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Ah! O günleri asla utanç ya da pişmanlıkla anmıyorum. 
Çünkü tamamen samimiydim, tamamen çıkarsız. Bir-
çok önemli konudaki görüşlerimde elbette yanılmış-
tım; ama yüreğim doğruluktan şaşmamıştı.

Samuel Taylor Coleridge

Gündelik yaşantımızda ve Türkçe’de Aydın kelimesini iki 
ayrı anlamı karşılamak için kullanıyoruz denebilir. 

1. Öncelikle Aydın’ı (aslında yanlış bir biçimde) Aydın-
lanma kavramından soyutlayarak toplumun görüşlerine 
değer verdiği, toplumu etkileme gücü yüksek kişi olarak 
ele alırsak.

 İyiden iyiye ve gün geçtikçe bu bağlamda bilgisine, sağ-
duyusuna güvenilen, toplumsal gelişme ya da ilerle-
meye öncü kişi anlamında Aydın, bugün artık üzerinde 
mutabık kalınan bir kişiler kümesine pek de referans ve-
rememektedir. Küme genişleyip büyürken bahsi geçen 
biçimde Aydını belirleyen kitlenin toplumun tamamına 
olan oranı sürekli olarak azalmaktadır. 

İdeallerinden arınan, gelip-geçici, konformist tarzda ya-
şayan toplumun büyük bir kesimi, kendisine rol model 
olarak çoğunlukla televizyon fenomeni kişileri almak-
tadır. Çok da planlı/bilinçli biçimde olmayan bu kişilik 
inşası ve toplumsal konumlanma kitle endüstri araçla-
rından televizyonun diğer tüm araçları geçersiz kılacak 
yaygınlığıyla çok daha güçlü toplumsal duyarlılıklar (as-
lında duyarsızlıklar) üretmektedir. Sosyal medya da tv 
fenomenlerinin yıldızını kısa, anlık mesajlar, bol görsel-
den oluşan içeriksiz haberler aracılığıyla parlatmaktadır. 
tv fenomenleri televizyonda eğlendiren, ya da ‘’özel ha-
yatıyla gündemi meşgul eden’’ kişiler değildir artık, din 
alimleri, sosyal bilimler uzmanları, siyasi figürler, dok-
torlardan oluşan kümeler sunar. Fenomenin gücünü be-
lirleyen iki şey vardır, ana akım tv kanallarında karşıla-
şılma sıklığı ve sağladığı enformasyonun (bilginin değil) 
basmakalıplığa veya konformizme dayanan kolaycılığı. 
Toplumun her bilinç düzeyinde benzer eğilimler gözle-
nebilir, eleştrinin/tartışmanın yerini spekülasyon almış-

Duygu Yarımbaş

Ay d ı n  n e d İ r ? 

Ay dı n ne D ir ? 
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tır, daha doğrusu: ‘’düşüncenin -artık- sınırsız olanakları 

içinde kaygısızca naif retorikler türetmek! ‘’

2. Aydın ve AydınlAnmA 

ruh, hayatın sunabileceği tüm yazgılardan daha geniş 

ve daha engindir.

 Georg Lukacs

Aydınlanma kavramıyla aynı kökeni paylaşan Aydın, Ay-

dınlanmaya karşıt ya da alternatif başka biçimlerin dü-

şünürlerini Aydınlanma tahakkümü altına alıyor olabilir. 

Aydın kavramının bu bağlamda sezgiyi, metafiziği, bi-

linçdışını (vb.) hesaba katmayan daha nesnel bir akıla 

referans verdiği söylenebilir. Ancak sadece zihinsel de-

ğil, duygusal da bir varlık olan insan için akli olmayan 

toplum hayatında –her koşulda- yer edinecektir. Hoff-

man, ‘’Küçük Zacharia’’ masalında şöyle örnekler; 

ılıman iklimli küçük bir prenslikte çok sayıda peri ya-

şıyordu. Bilindiği gibi, bu periler için sıcaklık ve özgür-

lük her şeyin üzerindedir. Köylerde ve ormanlarda, 

muhtemelen bu periler sayesinde, ‘en hoş mucizeler ’ 

meydana geliyordu. Bu sevimli ve nefis büyü atmos-

feri içindeki herkes doğaüstüne kesinlikle inanıyor-

du. Günün birinde yeni hükümran Prens Paphnutius 

bir ferman çıkararak Aydınlanma’nın (Aufklarung) ila-

nına karar verir: ‘Ormanlar kesilecek, ırmaktan gemi-

lerin geçmesi mümkün olacak, patates yetiştirilecek. 

[…] yollar açılacak ve çiçek hastalığına karşı aşılana-

caktır.’ Ama tüm bu iyi ve yararlı girişimlerden önce, 

başbakanının fikrini alır: ‘Aklın sesine kulak tıkayan ve 

saçmalıklarla halkı aldatan zararlı inanca sahip herkes 

devletten sürülmelidir. ‘ Bunlar özellikle perilerdir; on-

lar Aydınlanmanın düşmanlarıdır. ‘Mucizeyi tehlike-

li bir şekilde savunuyorlar ve insanların Aydınlanmaya 

hizmet etmesini engelleyen gizli bir zehri şiir adı altın-

da sürekli yayıyorlar. Üstelik kesinlikle hoşgörüleme-

yecek yıkıcı alışkanlıkları var ve bir tek bu neden bile 

onların uygar devletimizde varlığını imkansız kılmaya 

yeterlidir. ‘ Bu aklı başında ve iyi niyetli öğütlere uyan 
hükümdar emirler verdi ve bir süre sonra krallığın dört 
bir yanına Aydınlanmanın girmesiyle ilgili ferman yayı-
lırken, polis de perilerin sarayına baskın yaptı, her şey-
lerine el koyup hepsini hapse attı. Perilerin güvercin 
ve kuğularının krallık mutfağında pişirilmesine, kanat-
lı atlarının –kanatlarını keserek- yararlı hayvanlara dö-
nüştürülmesine karar verildi. […] Alınan tüm bu idari 
ve polisiye önlemlere rağmen prensliğe musallat ola-
maya ve ’gizli zehir’lerini yaymaya devam ettiklerini 
eklemeye gerek yok.

(e. T. A. Hoffmann’dan Aktaran, Michael Löwy)

Bugün rasyonel aklın sınır tanımaz ve hesaba dayalı do-
ğasının tehlikeleri çoğunlukla tartışmasız bir konum ka-
zanmışsa da, tekniğin ve bilimin yeni biçimleri çalışma 
koşullarını iyileştirip çalışma zamanını azaltmış, iletişim 
ve enformasyonun olanakları sayesinde geçmiş top-
lumlarda asla erişilmemiş bir düzeyde insanlığın kendini 
gerçekleştirmesinin potansiyellerini taşımaktadır. An-
cak ne Aydınlanma ne Aydınlanma karşıtı romantizm 
(Karşı Aydınlanma) kapitalizmin yol açtığı ve açacağı 
krizlere karşı tek başına alternatif olamazlar, romantiz-
min geçmişin idealleştirmesi ve tahayyülle mürekkep 
zaafları, Aydınlanmanın hesap aklı, nesnel bilinç düze-
yiyle barbarlığı nüksettirmesi (Hiroşima, Vietnam gibi) 
…tartışma konusudur. Karşıt ikiliklerin yeni bir kültüre, 
doğayla yeni bir birliğe, yeni bir cemaate doğru diyalek-
tik olarak aşılması hayal ettiğimiz gelecek için bir metod 
olabilir. Tüm bu karşıtlıklar içinde Aydın için eylemleri-
nin ve düşüncelerinin meşruluğu -tüm bu eylemler ve 
düşünceler zaman içerisinde tamamen tersine de dön-
se- samimiyetine ve çıkarsızlığına bağlıdır. 

1 Biographia Literaria, 1817

2 The Theory of the novel, 1971

3 İsyan ve Melankoli, Michael Löwy, Versus Kitap, 2007, İstanbul
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Her eylem bir üretimdir, her üretim de bir eylem... Bu 

yazıda, “üretim” geçen her yere “eylem” yazılabilir. Ta-

rihsel olarak, bireyin üretici gücü üzerinde kurulan ta-

hakkümü ele alalım: Bu, muktedirler için kendi güçlerini 

üretmelerinin başlıca koşulu olmuştur. Modern anlam-

daki bireyin kişisel üretimiyle eylemi birbirinden ayrı dü-

şünülemez. Mütehakkim olmayan/muhalif üretici gücü 

diri tutabilmek her zamankinden önemlidir bugün. Çün-

kü sistemin egemen güçlerinin kendi etraflarında sefer-

ber ettikleri “üretken” kuvvetler, statükodaki konumları 

için bir araya gelirken, böyle düşünmeyenlerin oluştur-

duğu toplum, un ufak edilme ve hezimete uğramış ol-

ma hissiyle dolu. Bu hissiyat, post-apokaliptik bir tarih-

sel uğrakta bulunma, zamanın akmaktan vazgeçtiği, 

durağanlığın süreklilik kazandığı biçimindeki tespitler-

de de kendini göstermektedir. Sistem karşıtı güçler un 

ufak haldeyse ve hali hazırdaki durum buysa, yapacak 

ne kalmıştır ki zaten? Peki , o halde hezimet patolojisin-

den bir adım ötede ne vardır?

