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Millet dediğimiz sosyal birimi tesadüfen bir araya 
gelmiş insan kalabalığından ayırt eden pek çok et-
ken vardır. Bunların en başında da ortak bir vicdan 

ve ideal birliği gelir. Bir millet içinde ayrı hislere ve 
ayrı vicdana sahip olan fertler, başka milletler kadar 

birbirlerine yabancıdırlar. Bu insanların dili ortak 
olsa da vicdanları ortak olmadığından sosyal uyu-

mun bozulması kaçınılmazdır. Topluluk ruhuna ay-
kırı fertler ne kadar çoğalırsa, var olan topluluğun 

yaşama iradesi ve kabiliyeti de o oranda azalır.
Sosyal Bilimlerin çizdiği bu doğrultuda 

Türkiye’ye yaşananlara bakıldığında garip bir du-
rum gözden kaçmamakta. Siyasî olarak mevcut 

yönetime karşı bir duruşu sergileyen kimi insanlar, 
demokratik bir sistemde gayet doğal olan siyasî 

eleştiri ve muhalafet etme tavrını siyasetin ötesin-
de psikyatrinin inceleme sahasına girecek derece-

de hastalıklı bir boyuta taşımaya başladılar. Zira bu 
tutum, sosyal bilimlere göre bir topluluğun uyumu-
nu hatta hayatiyetini bozacak derecede topluluğun 
ortak faydalarına ters ve topluluk ideallerini dina-

mitleyici bir tarzda gelişmekte.

Karamsar ve küçükseyici bakış
En somut örnek olarak Türkiye’nin 

Karadeniz’de yaptığı araştırmalar sonucu yeni do-
ğal gaz rezervleri bulması ve bunu tüm kamuoyu-

na bir müjde olarak vermesiyle yaşandı. Toplumun 
ezici çoğunluğu bu hadiseyi kimliği fark etmeden 
normal olarak yaşadığı ülke adına sevinçle karşı-

larken, marjinal bir duruşa sahip olan kimi bireyler 
ve organizasyonlar hemen bu sevincin karşısına ka-

ramsar ve küçümseyici bir tavır takındılar.
İşte bu noktada bu tuhaf tutumun prototipleri-

ni görmek, geçmişte nelere yol açtığını ve gelecekte 
de nelere açacağını anlamak için tarihe bir projektör 

çevirmek yerinde olacaktır.  

Yenilgi haberine göbek atmak
Viyana önlerindeki ordugahtan İstanbul’a 

dörtnala gelen haberci, saraya serdar-ı ekrem 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın komutasındaki 

ordunun düşman kuvvetleri karşısında bozguna uğ-
radığı haberi payitahtta derin bir üzüntüye yol aç-
mıştı. Fakat bu haberi alan sadrazamın muhalifle-
ri olan Kızlar ağası Yusuf ile Mîrâhûr-ı evvel Sarı 

Süleyman ağalar Silahdar Tarihi’nin bize bildirdiği-
ne göre ellerine makramalar alıp döne döne meca-

zen değil gerçek anlamda karşılıklı göbek atmışlar-
dı. Çünkü bu yenilgi Paşa’nın siyasî kariyerinin so-

nu olacak, onunla birlikte tüm kadrosu iktidardan 
düşecek ve yerine paşanın muhalifleri olan grup iş-

başına gelecekti. Ordunun mağlup olması duru-
munu sadece politik tahterevallinin yer değiştirme-

si olarak gören ve küçük hesaplar yapan Kızlar ağa-
sı Yusuf ile mîrâhûr-ı evvel Sarı Süleyman ağa-
lar idarî kadrosunda yer almak istedikleri devle-

tin ne hale düştüğünün ya farkında olmayacak ka-
dar sığ bir bakışa sahiptiler ya da bunu umursama-

yacak kadar haindiler. Tarih kitaplarında “Gerileme 
Dönemi”nin işaret fişeğinin atılması olarak not dü-

şülen, toprak kayıplarına yol açan, siyasî-iktisadî 
sistemi bozan bu yenilgiye sevinmek her ne mantık-
la yapılmış olursa olsun tarihe geçmiş büyük bir ib-

ret vesikası olarak bizlere kalmıştır.

