ele alan 
sanatçılardır. Kandinsky önce öznel olanla, iç dünyayla, tin 
yaşantılarla duyguları aşarak ulaşılan ruhsal titreşimlerle, 
Mondrian en azla, geometriyle hislere ve çağrışımlara yol 
açmadan ortak olana, salt doğruya ve soyutlamaya yönelir. 
Malevich ile nesnellik, evrensellik hiçle, nesnesiz dünya 
olan süprematisizmle açıklanır; susan hiçliğin sembolü ola-
rak. Klee ise daha farklı bir yol izleyip olası dünyaları ta-
sarlayarak hiçten biçimi oluşturur. Daha yüksek bir gerçek-
liğe varmayı ister: “Orada olmayı, bu yere ister Yaratılışın 
beyni ister yüreği deyin, sanatçı olarak orada olmayı kim 
istemez ki.”

Light Color Planes with Grey Contours

*Bu yazı 19 Ekim 2012 tarihinde lebriz.com 
web sitesinde yayınlamıştır.
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