Bu yazı, kendi üretken güçlerini devreye sokacak olgun-

luğa erişmiş kimseler için çok anlamlı gelmeyebilir. Ken-

di meşakkatli kişisel tarihinde iğneyle kuyu kazarak bi-

reysel üretkenlik damarını genişletmiş kimselerin olsa 

olsa meraktan okuyacakları bir yazı bu. Bununla bera-

ber, yaratıcılığın her seferinde yeniden kurulan bir mü-

cadele alanı olduğu gerçeğinden hareketle, üretken 

mutlu azınlık kadar, mutsuz çoğunluğu da ilgilendirebi-

leceğini düşünüyorum bu yazının.

Levent Şentürk

ey le ml e Üreti m 
A rA sın DA :
‘Pi YAsAYA  KA r Şı 
st rAte ji Le r’
içi n Bir Gi r i Ş

e y L e M L e  Ü r e T İ M  A r A S ı n d A :
“ P İ yA S AyA  K A r ş ı  S T r AT e j İ L e r ”
 İ Ç İ n  B İ r  G İ r İ ş



Ufalanmış kurabiyeyi yeniden bir araya getirmeye çalı-
şan metafizik birleşme söylemleri bu durumda ortalığı 
kaplar. Kurabiye kırıklarını bir araya getirecek birleştiri-
ci yeni bir harç oluşturma hazırlığıdır bu. Ama çözümün 
burada aranamayacağı açıktır. Sistem tarafından ufala-
nıp atılmış parçaların sayısındaki patlama, ortada yeni 
bir durum olduğunu düşündürüyor. Tarihsel bir kırılma 
ânı olarak devrim, süreklilik kazanamayacağına göre, 
çare un ufak edilmişliğin artışında yatıyor olabilir. Kum 
tanelerini arttırmak –birkaç kum tanesine dönüşmüş gi-
bi hissedenler, onlarca, yüzlerce, sonra da binlerce kum 
tanesine dönüşmenin yollarını ararlar. Toplumu saran ve 
tüm özgürlük yollarını tıkayan güç toplaşması veya di-
ğer bir deyişle tekilleşen büyük güç bloğu karşısında, bi-
reysel üretken güçleri maksimize etmek, iyi bir yol gibi 
görünmektedir.

eylemi dışarıda bırakmayan, eylemsizlik önermeyen; 
eyleme arka çıkan ve aslında eylemin altlığını oluşturan 
bireysel üretimlere ihtiyaç vardır. Bu cümleyi, kelime-
si kelimesine şöyle de kurabilirdik: Üretimi dışarıda bı-
rakmayan, üretimsizlik önermeyen; üretime arka çıkan 
ve aslında üretimin altlığını oluşturan bireysel eylemlere 
ihtiyaç vardır. eylemin değiştirici gücünü arkasına alan, 
eylemden bir bellek kaldıracı çıkaran bir üretim patla-
masına ihtiyaç vardır. eylemle üretim aynı şeydir; arala-
rında bir öncelik ilişkisi yoktur. “eylemden sonra üretim 
gelir” veya “üretimden sonra eylem gelir” demek, sin-
si bir biçimde, akıl/beden ikiliğine dayanan bir ahlakçılı-
ğı geri getirir. Sokağa çıkmaya cesareti olmayan, evine/
atölyesine/kurumuna kapanıp sonsuz ömürlü eserlerini 
üreten eril bir aydın tipi, bugün için hayli gülünçtür. Öte 
yandan, gençlerle sokağa çıkmanın prim yaptığını keş-
fetmiş medyatik yeni “aydınlar”dan bolca vardır.

Peki, nasıl üretmeli? ne üretmeli ve ne için üretmeli? 
Kimlerdir üretecek olanlar ve bu üretim nelere yol aça-
caktır? nasıl eylem yapmalı, ne eylemi yapmalı ve ne 
için eylem yapmalı, gibi sorular ne denli gülünçse, as-
lında üretimle ilgili yukarıdaki sorular da o derecede gü-
lünçtür çünkü cevapları aynıdır... İşte bu nedenle üre-
timi en geniş anlamıyla kavramlaştırmaya çalışmakta 
yarar vardır. Kısaca, entelektüel muhalif güçleri, direnci 
sağlamlaştıran bütün içsel enerjiler, üretimin hammad-
desidir. (nasıl ki, eylemin hammaddesidir, üretimin de 

hammaddesidir...) Bu hammadde, özgürleşmekte kul-

lanılabilecek bütün biçimleri kapsadığı ölçüde, bütüncül 

bir üretim kavramsallaştırması yapabiliriz. (Ve de bü-

tüncül bir eylem!) Tarihsel olarak “zinde kuvvetler”, “gö-

reve çağırma”, “genç gruplar huzursuz” türü söylemleri 

yedeğine alan, üretken güç kavramına yüklenen eril ve 

faşizan çağrışımları göz ardı ederek devam edilemez el-

bette. Üretkenliği, cinsiyetçi çağrışımlarından da, hete-

roseksist çağrışımlarından da arındırmak kolay değildir. 

(Ama kentsel eylemlerde bu gayet iyi başarılabilmekte-

dir.) egemen üretim ideolojileri, neyin üretim olmadığı-

nı, hangi emek biçimlerinin dışlanacağını kendi varoluş 

yasalarını tanımlarken zorunlu olarak tanımlar. Tıpkı po-

lis devletinin neyin eylem olmadığını tanımlama cüreti 

gibi! diğer bir deyişle, her egemen söyleme, üretici sa-

yılmayan unsurlar içkindir denilebilir. egemen söylem, 

eylemden sayılmayan, gayri meşru ve terör olan eyle-

mi daha kolay tanımlar gibi görünüyor; üretim için bu-

nu aynı kolaylıkla yapar ama aynı sert ses tonuyla değil, 

sessizce hallederek yapar.

Heterosantrik olmayan üretimin bu anlamda iki veç-

hesi vardır: Potansiyel ve kinetik üretim. (eylem için 

de bu ayrım konabilir belki: Potansiyel eylem ve kine-

tik eylem!) Bedenlerin potansiyeli çok çeşitli ve ölçüye 

gelmez olduğu için, potansiyel üretimin kinetiğe dönü-

şeceği eşik için konvansiyonel yasalar koymak isabetsiz-

dir. Örneğin, bir kitap yazabilmek için kaç kitap okumuş 

olmak gerektiği hem bilinemez, hem de bu yolla üreti-

len kurallar insanlara genellenemez; biri için geçerli yasa 

diğeri için anlamsızdır. Potansiyel üretimin hangi yönde 

kinetik kazanacağı da bilinemez; bir yönden birikenler 

bambaşka bir yönden yaratıcı enerjilerin oluşmasına se-

bebiyet verebilir. Zihinsel birikimin psiko-kinetiğinin ge-

leceği, öngörülmezliğini korur. Kuvveden fiile “çileci” bir 

denklem öngörmek alışılmış bir yol olsa da, fiilin bam-

başka kuvvelerin oluşumuna etkisi olacağı gerçeğini de 

göz önünde bulundurmak durumundayız. dahası, “çi-

le” eril ritüellerin en koyu ve sofu olanlarından biridir; 

dolayısıyla çile çeken bedenin daima erillikle temsili al-

datıcı bir görünümdür. Üretimle eylemin eşitlendiği bir 

kavramsallaştırmada kuir olan devreye girer. Olayların 

yaratıcı bir gücü nasıl etkileyebileceğine dair bir formül 

olmadığı gibi, kişinin kültürel ve kavramsal bagajının ne 
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tür bileşimler oluşturacağı da önceden bilinemez. “Ge-

riciliğe ve faşistliğe bir fırsat daha verelim”, diyecek hal 

yoktur elbette; tam tersine. Bu durumda, angaje baga-

jın görünen köyü, kılavuz istemez.

Bireyin içsel yaratıcı pratiklerinin sayısı sınırlıdır ve bun-

lar genellikle gevşek dokulu bir bellek oluşturur. Zayıf 

içsel pratiklere inançla ve çaresizlikle tutunmak, me-

tafiziktir elbette; zaten birey nasıl üreteceğine, büyük 

oranda bu içsel yaratıcı pratikler yoluyla istemeden ka-

rar vermiş olur. Üretimler kısırlıkla, umutsuzluklarla, 

çıkmazlarla doludur. Çoğu kimse inadı bırakır ve ürete-

bileceği ihtimalinden, umut etmekten vazgeçer. (Tıpkı 

eylemden vazgeçer gibi.) Ama kendi kusurlu ve sapkın 

hazlarına tutunan yığınla yaratıcı ruh da vardır. Üretim-

lerinin yol açacağı sonuçlardan çok, yol açamayacak-

larından korkarak adım atmayan birçok huzursuz ruh 

vardır. ruhlar, boşa çabalamış olmayı göze alamayan kı-

rılganlık halinden çıkarak, cevval ve azgın üreticilere dö-

nüşmeyi göze almak zorundadır.