‘Moskof olurum daha iyi’
Osmanlı devrinde “Moskof” tabiri gerek dev-

let için gerekse halk için çok ciddi ve kötü bir kav-
ramdı. Necip Fazıl Kısakürek’in deyimiyle: “Bu ke-
limenin Türk ruhuna göre anlamını kuzuya aşılaya-
cak olursanız, hatırına, dişleri kan içinde kurt gelir. 

Piliç sansarı, geyik de yılanı hatırlatır.”
Ayrıca Necip Fazıl’a göre toplumlar ve mil-

letler arasındaki zıtlığa, buzdağı ve yanardağ de-
recesinde en keskin örnek olarak, Moskof ile Türk 

gösterilebilir. İşte bu anlayış çerçevesinde Sultan 
III. Selim döneminde ilginç bir hadise yaşanır. III. 

Selim döneminde artık dönmez olan devlet çar-
kını yeniden sağlıklı bir şekilde işler hale getir-
mek ve Batı’nın saldırıları karşısında Osmanlı 

Devleti’ni ve Müslüman dünyayı ayakta tutabil-
mek için ıslahat programı hazırlanmış ve hayata 

geçirilmeye çalışılmıştır. Bu programın en başın-
da da artık asker vasfını yitiren ve başıbozuk bir 
milis kalabalığına dönüşen Yeniçerilere alterna-

tif olarak günün dünya şartlarına uygun daha doğ-
rusu eli yüzü düzgün, siyasetten uzak bir ordunun 

kurulması yer almaktaydı. 
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NETFLIX 
TOPLUMU

SAHİPSİZLİĞİN İDEOLOJİSİ

Dünyada milliyetçi-
liklerin, ulus dev-
letçiliklerin, popü-
lizmlerin, yaban-
cı-göçmen-İslam 
karşıtlıklarının, 

kendini inşa etmek ve korumak için 
“öteki”ne karşı tahammülsüzlüklerin 
ve düşmanlaştırmaların arttığı bir dö-
nemde tam da bu eğilime taban ta-
bana zıt küresel çapta “tek tip insan” 
icat etme politikası yürütülüyor.

Küresel aynılık çabası
Kapitalist dünya sisteminde si-

yasal manada içe kapanma, dev-
let ve toplumunu mutlaklaştırma, 
üst birliklerin çözünüp ulusları ko-
yultma, küresel şirketlere karşı dev-
letleri koruma döneminde kültürel 
ve iktisadi anlamda küresel bir ay-
nılık çabası, küresel kültür, ırk-din-
dil-renk farketmeksizin yekpare bi-
rey oluşturma çabası kendini gösteri-
yor. Dünyada siyasal alan daralırken 
kültürel evrensellik, küresellik gelişi-
yor. Özellikle neoliberalizmin dünya 
sathında yaygınlaşmasıyla toplum-
ların kültürleri, hayat tarzları üzerin-
de ciddi enformatik, kültürel baskı-

lar kurulmaya, bireyler ayrıştırılma-
ya, devletlerin ve milletlerin kendi-
lerine has bağları çözülmeye çalışıl-
dı. Bu süreçte Türkiye’nin nomosu 
da kağşatılma, heterodoks ve marji-
nal yönelimler güçlendirilme, mille-
ti oluşturan ve bir arada tutan değer-
ler etkisizleştirilme, gözden düşürül-
me sürecine girdi.

Fıtri olan sorgulanıyor
Öyle bir zamana erdik ki artık 

insanoğlu geleceğini daha fazla dü-
şünmeye, teknik, teknolojik, ekolo-
jik sorunlarla daha fazla boğuşma-
ya, kaygı katsayısı katlanmaya baş-
ladı. Bu yeni dönem insanlığın, top-
lumların, devletlerin de yeniden dü-
şünüldüğü fıtri olanın sorgulandığı, 
temel varoluş ve varlık biçimlerinin 
gözden geçirildiği, dönüştüğü bir 
zaman olacak. Alıştığımız dünya-
nın sonu aynı zamanda kimliklerin, 
kültürlerin, varoluş şekillerinin alt 
üst olmasıyla gelecek. Elon Musk 
ile eşi Grimes çifti yeni doğan ço-
cuklarına “xea-12” ismini vermiş-
ler! Bir robottan bahsetmediğimi-
ze göre mevzu çocuğun doğuştan 
cinsiyet ve kimlik hususunda “ko-

d”lanmaması… Robotun cinsiye-
ti, ruhu, kültürü, kimliği, hayat tar-
zı olmaz. Yapay zekanın daha aktif-
leşeceği bir çağa insanoğlu kendi-
ni uyarlayarak giriyor. İnsan-oluş ile 
makine-oluş süreci eş anlı ilerliyor; 
unisex, tek ebeveynli, eş değil part-
nerin bulunduğu, tüm geleneklerin, 
dinlerin, inançların yani tarihin yapı 
söküme uğratılıp yeniden kurgulan-
dığı bir yeni evreye giriyoruz.

Belirsizlik çağı
Dijitalin açtığı kara delikten 

yavaş yavaş geçerken neyle karşıla-
şacağımızı bilmiyoruz; ilk veriler-
den nasıl bir evrene geçeceğimizin 
tahminini yapabiliyoruz. Daha dün-
ya dışında yaşama imkanına kavuş-
madan “dünya vatandaşlığı” kavra-
mının içeriği doldurularak kül-
türlerin, milletlerin ve milli-
yetlerin etkisi zayıflatılıyor. 
Kara delikten geçerken 
nasıl bir dünyaya açıl-
dığımızı bilmiyo-
ruz; çünkü “belir-
sizlik çağı”na 
geçiyoruz.

NETFLIX
Yeni bir Stoacılık 

uç veriyor. Öte 
dünyada değil 

bu dünyada 
kaybetmekten korkan, 

bağımsız yaşamayı 
değil bağımlılıklarının 
elinden alınmamasını 

isteyen, otoriteden 
değil kendini 

beslemeyi, 
alışkanlıklarını 

sunmayı ihmal eden 
otoriteye karşı olan, 

kurtulmayı değil 
kurtarıcılardan 

kurtulmayı 
hedefleyen bu yeni 

özne, ne kapitalizmi 
ne bir avuç ezen 

elitin varlığını ne 
değer yargılarının 

meşruiyetini 
umursuyor.
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mitleyici bir tarzda gelişmekte.

Karamsar ve küçükseyici bakış
En somut örnek olarak Türkiye’nin 

Karadeniz’de yaptığı araştırmalar sonucu yeni do-
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Devleti’ni ve Müslüman dünyayı ayakta tutabil-
mek için ıslahat programı hazırlanmış ve hayata 

geçirilmeye çalışılmıştır. Bu programın en başın-
da da artık asker vasfını yitiren ve başıbozuk bir 
milis kalabalığına dönüşen Yeniçerilere alterna-

tif olarak günün dünya şartlarına uygun daha doğ-
rusu eli yüzü düzgün, siyasetten uzak bir ordunun 

kurulması yer almaktaydı. 
MUSTAFA ÇİFTÇİ
Sayfa 5’te

Bir türlü 
sevinemeyenlerin 

trajik tarihi

DEVAMI 4’TE

Maykıl’ı 
pek 
severdik

Şehirleri 
süsleyen 
bir vezir:

29 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - SAYI: 705

RÖPORTAJ: HALE KAPLAN Sayfa 3’te

Türkiye siyasetinin 
yeni sınavı: 

Ajans siyaseti

Gaziler, fakihler 
ve dervişlerin 

devleti

NETFLIX 
TOPLUMU

SAHİPSİZLİĞİN İDEOLOJİSİ

Dünyada milliyetçi-
liklerin, ulus dev-
letçiliklerin, popü-
lizmlerin, yaban-
cı-göçmen-İslam 
karşıtlıklarının, 

kendini inşa etmek ve korumak için 
“öteki”ne karşı tahammülsüzlüklerin 
ve düşmanlaştırmaların arttığı bir dö-
nemde tam da bu eğilime taban ta-
bana zıt küresel çapta “tek tip insan” 
icat etme politikası yürütülüyor.