Sistem, üretken olamayanların, üretkenlik sihrini elin-

de bulundurduğunu iddia edenlerce güdülmesine da-

yanır. Bütün piyasa mantığı buna dayanır. Piyasa, üreti-

mi kendi içine doğru patlatarak, bireyin özgül, benzersiz 

gücünü sinsice kuşatır. Onu bayat, gösterişçi, derinlik-

siz malların zorunlu ve itaatkâr bir tüketicisi kılmak is-

ter. Piyasa, ayağa düşürdüğü yetileri kullanarak, kali-

tesiz, pespaye, ucuz malları allayıp pullar, bunlara türlü 

esanslar zerk ederek ortalığı bunlarla kaplar. Piyasanın 

post avcılarıyla müneccim tenkitçileri, ustasının hık de-

miş burnundan düşmüş gençleriyle pohpohlanmış pro-

fesörleri, reklamcı avanesiyle afra tafrasından geçilmez 

yatırımcıları, yirmi dört saat bitmeyen bir canlı yayın-

daymışçasına ortalığı cehennemi şenlikleriyle doldurur.

Böyle bir ortamda üretememek olağan sayılır ve bekle-

nen bir şeydir. Kitleler, boş gösteriyi zevkle izlemeye zor-

lanır. Bu sayede, birileri çıkıp üretebilir hale geçmenize 

yaradığı iddiasıyla, sizin üretiminiz üzerinde tahakküm 

kurabilir. eylemi tüketmek mümkün değildir, eylemle 

üretim eşanlamlıdır çünkü. Bu yüzden eylemi tüketim 

kılığında pazarlayan yeni sektörler gelişmektedir. Bu da 

sizi en kötüsünden bir ideoloji tüketicisi yapacaktır. ya-

ratıcı üretimlerin “izler çevre” aracılığıyla anlam kaza-
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nıp varolabildiğine piyasa ikna eder. Her edebiyat ürü-

nünün, varolabilmek için okurlara ihtiyacı olduğu yalanı 

pompalanır. Piyasa, bu buluşmanın biricik garantörü kı-

lığına bürünmüştür. “Okur”u icat ederek üretkenliği bir 

tüketim ilişkisine hapsetmeye çalışır. Okuma etkin bir 

süreçtir; hem üretimdir hem de eylemdir.

Piyasa koşullarına uygun bir biçimde üretebilenler, git-

gide, kendinden menkul bir gücün sahibi oldukları ya-

nılsamasını güçlendirir ve toplumda seçkin bir zümre 

oluşturur. Oysa piyasa koşullarına uygun bir “eylem” bir 

oksimorondur; çünkü özerklik nasıl ki tanımı gereği baş-

ta devletten ve diğer bütün güçlerden özgürleşmekse, 

eylem de başta piyasadan ve ona abananlardan özgür-

leşmektir. 

Üretir görünüp itaatkâr olmak... Muktedir güçlerle blok 

haline gelebilmenin sihirli formülü! (eyler görünüp bo-

yun eğmek! Bu da fena formül olmadı!) Muktedir güç-

lerle kutsal ittifakın tohumları böyle atılır. Para akışı ge-

lir sonra! Bazen de tersi; önce para gelir, sonra zorunlu 

ittifak! Karmaşık zihinsel nesneler, toplumsal fikirler ve 

işlevsel eserler üretebilen kanaat önderleri, sanatçılar, 

entelektüeller, ve benzerleri, muktedir piyasalarla itti-

faklarını korumak için “var güçleriyle” böyle çalışırlar: 

Gerçek bir içeriksizlik üretmeyi başaranlar yıldız olur. 

Üretimleri üretimden sayılmayanların tehlikeli yükseli-

şi, bu içeriksizlik piyasasına aykırı düşen bölgeden ge-

lecektir –çünkü her yeni üretim, piyasanın sahteliğine 

yönelmiştir; piyasanın bekçi köpeklerine ve efendileri-

ne yönelik bir göz dikme ve düşmanca bir ataktır. Piya-

saya aldırışsız üretimin spesifik bir amaca ve hedefe yö-

nelmemişliği, bu tehdit algısını ortadan kaldırabilir veya 

üretken bir aylağa kısmi bir korunma sağlayabilir. Ama 

muğlak olanın da vampirlerin gözünde tehditkâr bir yanı 

vardır. Muğlaklık, sınırları ve standartları tanımlama id-

diasındaki piyasanın emicilerini saldırmaya ve kan em-

meye kışkırtan en şehvetli şeylerden biri olup çıkabilir.

Sistemin ‘zinde gücü’, sahtelik üretiminin amaçlılığın-

da yatar. Bu nedenle sahte üretimin başlıca kaygı ko-

nusu verimliliktir (para kazandırmak). Sistemin, ve-

rimliliğini arttıracak gönüllü teknisyenler bulmakta 

zorlandığı söylenemez. Oysa piyasaya göz kırpmayan, 

vasatlığı kerteriz almaktan imtina eden üretimin yolu, 
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“oto-katalitik”/“kendi ısısını yaratan” bir fazlalık ortaya 

koymaktan geçer. (eylem, bu metaforu gerçek bir ısıya 

da dönüştürür!) ne üretileceğinin belirlenmesi: Bu, üre-

timlerin öz niteliklerinin de ortaya konması demektir. 

[“Üretimlerin öz nitelikleri”: ne iri laf ama!] Bu “öz nite-

likler” arasında, çoğaltılmaya uygunluk varsa ve örneğin 

bu dijital bir kitapsa, onu “sistemin yaygın kodlarından 

arındırmak” gibi, son derece incelikli bir eleştirel araştır-

ma neticesinde ortaya çıkarmaya çalışmalı! 

Bu çelişkili bir süreç olacağa benzer. Çünkü başlangıçta 

ancak sistemik/yaygın kodları kullanarak bir üretimde 

bulunulabilir, “bir şey söylenebilir”. Herhalde, tutup da 

Latin alfabesi yerine yeni bir alfabe bulunacak ve yeni 

bir dil ve gramer icat edilecek değildir [–ki bu hiç de fe-

na olmazdı]. en yaygın kodların kurucu unsurlar olduk-

ları kadar, engelleyici unsurlar da oldukları açıktır. “Ka-

bul görmek”, “anlaşılmak” (ve sevilmek!) için bu kodlar 

kullanılır ama aynı motivasyon nedeniyle kodların gücü 

pekiştirilmiş olur: “Üzerine tam oturan”, ideolojinin eski 

püskü giysisi! Muhalefet verili kodlayıcı unsurlarla, on-

ların yerlerini değiştirmeden gerçekleştirilirse, muhale-

fet ederken güç alanı muktedir lehine yeniden yapılan-

dırılmış olur. Kodları, nuh deyip peygamber demeyecek 

kadar kullanmaya razı olmamak, pratik açıdan budala-

lıktır; bununla beraber, kanıksanmış olana ne zaman ra-

zı gelmeyeceğini hep kollayan ve bir akrep gibi ağulu 

kuyruğunu dik tutan, koddan firar etme anını gözetir ve 

eninde sonunda haklı çıkar.

Kitap örneğine dönelim: Hem üretim hem de eylem ola-

rak... Konvansiyonel kitap üretiminin araçları nelerdir? 

Harfler mi? O halde işe en yaygın biçimde kullanılan fon-

tu, times new roman karakterini sorgulayarak başlama-

lı. Akademisinden pembe dizi yayınevine, neden tekmili 

birden, times karakterini kullanır? Bununla ilgili olarak, 

birkaç operasyonel ilke devrededir. Bunlara hızla bak-

maya çalışalım:

İlki, kanonikliğidir. Öylesine “evrensel” biçimde geçer-

lidir ki, kimse onu değiştirmeyi aklından geçirmez. ni-

ye iyi çalışan bir makinayı hurdaya çıkaralım ki, diye 

düşünülür. Geçerliliğinin bilimsel dayanakları vardır el-

bette: Harf biçimlerinin benzemezliği ve harflerin birbi-

rine bağlamasının okumayı akıcı hale getirişi, güçlü bir 

gerekçedir. Ayrıca, tarihsel olarak, Batı uygarlığında bu 

matbu harfin mimarisinin antik yunan mimarisiyle ge-

ometrik köken itibariyle ortaklıkları, kültürün ideolo-

jik bilinçaltını besler. Öyleyse bu yazı karakteri, okurun 

sadece göz zevkine ve beyin kıvrımlarındaki elektrik do-

laşımına değil, iki bin yıllık genetik mirasına da seslenir!