Küresel aynılık çabası
Kapitalist dünya sisteminde si-

yasal manada içe kapanma, dev-
let ve toplumunu mutlaklaştırma, 
üst birliklerin çözünüp ulusları ko-
yultma, küresel şirketlere karşı dev-
letleri koruma döneminde kültürel 
ve iktisadi anlamda küresel bir ay-
nılık çabası, küresel kültür, ırk-din-
dil-renk farketmeksizin yekpare bi-
rey oluşturma çabası kendini gösteri-
yor. Dünyada siyasal alan daralırken 
kültürel evrensellik, küresellik gelişi-
yor. Özellikle neoliberalizmin dünya 
sathında yaygınlaşmasıyla toplum-
ların kültürleri, hayat tarzları üzerin-
de ciddi enformatik, kültürel baskı-

lar kurulmaya, bireyler ayrıştırılma-
ya, devletlerin ve milletlerin kendi-
lerine has bağları çözülmeye çalışıl-
dı. Bu süreçte Türkiye’nin nomosu 
da kağşatılma, heterodoks ve marji-
nal yönelimler güçlendirilme, mille-
ti oluşturan ve bir arada tutan değer-
ler etkisizleştirilme, gözden düşürül-
me sürecine girdi.

Fıtri olan sorgulanıyor
Öyle bir zamana erdik ki artık 

insanoğlu geleceğini daha fazla dü-
şünmeye, teknik, teknolojik, ekolo-
jik sorunlarla daha fazla boğuşma-
ya, kaygı katsayısı katlanmaya baş-
ladı. Bu yeni dönem insanlığın, top-
lumların, devletlerin de yeniden dü-
şünüldüğü fıtri olanın sorgulandığı, 
temel varoluş ve varlık biçimlerinin 
gözden geçirildiği, dönüştüğü bir 
zaman olacak. Alıştığımız dünya-
nın sonu aynı zamanda kimliklerin, 
kültürlerin, varoluş şekillerinin alt 
üst olmasıyla gelecek. Elon Musk 
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Yeni evrenin ipuçları-
na Netflix ideolojisiy-
le, Netflix’in toplum 
tasarımıyla ulaşabili-
yoruz. Netflix bir fütü-

rizm yapmıyor, önü sonu belli bir ge-
lecek tasarımı da gerçekleştirmiyor. 
O platformun tek misyonu “yapıbo-
zum”… Bunun en cari, aktüel göster-
gesi Minnoşlar dizisi. On bir yaşın-
da cinsiyetini ve cinselliğini keşfeden 
muhtemelen bunun verdiği güç isten-
cinin farkına varan Müslüman bir kı-
zın İslam geleneğine çektiği resti iz-
lerken meselenin yalnız cinsellik ol-
madığı anlaşılıyor… Aslında büyük 
anlatıların, geleneklerin, dinlerin, top-
lum mekanizmaları da çözülmeye ça-
lışılıyor. Minnoşlara hoşgörüyle ba-
kan seküler kesimin on beş yaşın-
da birbirleriyle anlaşarak evlenen, ço-
luk çocukları olan çiftlere düşmanlık-
ları, erkeğin “tecavüzcü” sayılmasın-
dan anlaşılıyor.

Yeni bir Stoacılık uç veriyor. 
Öte dünyada değil bu dünyada kay-
betmekten korkan bağımsız yaşa-
mayı değil bağımlılıklarının elinden 
alınmamasını isteyen, otoriteden de-
ğil kendini beslemeyi, alışkanlıkları-
nı sunmayı ihmal eden otoriteye kar-
şı olan, kurtulmayı değil kurtarıcılar-
dan kurtulmayı hedefleyen bu yeni 
özne ne kapitalizmi, ne bir avuç ezen 
elitin varlığını, ne değer yargıları-
nın meşruiyetini umursuyor. Yeni bi-
rey, yeni dünya, yeni insan karşısında 
Netflix esasında tam da buna uygun 
bir “dünya” sunuyor.

Netflix mekanizması
Netflix yapımlarına bakıldığın-

da spor, haber, eğlence, yarışma gi-
bi normal televizyonlarda bulunan 
programlardan hiçbiri yok. Filmler 
ve dizilerden oluşan bir dünyaya açı-
yor insanları. Bazen bir film uzun-
luğunda bile olamayacak konu bir-
kaç sezonluk dizi halinde sunuluyor. 
Netflix toplumlardaki “yüzyüze ileti-
şim”i, sokağı, dışarıyı, insanlarla ko-
nuşmayı, iletişimi kesiyor. İşinden ya 
da okulundan eve gelen kişi, odasına 
çekilip dizilerinin başına oturarak ve 
çoğunlukla “kontrol sende” imajı et-
rafında verili bir özgürlük eşliğinde 
keyfince ileri geri sara sara o dünya-
nın içinde yerini alıyor.

Bu izafi özgürlük, istediği filmin 
ya da dizinin istediği sezonundan, bö-
lümünden başlama tarzı esasında hür-
riyetten çok ciddi bir kontrol meka-
nizması kuruyor. İnsanların boş za-
manlarını hatta işinden ve ailesinden 
eksilttiği vakitleri kimseye bırakma-
dan dolduruyor küresel kültür; Netflix 
rutin fikrini, dizinin belli günde ekra-
na gelmesinden mülhem merak, gi-
zem, sabır, hayallerle hadiseleri kişi-
nin tamamlama imkanını, yaratıcılığı 
ortadan kaldırdığı gibi sürekli bir ya-
pımı bitirip yenisine başlama açlığını, 
doyumsuzluğunu ifade ediyor.

Yoğunlaştırılmış imgeler, gevşe-
tilmiş örgüler, seyrek kurgularla dü-
şünmeyi değil tatmini, yüzeyselli-
ği besliyor. İstediğin zaman, istedi-
ğin yerde, istediğin kısmından izleme 
fikri keyfiliği getirirken televizyon-
lardaki kontrolü kanalda tutan eril-o-
torite yerine kişinin aldığı bir meka-
nizmaya bırakıyor.

‘Kitap okumayın’
Netflix’in algoritmaları dizinin 

veya filmin tutmasından ziyade yapı-
söküme uğratılan temaların, sunulan 
hayat tarzlarının, marjinal yönelimle-
rin karşılık bulup bulmadığına bakar. 
Kendi zarar ederken sürekli yatırım-
cılarına para kazandıran bir platform 
kapitalizmin ruhuna zıt; anlaşılıyor 
ki bu küresel kültürü yaygınlaştıra-
rak, bu yeni kültür-politik ve eko-po-
litikten elde edilen kazanç, kurgula-
nan dünya, ulus devletlerin mensubi-
yet bağlarının çözülmesi küresel şir-
ketler için daha kârlı.

Aidiyetleri çözen, yeni mensubi-
yet imkanları da sunmayan bu küre-
sel kültür, Netflix ideolojisi, ırk, renk, 
din, kültür farklılığı içermeyen tek 
tip insan inşa ediyor. Bu kültür bire-
yin, toplumların her zerresini, her anı-
nı kontrol ederek, kişinin kendine, ai-
lesine, arkadaşlarına, okuma-yazma-
ya, düşünmeye, dinin yaşamaya va-
kit ayırmasının önüne geçiyor. Netflix 
ceo’sunun “kitap okumayın” tavsiyesi 
bireye gerekli donanımı küresel kültü-
rün dijital platformdan verdiği yargı-
sını destekliyor.

Netflix konuları
Teknoloji insanın elinden git-

tikçe kayıyor; teknik üzerinden bir 
akıl ve dünya kurmaktan çok diji-
tal dünya yetkeyi devralarak insanı, 
dünyayı, değerleri belirliyor, yenili-
yor, yönlendiriyor! Bu yönlendirme-
yi yaparken toplumları, tarihi, dev-

letleri hatta bireyleri yapı söküme 
uğratıyor.

“Dogma”lardan kurtarma adı-
na yeni doğmalar sunan Netflix’in 
içinde olduğu küresel kültür, dizi ve 
filmleriyle aşırı, sapkın ve sert cin-
sellik, unisex kimlik, madde kulla-
nımı, marjinalliğin normalliği, cina-
yet, şiddet, baba-erkek-otorite düş-
manlığı, ilahi dinlerin küçümsen-
mesi, dinin hayat tarzı sunmasından 
çok kültür formuyla zikredilmesi, 
değerlerin ve kutsalların tahfifi üze-
rine yoğunlaşır.

Yapımlarında ensest ilişki, yağ-
ma, eşcinsel anne ve baba, şiddet, in-
tihar, hedonizm, uyuşturucu satıcıla-
rının, kötülerin kahramanlaştırılması, 
İslam’ı tahfif, her türlü canlıya teca-
vüz, her milletin kendi tarihiyle ilgi-
li film ve dizilerde “resmi tarih”lerin 
yıkımı, şeytan-tanrı-melek kavramla-
rının yer değiştirmesi, okullarda seks 
işçiliği yapan öğrenciler, birbiriyle 
öpüşen kız çocuklar, çocuk cinselli-
ğini işleyen Netflix; özellikle son yıl-
larda iyice gelişen feminizm, eşcin-
sel akımlar, z kuşağı ve deizm tartış-
maları, çocukların, gençlerin, devlet-
lerin, milletlerin, kimliklerin üzerin-
deki tutumları, politikaları, yönlen-
dirmeleri daha net ifade eder.