İkincisi, kanıksanmışlıktır veya pratik nedendir. (Ama 

açık kaynaklı olası binlerce fontun da benzer bir pratik 

nedenle tercih edilebileceği gerçeği göz ardı edilmekte-

dir!) Kimse bu yazı karakteriyle dizilmiş bir metni/meta-

yı, yalnızca biçimsel niteliği nedeniyle yadırgamayaca-

ğı için times’ı seçmek adet olmuştur. Bu kanıksanmışlık, 

üretim mekanizmasının yansızlık kisvesine bürünmesi-

ne zemin hazırlar. yayıncı sırf times veya serifli başka bir 

yazı karakteri kullandığı için, bu tür karakterleri standart 

olarak kullanan ve dünyada belli bir saygınlık kazanmış 

bütün yayıncılarla aynı kulvarda bulunduğu etkisini ve-

recek şekilde, serifli yazı karakteriyle kamufle olma ola-

nağını elde eder. Aynı kulvarda olmaktan bitap düşecek 

değildir. Ama deneysel kulvara geçerse hapı yutabilir. 

yazılı kültürün kendine güç devşirdiği tarihsellik, pres-

tij, bilgelik; kısacası yazı uygarlığının bütün manevi güç-

lerinden kendine pay çıkarabilir.

yazar açısından, metnini times karakterinde yayıncısına 

teslim etmesinde de benzer motivasyonlar vardır. yazar 

da kendini aynı mitolojik niteliklerle donanmış göstere-

bilir. dahası, times bir tür norm olarak, word yazılımı-

nın en standart fontu, yani gerçekte bir doğallık efekti 

haline gelebilir. Aslında bir metnin a priori biçimsizliği, 

doğal ve kendiliğinden hali filan demek olmasa da, ti-

mes, yazarın “cevherini” pürüzsüzce gösteren mercek 

gibi kabul edilir. yazar, saf bir nitelik olan yazısını, yani 

has edebi yaratımını, üretimini, olası en işlenmemiş ha-

liyle sanki times ile iletmektedir. Tabii bu büyük bir kan-

dırmacadır. yazarlar metinlerini ne kadar “biçimsiz” ola-

rak yayıncılarına iletirlerse, o kadar “gerçek” yazardırlar; 

her türlü kişisel biçimselleştirme yazarın pür bir kelâm 

üreticisi olma vasfına gölge düşürür; o görüntüyü zede-

ler ve yayıncı karşısında küçük düşmesine, “biçimci” yaf-

tası yemesine sebep olur!

yukarıda açıkladığım birkaç gerekçeden, sadece biri-

si yüzünden bile times gibi hazır ve kanıksanmış font-
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lardan ivedilikle vazgeçilmesi gerektiği açıktır. Ama bu 

kez de karşımıza sayfa diye bir olgu çıkar ki, beş buçuk 

yüzyıldan eski olan basılı kitap geleneği, sayfanın belir-

lenmesi yetkisini, en azından son bir yüzyıldır uzmanla-

ra devretmiştir. Grafik tasarımcı, kitabın bütün organları 

üzerinde, metnin orijinal dizgisi hariç tam yetkilidir. Ki-

mi kere bu yetke, kendini yazardan öncelikli görmeye de 

varabilir ki ülkemizde örnekleri elbet bulunur, aranırsa... 

Kitabın esas görsel nitelikleri onun erkine/uzmanlığı-

na devredilmiştir. Böylece kitabın tam olarak neye ben-

zeyeceği bütünüyle onun egemenliğindedir. editörle-

rin sultasından grafikerin küçük sultasına evrilen “ham” 

metin, yazara ancak metindeki kendi hatalarını düzelt-

mesi ve geri kalan hiçbir görsel niteliği kurcalamaması 

koşuluyla gönderilir ve sonra da matbaaya gider.

Bu tür bir yazar-yayıncı ilişkisinin, sıradan bir lokantanın 

sıradan bir müşterisiyle ilişkisinden herhangi bir farkı 

yoktur. yazarın ilişkisi, lokantaya gelip bir yemek ısmar-

layan müşterininkinden beterdir. Hiç olmazsa lokanta-

ya aç gelen müşteri, öteberiyi mutfağa taşımak ve tüm 

yemek içeriğini oraya en iyi haliyle ulaştırmak zorunda 

değildir. yemeğini ısmarlar ve gövdeye indirir... Ama ya-

zar, metalaşmasına bizzat katkıda bulunduğu “üretimi” 

için, “sorumlu”dur.

Böylece yazar, koca bir fiziksel üretim (ve, elbette, ey-

lem) alanını, yaratıcı olabileceği keyifli bir bölgeyi yok 

sayarak, araya sistemin kodlarının pervasızca girerek 

üretimi alt üst ettiği bir teknisyenler takımına teslim 

olur. yazarlar için birle çok arasında aşılmaz, mitolojik bir 

sınır bulunur. yazar özgün ve hakiki eseri yazandır; onu 

çoğaltma gücü ise aynı anda elinden alınmış gibidir. Bir 

mucizeyi yaratırken, ötekisinden sürgün edilmiştir ade-

ta –yani çoğaltabilme mucizesinden. [Kendilerine, foto-

kopi makinesinin ne yazık ki icat edildiğini hatırlatmak 

zorunda kalabiliriz.] Oysa çok az sayıda çoğaltılmış, özel 

basım, özenli ve minör, ‘unicum’ eserler de vardır –bun-

lar hem yazarı, hem okuru hem de bütün yayın dünya-

sını şoke edecek tekillikler üretir. diğer yandan bu mito-

lojiyi elitist veya antika bulanlar da olabilir ama üretim 

eylemdir, demekten başka çare kalmaz. doğrudan so-

kağa inen, dışarı çıkan, “dolaptan çıkan” bir üretimi en-

gelleyen ne olabilir ki?

...

nasıl üretmeli? Bu gülünç ama yakıcı soru etrafında 
dönmeye devam etmek gereksiz artık. Beylik deyiş-
lerle: “ne pahasına olursa olsun”, üretmeli. “Cesaretle, 
akıntıya karşı” üretmeli. Üreticilik vasfını mülk edinme-
ye eğilim gösteren zümreye karşı, onlara bilerek veya 
bilmeyerek yağdanlık yapanlara karşı göstere göstere, 
gözdağı verircesine üretmeli. Üretimin paylaşılma ko-
şullarını da üreticiler belirlemeli. (eylemin paylaşılma 
koşullarını da eylemciler.) Blog yazarlığı, kurumsallaş-
mış yayıncılığa kıyasla özgürlükçü görünmesine karşın, 
burada da “ortam sağlayıcıların” sunduğu şablonlarla sı-
nırlı bir görsel kompartmanlaşma hüküm sürer. Bloglaş-
ma ile reklamcılık arasındaki bağ ise her geçen gün in-
terneti kuşatmaya devam ediyor.

Mecradan mecraya geçiş yapan üretimin, her geçişte 
yaratıcı bir müdahaleye açık ve muhtaç hale geldiği sık-
lıkla unutulur. Mecradan mecraya geçişleri öngörerek, 
üretici gücün hazırlıklı olması gerekir.

nasıl üretmeli? Maksimalist bir anlayışla üretmeli. İç-
sel yaratıcı güçlerini mecradan mecraya aktarma yeti-
si kazanmış üreticiler, bu becerilerini niceliksel olarak 
katlamanın yollarını bulmalı. Bir dergi çıkartan biri, ikin-
cisini çıkarmanın yollarını aramalı –bugün “Gezi sonra-
sı” Türkiye’de seçeneksizliği ve sisteme yamanmış üre-
tici güçlerin ezici etkisini azaltacak panzehirlerden biri 
bu olabilir: Seçenekleri çoğaltmak. Piyasacı optimizm-
le değil de, yeni olanakların mevcut olduğu umudunu 
yaymak da bunlardan biridir. Umut tacirlerinin değil, if-
lah olmazların dünyasıdır söz konusu olan. Bir dergiye 
düzenli yazılar yazan biri, katkıda bulunulacak yeni der-
giler bulup, bir yazının başından kalkıp hemen ötekine 
oturabilir. “dini imanı para” olan piyasadaki yazar trans-
ferleri, eylem ve üretim peşindekileri ilgilendirmez. 
Mümkün olan tüm kanallardan, kendi pratikleri ölçü-
sünde, üretimlerin miktarını birkaç katına çıkarmak bir 
yoldur. Üretimde mümbitleşme, yeni kanalların üretken 
kişinin önünde açılmasını sağlar; böylece masa başına 
zincirli, heba olmuş saatler, geceler, geri alınır.

nasıl üretmeli? Bir mecraya, birkaç mecraya, sabırlı ve 
uzun erimli girdiler sağlayarak, o mecranın metamorfoz 
geçirmesi işten bile değildir. Kişiye uygun bir mecra yok-
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sa, o zaman kişi mecrayı yaratmalı: Bu kadar basit. (Ol-

muyorsa da, olmayacağına kani oluncaya kadar, uzun 

bir süre orada kalmalıdır.) Çabaların istikrarı önemlidir. 

Girişilen bir iş yarıda bırakılırsa, kişisel hayal kırıklığının 

birkaç katını, kişi, yokluğunu fark ederek gücü kırılacak 

olanlarda yaratmış ve bu kötümserlik mirasını devret-

miş olur. Ama üretmeye didinirken, bile bile sömürül-

meye rıza göstermek kabul edilemez.

nasıl üretmeli? Çığırından çıkmış bir enerjiyle, dur du-

rak bilmeden, yılgınlık bilmeden, “dört koldan” üretme-

li. Üretimin şekle kavuşmaya başladığında yaratacağı 

güçlü etkiyi hayal ederek ve bu ânın kıymetini bilerek, 

bu ânı küçümsemeden, bu âna her an yaklaşarak üret-

meli, eylemeli. Kimsenin varlığından haberdar olmadı-

ğı bir canavar yarattığının tehditkâr zekâsıyla üretmeli! 

Üretimin doğasında her zaman kırılganlık ve kader, kor-

ku ve zamanını bekleme vardır. Üretimde sağlama alma 

güdüsünü paranoyaya dönüştürmemeli. Saklama ve 

yedekleme sorununa aşırı derecede takılmadan bir ar-

şiv mantığı kurmak daima zaman açısından yararlıdır –

gelecek on yılı düşünerek bir arşivleme mevcut olmalı. 

Minderden kaçmadan, dürüstçe, söz verdiğinde sözün-

de durarak, unutup savsaklamadan, talepte bulunanları 

yıldırıp darıltmadan, güven verecek ve gönül kazanacak 

şekilde üretmeli. Kurumla hesaplaştığını düşünerek in-

sanları, emekçileri yıldırmak hem çiğliktir hem de üret-

kenlik ahlakına uymaz.

nasıl üretmeli? ne olursa olsun, tek bir kanalda kalma-

malı –mutlaka birkaç alanda birden kalarak üretme-

li. Tek bir yere bütün üretici enerjiyi bağlamak, sık sık 

elektriğin kesildiği bir şehirde çok pahalı bir elektrik-

li cihazı jeneratörsüz çalıştırmaya benzer: yanma kaçı-

nılmazdır. Üretici güç, “monogam” olamaz; üreten in-

sanlar böyle olsalar bile. Hiçbir zaman tüm enerjiyi tek 

bir kurumun, çevrenin, kişinin eline teslim etmemek ge-

rekir. “rüzgârın dönmesi”, meteorolojik bir olay olmak-

tan sıradan bir Türkiye gerçeğine evrildiğinde, kurumsal 

erk tepişmesinden daima üretici güçlerin yaratıcılığı ve 

enerjisi zarar görür.

Gerçek bir üretken güç, birçok yere birden yetişebilir ve 

bunu yaparken de kimseyi kandırmış, incitmiş, haysi-

yetsizlik etmiş olmaz! Ama sahtekâr ve parazit bir ya-

rı-üretici güç bunu yapamaz, sadece yapar görünür; ço-

ğul aktörlü bir ağda öznelleşip ego tesis eder. Parazitler, 

gerçek üreticilerin çevresinde dolanıp onların aurasın-

dan beslenip piyasalarını genişletmekten başka iş yap-

mazlar. Büyük ve cazip tekliflerle, olanak vaatleriyle ve 

projelerle çıkagelirler. Ama böyleleri, gerçek üretici güç 

taşıyan yaratıcı emekçileri tehlikeye atmaktan ve mah-

vetmekten başka işe yaramaz! Bir entelektüel parazitin 

ağzından dökülen vaatler ve teklifler, başkalarının yüz-

lerine söylense de, gerçekte her seferinde parazitin ay-

nadaki aksiyle konuşmasından ibarettir.

Üretken kimseler, birbirlerini uzaktan görünce tanırlar: 

Bir madde bağımlısının ötekini tanıdığı gibi! Bu temas-

lardan yaratıcı mahsuller çıkarmak olasıdır. Üretkenler 

arasında kalıcı enerji nakil hatları ortaya çıkması her za-

man mümkündür ve bunu sınırlayan bir engel de bulun-

mamaktadır –gidip bulmayı becermek dışında.

ne üretmeli? Bildik mecraların bilinmedik kullanımlarını 

üretmeli. Bu, sistemleri sorgulayan, eleştirel bir gözlem 

çabasının sürekliliğine bağlıdır büyük ölçüde... Sistem, 

kum tanelerine saldırmaz! Ama kum fırtınası, sisteme 

saldırabilir ve onu durdurabilir. Kum tanesi olarak kal-

maya devam etmek de önemlidir çünkü cama dönüş-

mek iyi bir fikir değildir. Sistem, kırmak için harekete ge-

çecektir. Üretimin minörde çoğalıp çeşitlenmesi, “kum 

tanesi olarak kalma”nın karşılığı gibi düşünülebilir.

ne üretmeli? Tek, pahalı bir projedense, düşük bütçe-

li birçok güçlü projeyle üretimler “otokatalitik” biçimde 

katlanabilir. Bunu ‘vasatlıkta istikrar’ diye anlamamalı-

dır elbette! düşük bütçeli girişim ve üretimlerde yüksek 

nitelik yönünde çabaları arttırmak haz verici ve yetkin 

yaratımlara yol açar. Çıtayı yüksek nitelikli üretime ka-

dar getirmeyi başaranlar, sınıfsal bir konformizmle, güç 

bloğuna eklemlenir. Bundan kaçınmak için iktidarla çı-

kar ilişkisini kesmek baştan alınacak en sağlam önlem-

dir. Verdikleri fazladan güç oranında itaat bekleyenlere 

fırsat vermekten büyük ne saflık vardır?

ne üretmemeli? “Onların” sistemini mükemmelleşti-

receğinize, kendi yaratıcı dünyanızın ortamını, labora-

tuvarını, mekânını, hammaddesini, çevresini, teknolo-

jisini, yöntem ve pratiğini mükemmelleştirin! Sistem 

kazanacağına, yaratıcı üretkenlik kazansın!
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Olağanüstü keskin bir ışık altındayız. Güneşin içindey-

mişiz gibi. Her şey yok edici büyük bir beyazlığın içinde. 

Her şekil, kenar, hacim bu beyazlığın içinde kaybolmuş. 

Oluşa mesafe alabileceğimiz tek bir karanlık köşe yok. 

Gözlerimizi yummak faydasız, göz kapaklarımız hiçbir 

şeyi gölgelemiyor. yüz çevirmek, maruz kalmaktan sa-

kınabilmek mümkün değil. Her şeyi yeniden kurgula-

yabileceğimiz, tekrar görebileceğimiz, tekrar canlandı-

rabileceğimiz kısa bir uykuya bile izin yok. Aydınlanan 

bizi uykunun kötülüklerine, rüyanın aldatıcılığına sürekli 

karşı uyarıyor. Üstümüze tuttuğu ışığın şiddeti bizi dür-

tüyor: Uyanık ol, mağarandan çık, her an güneşin hük-

münde ol.

nomina sunt odiosa – Adlar acıtır. Ama işlediklerinde. 

Aşırı işleyen adların yol açtığı şey ise başkadır. Acıyı 

uyuşturup her şeyi iş göremez hale getirirler. Bu yüzden 

bazı sözcükleri hurdaya çıkarmak; zihni zenginleştir-

mekten çok fakirleştiren bazı metaforları karanlık ma-

ğaranın duvarına katılıklarını kaybedene kadar vurmak 

gerek. entelektüel, aydın sözcüklerini ve çevrelerinde 

dönen metaforları mesela.

Bir adın ya da metaforun aşırı işleyişine neden olan şey 

ışığın şiddetidir. İşte bunun için bu tür bir şiddet üzeri-

ne düşünmek entelektüel ya da aydınlar üzerine dü-

şünmekle bir biçimde kesişiyor. Bu adları yüklenenler 

hakikatleri başımıza geçirir, bizi ışığın şiddetiyle terbiye 

ederler çünkü. Ama söyleyenden söz etmeli- bu daha 

karanlık, daha geniş, daha ham. Gölgeye ama uyuşma-

ya değil uykuya çekilebilen bir ad. Her adın gerçekte ta-

lep ettiği gibi o da ne olmadığıyla birlikte düşünülmeli. 

Bir çırpıda söylenecek şey belli: Söyleyen bir entelektüel 

değil. Buradan başlamak yolu doğrultmak için, yoksa 

ortada bir karşıtlık ilişkisi yok. Sadece bu iki şeyin baş-

kalıkları yol gösterici.

Bir. neden söz söylenir? İyileştirmek için. entelektüel 

bizi böyle yanıtlar. Bizim için panelden panele, bir tele-

vizyon kanalından bir başkasına, bir gazete köşesinden 

nil Göksel
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diğerine koşturur, üniversite kürsülerinden maaşını ya 

da adının arkasında birikmiş kalabalığı tehlikeye atma-

yacak biçimde konuşur. Sakatları düzeltmeye, körlerin 

gözlerini açmaya çalışır. Bu doktorculuk oyunu onda 

bir haz patlaması yaratır. İyileştirmek insanın gizli bir 

zevki olduğundan gerçi kimse kendini bundan alamaz 

ama entelektüel buna özel olarak yetkilidir. İyileştirme 

merakını hazza bağlamak kulağa gayri ciddi mi geliyor? 

Öyleyse her zaman en ciddi şeyi söyleyen entelektüelin 

sözüne güvenelim ve iyileştirme takıntısının sorumlu-

luktan kaynaklandığını düşünelim. entelektüel de has-

tası da ciddiyet istiyor ve sorumluluktan daha ciddi bir 

şey yok. Ciddiyetin ne işe yaradığını anlamak zor değil: 

Hastanın doktora teslimiyeti için ciddiyetin sağladığı 

saygınlık ve saygınlığın sağladığı doğruluk gerekiyor. 

entelektüelin ciddiyeti hakikatle ilişkisini sağlama alı-

yor. elbette hastanın da sorumlulukları var. İyileştirmek 

nasıl entelektüelin sorumluğu ise hastanın da iyileştiril-

mek için saygın kişi otoritesine boyun eğme sorumlulu-

ğu var. Hasta hakları denen şey buradan temelleniyor 

zaten. entelektüel hakikati dile getirme, aydınlatma, 

sorgulama, yön tayin etme, yola sokma işinde çuvalla-

dığında – ki neredeyse her zaman olan şey budur- dok-

torunun sorumluluğunu yerine getirmeyişine veryansın 

etmek temel bir hasta hakkı oluveriyor. 

O halde bir başka aşırı işleyen adla karşılaştık. Sorum-

luluk kavramı acaba fazla mı ışıklandırılmış, fazla mı 

taçlandırılmış, fazla mı masumlaştırılmış? Tüm anlamla-

rı üst üste bindirilip açık denizde giden geminin tek bir 

tarafına mı yığılmış? Ödev ve kimliğin tarafına. 

yalnızca sorumluluğun yüklediği şey değil, sorumlulu-

ğun kendisi bir ödev olarak görünür ve kavram bir şeyi 

dışarıya çıkartmaya dayandığı için her zaman bir kimlik 

talep eder. dışarı çıkartılan konumlandırılır. Sorumlu-

luğun üstlenilmesi mi devredilmesi mi gerektiğini bu 

konumlandırma belirler. Sorumluluk alınabilir bir şey ol-

duğu gibi başkasına teslim edilebilir bir şeydir de çünkü. 