Netflix’in, küresel kültürün çok 
sesli, insanları önemseyen, özgürlük-
lere değer veren bir yöneliminin bu-
lunduğu varsayımı son derece yer-
siz; tam tersine ebeveynsiz, kimlik-
siz, unisex, melez karakterler küre-
sel kültürü kurgulayan Batı merkezli 
bakışın otoriterliğini, hegemonyasını 
daha da katlıyor.

Toplumları çözen, milletlerin 
nomoslarını tahrif eden, köklerini 
kurutan yeni kültür ögeleri aynı za-
manda açgözlülüğü, kendini kurtar-
mayı, sapkın bireyselliği kutsuyor. 
Bunları kapitalizmin tüketim ideolo-
jisi, moda, trendler, daha çok kazan-
ma gibi yorumlarla sıradanlaştırma-
nın ötesinde yeni dünyanın kodları 
gibi okumakta fayda var.

Örgütsüz, bağlantısız dijital ce-
maatler, dünyada üretilen metanın 
kendisinde de olmasını talep eden bi-
reylerden müteşekkil çekirge sürüle-
rini andırıyor.

İslam-Türk-ehli sünnet-gaza 
omurgasından oluşan Türkiye’nin no-
mosu küresel kültür tarafından gün 
geçtikçe sanki daha milliyetçi, daha 
dindarlaşan toplum ikame ediliyor-
muş atmosferi içinde dejenere edili-
yor; gençlerin, bireylerin Türkiye’den 
gitme isteklerini ve gerekçelerini ha-
tırlatmak bu sürecin bir parçası. Aktif 
nihilizm tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de canlı; dijital platform-
ları özgürlük sahası görenler, gençlik 
de inşa etmeden yıkmayı öne çekiyor, 
cari nihilizm uyarınca.

Hiyerarşileri yıkmak
Netflix yapımlarında değil sa-

dece televizyon programlarında, öte-
ki dizi ve filmlerde de merkez, hiye-
rarşi, baba, kutsal, hoca imgeleri kü-
çümseniyor, önemsizleştiriliyor.

Bir yapımda mesela öğretmen 
şahsi meselesini içki masasında öğ-
rencisiyle tartışıyor; bu insaniliğin 
ötesinde “yer’in, zeminin kaymasıy-
la ilgili… Geleceği Dönüş filmleri-
nin birinde Biff karakteri gelecek-
te dedesine parasını vererek arabasını 
yıkattırıyor, beğenmediğinde de onu 
çocuk gibi azarlıyor.

Küresel kültür öğretmeni, siya-
setçiyi, babayı gözden düşürmek, ai-
le-devlet-eğitim mekanizmalarını 
çözmek, hiyerarşileri ortadan kaldır-
mak için güya otoriteye isyanı meş-
rulaştıran bir sanal, gerçekçi olma-
yan özgürlük algısı yerleştiriyor.

Saygı ve sevgi kavramları doğ-
maları reddetme adına menşei be-
lirsiz dijital ahlak manzumesiyle 
yok ediliyor. Yine büyük anlatılar-
dan, geleneklerden, bireyi güya kı-
sıtlayan normlardan uzaklaşma na-
mına “kafana göre yaşa”, “takılıyo-
ruz abi”, “ân’ı yaşamalı” gibi sahici-
likten uzak, maskeli, amaçsızlığı ve 
köksüzlüğü belli eden, geleceğe iliş-
kin umutlu gözüken bir siniklik ve 
ümitsizlikte yeni bireyler milletleri, 
devletleri aşarak küreselleşiyor.

İsteriz ki bu dijital cemaatlerin, 
yeni bireylerin bir “b planı”, “gizli 
ajandası” olsun! Zemini, belli bir ye-
ri olmayan yeni bireyin adanma, fe-
da, bağlanma gibi değerlere de karşı 
olduğu düşünülür. Aileden okula, si-
yasetten dini kurum, kişi ve yönelim-
lere mesafesi göz önüne alınırsa cid-
di bir yalnızlık, sahipsizlik; sahipsiz-
liğe bağlı boşluk yeni bireyi bekliyor. 
Kapitalist dünya sistemi boşluğu dol-
durmayı her zaman başarır.