Gerçekte tümüyle kendi yaşamının parçası olan şeyleri, 

kişileri görev malzemesi haline getirme; güç birikmesi; 

teveccüh; vicdan rahatlığı biçiminde ortaya çıkan o uyu-

şuk huzur; karar verme, söz söyleme hakkını devredil-

mesiyle olağanüstü bir sadeliğe kavuşabilen o yeme-iç-

me, çalışma, üreme döngüsü; ancak öğrenme ve bilme 

becerisinin köreltilmesiyle ulaşılabilen dirimsellikten 

uzaklaşmanın verdiği o hafiflik, hepsi sorumluluk denen 

şeyin içinden fışkırır ve insana ilişkin kurgunun bir parça-

sı haline gelir. Sorumluluk kavramı olduğumuz, olmakta 

olduğumuz şeyi başka şeylerle olan ilişkilerimizmiş gibi 

mesafelendirip programlaştırır.

Bu programlaşma ya da dışarılaştırma gerçekten dün-

ya ile ilişkilerimizin gereği ya da temeli olabilir mi? An-

lamak için bize huzursuz birilerinin bakış açısı gerek. 

Mesela hakikatleştirmelerin şiddetinden kaçınmaya 

çalışan derrida’nın. Acaba onda sorumluluk kavramının 

ödevden ve kimlikten çözülüşün bir olanağını görebiliriz 

miyiz?

derrida’nın etik ve politikaya ilişkin düşüncelerinde 

vurgu sorumluluktur. Ancak sorumluluğun geleneksel 

kavranışında derrida için rahatsız edici bir şey söz ko-

nusudur: Sorumluluğun ödevle sıkı ilişkisi, ödev gibiliği. 

Kant’ın yaptığı ödeve uygun ve ödevden dolayı ayrımı 

bu yüzden derrida’ya yerinde bir ayrım gibi gözükmez. 

Çünkü her iki durumda da bir program uygulanışı söz 

konusudur. Oysa derrida, etiği programlamalar dışına 

çıkartma niyetindedir. Sorumluluk ödeve indirgene-

mez. Bir ödev yüklenmek bir program yürütmek demek 

olacağı için aslında bir sorumsuzluk biçimidir. Basitçe 

kural takip etmek, talimatları uygulamak, ritüele teslim 

olmak yani hazır, verilmesi olanaklı yanıtları vermek so-

rumluluk almaktan kaçınmaktır. Sorumluluğun olanağı 

ancak olanaksızlık deneyimin yaşandığı bir yerde ortaya 

çıkabilir. Sorumluluk iki yasadan, iki çelişkili buyruktan 

ve aslında iki karşıt iş yükleyen ödevden aynı anda so-

rumlu olmayı ve “ne o ne de o” demeyi gerektirir. Bu, 

açmazın deneyimi olarak içine düşmemiz gereken bir 

sıkıntı, yüzleşmemiz gereken bir çöl yaşantısıdır. yasayı, 

kuralı, ritüeli uygulanıp gönül rahatlığıyla çekilebilece-

ğimiz bir köşe yoktur. 

Sorumluluk ödeve indirgenemez olsa da –bu indirge-

nemezlik ona doğrudan, karşıdan, özsel bakmamıza 

engel olur- bir biçimde ödevle ilişkili kalır. yasa, ödev ya 

da ritüel tümüyle asla yadsınmaz, ıskartaya çıkartılmaz 

ya da onlara karşı bir konum alınmaz. Çünkü bu bir kar-
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şı-kural koyma olacaktır ve karşı-kural da bir kuraldır. 

Sorumluluğun ödevle ilişkisi derrida’nın sözcükleriyle 

şöyle ifade edilebilir: Hem kural tanınacak hem de as-

la ona bağlı kalınmayacak; yani yasanın, kuralın, nor-

mun, ritüelin ötelerine geçmeyi buyuran bir şekilde 

hem kurallı hem de kuralsız bir icat gerekecek.

Burada ödev, program dışında kalmaya ve asla başka 

bir program olarak ortaya çıkmamaya ilişkin bir prog-

rammış gibi gözüküyor. Ödev hâlâ yeterince ödev, sa-

dece bir açmaz deneyimini gerektirdiği için çok daha 

zorlaştırılmış durumda. Sorumluluk bir icat istiyor ama 

yeni bir şeyin değil, eski şeylere ilişkin yeni bir tavrın 

icadı burada söz konusu olan: yanlış çalışan ve her za-

man yanlış çalışacak olan bir makinenin –derrida de-

yişiyle mevcut metafiziğin- içinde onu programlandığı 

biçimde çalışamaz hale getirebilen bir düzenek icat 

etmek.

derrida şunu öne çıkartır: Sorumluluk (répondre de) 

yanıtlamaktır. Sorumlu olmak ötekinin çağrısına, tale-

bine, sorusuna bir yanıt vermeyi gerektirir. Ancak bu, 

hazır bir yanıt olamaz, yanıt açmazın içinden verilme-

lidir. dolayısıyla verilebilecek yanıt aynı zamanda bir 

yanıt olmayandır da. derrida’ya göre Avrupa, Avrupa 

olmayana yanıt verme sorumluğunu taşır. Ancak 

yanıt Avrupa’yı Avrupa olmayana açmak demek 

olacaktır. Kalınması gereken açmaz şudur: Bir 

kimlik ne dağılmalı ne de tekelleşmelidir, yani Av-

rupa ne kendinden vazgeçmeli ne de kendisini Av-

rupa olmayana kapatmalıdır. Sorumluluktaki aç-

maz bu yüzden aynı zamanda bir kimlik açmazıdır. 

derrida Avrupa kültür sermayesinin (bu sermaye 

insan haklarını ve aydınlama ideallerini de kendin-

de taşıyor elbette) programına imzasını atabilece-

ğini ama yalnızca tek eliyle bu imzayı atabileceğini 

söyler. diğer elimi başka bir şey, Avrupa dışındaki bir 

şeyi aramak veya yazmak için saklayacağım der.1 

Burada ister istemez insanın genelde sağ ya da sol, 

tek eliyle düzgün yazmaya eğilimli olduğu akla geli-

veriyor. Gerçekten de yapısöküm her iki elle de yaz-

mayı sağlayabilir mi? Bir başka deyişle derrida Avru-

pa-merkezciliği yapısökümüne uğratırken gerçekten 

Avrupa-merkezcilikten kendini kurtarabiliyor mu?2 

Adalet talebinin yerine getirilmesi, adalet sorusunun 

yanıtı olması gereken yapısökümde sanki sıkıntılı bir 

şey var. yapısöküm mantığı ikincillerin/küçük kardeşle-

rin, sıradüzeni sarsmak için izleyebilecekleri tek yolun 

hep oldukları yerde, yani ikincil kalmalarını gerektirir. 

Baskın kimliğin sarsıntıya uğratılıp güçten düşürülmesi 

ikincillerin daraltılmış kendi alanlarına büyük bir güç-

le tutunmalarına bağlıdır. yapısöküm stratejisinin en 

önemli unsuru sıradüzeni ikincillerin lehine ters çevirip 

onu başka biçimde yeniden inşa etmemektir çünkü. 

düzen kararsız kılınır ancak her zaman aynı düzendir. 

Alışılagelmiş sorumluluk kavramındaki büyük kardeş 

küçük kardeş ilişkisi sanki dönüp dolaşıp yapısökümde 

tam yerine oturur.

neden derrida açmazın deneyimini betimlemek için 

çöl metaforunu seçiyor? neden kaçınmaya çalıştığımız 

halde hâlâ şiddetli bir güneşin altındayız? Gölgeli görü-

nen tüm bu çokluk ve muğlaklık neden bizi eskisinden 

de keskin bir ışığın altına itiyor? Bu sorular aklımızın bir 

köşesinde dursun.

İki. entelektüel kime söylüyor? Kendisi anlayamayana, 

kendi kendine öğrenemeyene, her şeyin kendisine açık-

lanmasını bekleyene. entelektüelin hitap ettiği ettiği 

kitle onun üretildiği yerdir de. Bu yüzden söylediği her 

söz onun varoluş alanını sağlama alır, bu alanı yeniden 

üretir. Bu, jacques ranciére’in aptal-

laşma düzeni dediği gibi bir şeydir 

aslında. ranciére’e göre bir zekânın 

bir başka zekâyı tabi kıldığı yerde ap-

tallaşma vardır. Bu aptallaşma düzeni 

dünyayı anlayanlar ve anlamayanlar, 

zekiler ve az zekiler, bilenler ve bil-

meyenler diye böler. Kendi başımıza 

anlayamayacağımız için birisi; öğret-

menimiz ya da sevgili entelektüelimiz 

bize dünyaya açıklar. ranciére’in de-

diği gibi birine bir şeyi açıklamak her 

şeyden önce ona kendi başına anlaya-

madığını göstermek demektir. Açık-

lama düzeni aptallığımızı, aptallığımız 

da entelektüelin ya da öğretmenin 

mevcudiyetini garanti eder. “Çocuklar 

öğretmenleri olmadan anlayamaz mı?” 
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diyen ranciére’in sorusunu şöyle dönüştürebiliriz: İn-
sanlar entelektüeller olmadan anlayamaz mı? Kendi ba-
şımıza yolumuzu bulamayacağımıza dair bir inancımız 
var. “Birinin bunları açıklaması gerek” diyen bu düzen 
aslında bağımlısı olduğumuz bir terbiye düzeni. Böyle-
ce özgür olduğumuzdan çok bilgili olabiliyor, başkasının 
aklıyla huzurla yaşayabiliyoruz. “Sanırım her şey dünya 
denilen bir gezegende geçiyor” diyor ve emin olmak için 
televizyonu açıyoruz. Seçiyor olduğumuzu sanmak için 
oy kullanmak, düşünüyor olduğumuzu sanmak için ga-
zete okumak yetiyor. Her zaman aptal değiliz elbette, 
neyse ki çocuklar ve kadınlar bizden aptal. Her zaman 
daha akıllı olma şansımız var, birileri aptal olduğu süre-
ce. Her zaman bizi daha akıllı yapacak olan öğrencileri-
miz, okurlarımız, halkımız, hastalarımız olacak. yeter ki 
bu aptallık düzenini bozmayalım, entelektüelin yaşam 
alanını ortadan kaldırmaya kalkmayalım. neyse ki bu o 
kadar kolay değil, çünkü açıklayana duyduğumuz aşk 
entelektüelin kendi adına duyduğu aşkla her zaman 
denkleşiyor.

Üç. entelektüel ne söyler? Bu soruya o elbette hakikat 
diye yanıt verecek. Bizi mağaradan çıkarıp güneşe gö-
türmek istiyor. Bu güneş metaforuna burun kıvırdığında 
bile bizi ışığa sürükleyecek. Çünkü kullandığı makinenin 
çalışma ilkesi bu. 

entelektüelin kullandığı bu makine önceleri basit basa-
maklı bir yapıya sahipti. Kavramlarınızı varsayılan değer 
sıradüzeni ile ilişkilendirdiğinizde makine size güzelce 
paketlenmiş evrensel bir hakikat üretiyordu. Kendini 
konumsuz ve kimliksizmiş gibi sunmasına rağmen üre-
timde hakim kılınmış örtülü bir kimlik mevcuttu ve bu 
kimliğin gizliliği hakikati daha ezici ve karşı konulmaz 
hale getiriyordu. yeni entelektüeller ise makine içindeki 
akımın geçiş yollarını dağıtacak çoklu bir işletim biçimi 
benimserler. elbette bunu yaparken makinenin iç ener-
jisini, yani tepkiselliğini kullanırlar. Basamaklı düzen ha-
reketli hale gelir. Böylece tartışmalar yalnızca konumlar 
üzerinden yürütülür. Örtülü kimliği etkisiz kılmak için 
her seferinde daha çok kimlik, daha çok ayrım kullanı-
lır. yeni entelektüel en inceltilmiş kimliği bulmak ister: 
daha inceltilmişi kadın, daha da inceltilmişi işçi kadın… 
işçi Kürt kadın… başörtülü işçi Kürt kadın… lezbiyen ba-
şörtülü işçi Kürt kadın… Sanki daha çok kimlik, kimlik 

faşizmini engelleyebilirmiş gibi. Sanki kimliğin kendisi 

faşistçe bir şey değilmiş gibi. 

Makine elbette hâlâ hakikat üretir, bir yerine birden çok 

hakikat üretebilmesi ona otomatizminden bir şey kay-

bettirmez çünkü. Her makine gibi o da ölü parçalardan 

kurulur: Kavram, değer sıradüzeni, kimlik. İçine atılan 

her canlı şeyi zihnin raflarına dizilebilecek ölü paketlere 

dönüştürür. Bu yüzden o öyle olduğuna inanmak iste-

mese de yeni entelektüel de eskisi gibi ölüler hakkında 

konuşur. Özgürlükten, adaletten bahsettiğinde bunlar 

belirli bir konum içinde öldürdüğü şeyler haline gelir. 

İşaret ettiği her şey her açıdan ayrı ayrı aydınlatılmıştır, 

her şeyi açıklayıp kurtarabilir. Bir yasağı, kurumlaşmış 

bir ezme pratiğini özgürlük diye savunabilir. İnançla di-

ni, seçilmiş hükümet ile demokrasiyi, kültürel çeşitlilik 

ile ayrımcılığı birbirlerinin yerine kullanabilir. Sanki kav-

ramları birbirine karıştırıp dolaştırmak güneşin yakıcılı-

ğından insanı kurtarabilirmiş gibi. Sanki ışık-gölge ya-

ratmadan, gerçekten bir makine-kırıcı olmadan sadece 

konumları çoğalarak, zaten söylenecek ve söylenebilir 

şeyleri söyleyerek bir alan açabilmek ve bu darlık hissin-

den kurtulabilmek mümkünmüş gibi. 

Söyleyen bize tuhaf görünüyor çünkü o sorumluluk 

duymuyor, iyileştirmeye yeltenmiyor. Kendine ait olanı 

sadece bir ilgi alanıymış gibi kendine iliştirmeye kalkmı-

yor. Öğretmiyor ya da açıklamıyor. Adı sürekli kaybolu-

yor, bulduğunda onu yeniden yitiriyor. dinleyicisi yok. 

dinleyici bir şeye kulak kesilendir; ne duyacağını bilir, 

duyması gerekeni bekler. Uyanıklılık son bulmadığı, 

yalnızca uykuya geçişte gerçekleşen o zihinsel boşalma 

olmadığı sürece işitme mümkün olmaz. Söyleyen bu 

yüzden işitilmiyor. Sözü duyulmamış, uydurma bir di-

lin içinde. Bu dil şeyleri tersine çevirmiyor, eleştirmiyor, 

programlamıyor, bir yana yatırmıyor, içinde gezinmiyor, 

bireşime sokmuyor. Bir alan yaratıyor. Belki bu, tümüyle 

dilsel bir alan bile değil. 

Tüm bunların ardından gerçekten huzursuz edici şu 

cümleler akla geliyor: 1. Söylemek için bir neden yok, 2. 

Kendisine söylenecek kimse yok, 3. Söylenecek bir şey 

yok. 

Ama zaten söyleyen buna rağmen söylüyor. 
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Baker, durkheim’a atıfta bulunarak toplum ve birey 

arasındaki bir eşikten bahseder; bireyin kendini bit-

miş (belki de tükenmiş ya da sonlandırılmış) hissettiği 

noktadan itibaren toplumun başladığından bahseder 

ki bu toplum “kimlik” denen homojen ortaklıkların (ilk 

elden mavi ve kırmızı nüfus cüzdanlarıyla toplumsal 

cinsiyeti homojenleştirmek örneği verilebilir) bireyi 

ablukaya aldığı hatta birey olmaktan, özneyi cebren 

vazgeçiren konformist bir düzlemdir. Baker bu nok-

tada bir de Spinoza’yı anar; Spinoza’nın “doğa asla 

kavimler, milletler, sınıflar, zümreler yaratmaz, sa-

dece bireyler yaratır” sözünü hatırlatır ve ekler “her 

türden kimlik Spinoza’nın düşünme biçiminde bir 

“figmens” yani bir “sanı” yahut bir “uydurma”dır.1

Hem Baker hem de Spinoza’nın okumalarını da 

işe katarsak; kimlik dediğimiz sanının aslında toplum 

ablukasında (sahte) bir varolma biçimi olduğunu söyle-

mek mümkün. Bir tür kendini ispatlama, kendini kabul 

ettirme, kendini izah etme, kendini ortak kabullerle inşa 

etme, itaat etme, uyma… hali. eskiden kadına karşı şid-

detten bahsederken bugün kadına karşı şiddetin - kadın 

katliyamlarına evrilmesi ile karşı karşıyayız, kamusal 

alandaki bir kadın katliamı, bu kadar sıcak bir tartışma 

konusuyken, benzer bir katliam haberinin hemen pe-

şinden tekrarlanması; kadına karşı şiddetin patriyark 

düzende ehliyetlendirilmiş olması ve erkeğin bir kim-

lik (sahte bir varolma hali) olarak bunu kanıksaması ile 

direk bağlantılı. şiddeti olağanlaştırıp, kamu önünde 

şiddetin (katliamın) uygulayıcısı olarak görünür olmak 

kendi (sahte) varlığını göstermekle ilgili. Tabi ki burada 

Hall’ın bir varoluş hali olarak tartıştığı kültürel kimlikten 

bahsetmiyorum ya da katliamla kendini tanıtan bir kim-

liği de bireyden soyutlayıp salt kamuyu sorumlu tutmak 

gibi hatalı bir okuma da yapmıyorum. Aksine bireyin 

Halil duranay
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mesul olduğu tüm sakat davranış ve hallerde kimliğin 
yadsınamaz bir etkisi olduğunu hatta kimlik dediğimiz 
sanının da bireysel mesullüklere ehliyet çıkarmak için 
sıkı bir araç olarak kullanıldığından bahsediyorum.

Türkiye’de entelektüelin kendine aydın diye yeni bir sı-
fat belirlemesi ya da aslında aydın ve entelektüelin de 
aynı tipler olmadığı, durumun gerekliliğine göre kendi-
lerine saf belirlemeleri de, farklı sıfatları seçmeleri, bu 
kimlik mevzusunun bir uzantısı. Cumhuriyet boyunca 
hep bunalımda olan kanaat üreticisinin (aydın ya da 
entelektüel) içinde olduğu çıkmaz da aslında bir bakı-
ma bir kimlik kavgasından ibaret “ben kim olacağım ya 
da olmalıyım?”. Batılı bir entelektüel tipinin Türkiye’de 
hiçbir zaman olmayışı, Türkiye’deki aydın katının sürekli 
kendini bir konuma oturtmaya çalışması ve kendine bir 
saf belirleme bunalımı ile ilintili. Modernizasyon süreci 
sakat ilerleyen, ‘ilerlemecilik’ ivmesi ‘yinelgenlik’lerinin 
altında olan ülkelere baktığımızda; sosyal bilim konsant-
rasyonlarının büyük ölçüde iki temaya odaklı olduğunu 
görürüz “insan hakları” ve “kimlik tartışmaları” ki politi-
ka da bu temaları kendine yontarak ‘iktidar’ ve ‘muha-
lefet’ paradigmalarını kuruyor. Çok uzağa gitmeyelim 
son bir yılda Türkiye’deki mevcut iktidar ve muhalefetin 
söylemlerine baktığımızda, ‘dini kimlik’ ve buna karşı 
konumlandırılan ‘insan haklarına aykırılık’ kavgasının 
ötesinde bir karın ağrısı göremeyeceksiniz. Biraz daha 
kabasına inersek elimizdeki temel kavga tanrı merkezli 
hayat ve seküler hayat arasındaki o çok eski kavganın 
biraz çağdaşlık çeşnisi eklenmiş halinden ibaret. 

Bugün bizim boğuştuğumuz hali ile modernizmin kökü 
“Aydınlanma”ya bağlı. Aydınlanma’nın doğurduğu mo-
dernizm üzerine yapılan tartışmaların bir kısmına şöyle 
üstün körü bakalım; Feuerbach için modernizm teoloji-
nin (ilahiyatın), antropoloji (insan-bilimi) ile yer değiştir-

mesiydi. Kant için Aydınlanma; bireyin kendi aklını, dış 

hiçbir etkiye bağlı kalmadan kendi kendine kullan-

maya cesaret etmesiydi. Hegel için Fransız devrimi 

insanlığın görkemli şafağıydı. nietzsche için Tan-

rı, modernizmin koflaşmış tüm değerlerinin tepe 

noktasıydı. Marx’a göre eski materyalizmin sivil 

toplum perspektifine karşın yeni materyalizmin 

derdi insan toplumuydu. Foucault’nun ölümünü 

ilan ettiği özne ise Aydınlanma ile Tanrı’yı dünya-

nın merkezinden alıp yerine kendini konumlan-

dıran bir yanılsamadan ibaret olan Aydınlanan 

özneydi. 

İttihat ve Terakki’nin ağa babalarından Abdullah 

Cevdet’in batılı bir modernizm inşa etme anla-

yışında da ‘tanrı tanımazlık’ önemli bir kriterdi. 

ya da Cumhuriyetin ilk çeyreğinde 1943’te necip 

Fazıl’ın Büyük doğu2 dergisi için dönemin her 

kesimden aydını ile yaptığı 9 soruluk soruştur-

ması “Allah’a inanıyor musunuz?” sorusu ile başlayıp, 

“Benliğinizi batıda ve batılılaşmakta aramak gidişine 

inanıyor musunuz?” sorusu ile devam ediyordu. Soruş-

turmaya cevap veren Falih rıfkı Atay, Peyami Safa, re-

fik Halit Karay, nurullah Berk, yusuf Ziya Ortaç, yunus 

nadi, necip Fazıl, Burhan Belge, Cemal reşit rey, Hilmi 

Ziya, şevket rado, Halit Ziya Uşaklıgil, reşat ekrem Ko-

çu, Bedri rahmi gibi 63 aydın ilk soruya genel de evet 

derken, ikinci soruya hayır diyordu. Türkiye’de siya-

sal islamın iktidara büyük çoğunluk desteği ile geldiği 

dönemin başında da iktidarın temel konsantrasyonu 

“Avrupa Birliği’ne Girmek”ti, bunun yanında eski tüfek 

Marxistler’in sonradan ulusalcı olan ya da liberal sola 

kayan bir kısım öncü ismi de bu gecikmiş modernizm 

projesinde siyasal islama koşulsuz destek veriyordu ki 

daha evvel hiçbir ortaklığı olmayan bu tarafların temel 
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uzlaşı alanı Cumhuriyet ve onun seküler kodlarını daya-
tan eski devlet aklıydı. 

Hem Cumhuriyet dönemi hem de Osmanlı’nın son ev-
releri düşünüldüğünde Aydınlanma, batılılaşma, mo-
dernizasyon ve din konularına bakıldığında, aydınların 
bu meseleler karşısında kendilerini konumlandırmaları 
bir aşamadan sonra içiçe geçip karışmaya başlıyor. Ay-
dın kendini konumlandırmaya yeltendiği her noktada 
meselelere karşı tavrı bir zaman sonra aşınmış bir bula-
nıklıktan öteye gidemiyor ya da aydının sevdiği haliyle 
varolma bunalımı hangi kimliği seçeceğine ilişkin kafa 
karışıklığı ve bundan doğan bunalımdan öteye gidemi-
yor. Türkiye’de bir entelijansiyanın batı anlamıyla ken-
dini kuramamış olması da bu kimlik istikrarsızlığından 
kaynaklanıyor. 

Batı geleneğinde; tanrıyı dünaynın merkezinden çekip 
alıp yerine kendini konumlandıran cesur insanın tüm 
tutarsızlıklarına rağmen descartesçı bilginin taşıyıcısı 
özne (cogito) entelektüel çatışma alanını asla terk et-
memiştir. Buradaki çelişkiyi yaratan, bizdeki aydının, 
batı tipi entelektüel gibi bilgiden ziyade daha çok dok-
sozof gibi kanaatlerle iş görmesi. Buna bağlı olarak biz-
deki aydının bireye (individual) ilişkin ontolojik bir kavga 
vermektense, bölünmüş kimlikler üzerinden kendini ta-
nımlamaya gayret etmesi de kritik bir nokta. Birey (indi-
vidual) bedeniyle, mülküyle, düşüncesiyle bölünmez bir 
bütündür. Sartre, deleuze ya da Foucault gibi bireyle-
rin yazdıkları ve söyledikleri kadar elinde megafonlarla 
toplumsal olaylarda sokağa inmeleri, sokaktaki kalaba-
lıklar arasına karışıp, orada eylem halinde olmaları da bu 
bölünmez bütünlükle alakalı. roma’daki altı tolumsal 
sınıfın beşi askere alınırdı çünkü askere katılan herkes 
savaşa kendi malı olan silah, ekipman ve kölelerle gider-
di. Sadece en alttaki altıncı sınıf olan, dölünden başka 
hiçbir mülkü olmayan proletarius (proleterya) mülksüz 
olduğu için orduya katılamazdı ancak 19. yüzyıl ve 20. 
yüzyıl’ın başat toplumsal hareketleri düşünüldüğünde, 
proletarius batı entelijansiyasının kurulumunda her za-
man etkin bir role sahip oldu. Türkiye’deki toplumsal 
olaylar düşünüldüğünde; genel olarak aydınlar (fildişi 
kulelerdeki erk sahibi kanaat üreticileri) büyük ölçüde 
kalabalığa karışmaz, kendini sokakta göstermez. Bizim 
sokakta gördüğümüz sıklıkla, Spivak’ın işaret ettiği, 

toplum düzleminde kimliğin homojenleştirici baskısına 

rağmen orada daima heterojenliği işaret eden madun-

lardan başkası değildir. 

Aydının bölünmüş kimlik çıkmazına karşı ayrılaştırılmış, 

ötede bir yerde bırakılmış, unutulmuş, terkedilmiş, adı 

anılmayan, çağrılmayan (topluma göre varolmayan) 

olanın varolma kavgası, bireysel bütünlüğünü koru-

yarak, kendi varlığını görünür kılmaya cesaret ediyor. 

Birey (individual) kelimesi dividere / bölünmüş olana 

karşı in-divide/ bölünmezliği barındırır. Ancak yine Ulus 

Baker’e dönecek olursak; Kimlik, “identitas” iki şey ara-

sındaki aynılıktır ya da benzerliktir. Aynılık varsa bu 

iki şey farklı farklı değildirler. Benzerseler ta baştan 

onların farklı farklı olduklarını varsayıyoruzdur.3
Berlinische Monatsschrift dergisi 1784’de ‘Aydınlan-

ma nedir?’ sorgulamasını başlattığı zaman Kant ya da 

Mendelssohn gibi dönemin baskın figürleri; aydınlan-

mayı bir seçim olarak değil bir oluş olarak tanımladılar. 

Meşrutiyetle filizlenen ve Cumhuriyet’in de en çetin 

sorularından olan ‘Aydın Kimdir’ sorusu bugün hala ya-

nıt arıyorsa, belki de aydının kimliği gibi modernist bir 

çıkmazdan vazgeçip, onu yeni bir (var)oluş düzlemine 

taşımak gerekir... benzeri olmadığının hatta itiraf ede-

mediğinin yanına, sokağa.
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