Değerlere, akıldanelere sahip ol-
mayan bireylere sahip çıkar!

ercnyldrm1@gmail.com

Sahipsizliğin ideolojisi
Netflix toplumu

Ercan Yıldırım /Birinci sayfadan devam

Maykıl rahmetli 
olmuş, VHS 
kasetlerin artık 
nostaljisi var, 
internet patlamış 
gitmiş ve video 
paylaşım platformları 
dediğimiz deli kızın 
bohçası gibi olan 
icatlar çıkmış. Bizim 
arkadaşlardan 
biri o video 
paylaşımlarından 
birinde bundan otuz 
sene evvel mahallede 
Maykıl figürleri 
yapan el kadar 
bebelerin videosunu 
görünce bize haber 
etti. Tarık denen 
karın ağrısı bizim 
görüntüleri yıllarca 
saklamış ve sonra 
paylaşmış.

MAYKIL’I 
PEK SEVERDİK

O zamanlar rahmetli Maykıl 
Ceksın yeni yeni ameliyatlar 
geçirip elini yüzünü doktor 
milletinin insafına bırakı-
yordu. Bize sorsalardı; “...
hiiç ameliyata gerek yok biz 

senin sanatını seviyoruz ey çikolata renkli 
sanatçı...” derdik.

Tabii bize soran olmadı. Esasen o yaşta 
bizi adam yerine koyan da yoktu zaten. 
Ergen olmanın böyle sıkıntıları oluyor. Ne 
kadar çabalarsanız çabalayın adam yerine 
konmamak gibi bir engeliniz oluyor.

Mesela bizim mahallenin etkili ve 
yetkili abilerinden Mücteba Abimiz bizim 
için ulaşılmaz bir yıldız iken. Babası için bak-
kaldan yarım kilo peynir getirmesi istenen 
bir abimizdi. Onun bakkaldan bir şeyler alıp 
eve bırakması bizi pek üzüyordu da bakkal 
için nöbet listesi yaptıydık. Mücteba Abimizi 
bakkala gönderdiklerinde nöbetçi arkadaş 
hemen koşup bakkal işini hallediyordu. 
Böylece Mücteba Abimizin karizması yerler-
de sürünmekten kurtuluyordu. İşte tam o 
günlerde babası durumu öğrenmiş ve hepi-
mizin önünde Mücteba Abimizin kulağına 
asılıp rezil etmişti. “Mahallenin çocuklarını 
kendine memur mu ettin eşşeğin sıpası?” 
demişti. “Keşke biz o sahneyi görmek yerine 
ölseydik” dediydik. 

Dans tekrar ile mümkün değil
Biz Maykıl’ın kasetlerini dinliyor ve 

arada sırada ekrana çıkan silüetinden dans 
modelleri öğrenmeye çalışıyorduk. Ama 
beceremiyorduk. Çünkü dans dediğin şey 
tekrar ile mümkün oluyor. Tekrar edebilmek 
için de hareketi bütün ayrıntısıyla bilmen 
lazım. Ama ekranda görünen üç beş dakika 
içinde ne kadar dans ayrıntısı beller ki insan. 
Yapamıyorduk ama işin güzel tarafı kimse 
yapamıyordu ve bu durumda pek üzülmü-
yorduk. Mahallece elimizden gelen buydu. 
Mücteba Abi bile ay yürüyüşünü birazcık 
yapabiliyordu. Ama alkış kıyamet, kırılıyor-
duk biz. Mücteba Abi fazla değil yarım saat 
Maykıl seyredebilse herhalde neler olur 
neler diyorduk. Çünkü Mücteba Abi hızlı 
öğrenen bir abimizdi. İki ay karate kursuna 
gittikten sonra kuşakları bir bir almış. Kara 
kuşak olmakla kalmamış, boş arsalarda 
mahallenin sıpalarına ders verecek kadar 
durumu ilerletmişti. İki aylık kurs görmeyle 
bu kadar yol alan Mücteba Abimiz acaba 

azıcık Maykıl görüntüsü seyretse neler 
olurdu kim bilir?

Günlerimiz böyle teker meker geçer-
ken, Almancı Faruk minibüsün kornasına 
basa basa mahalleye girdi. Faruk üç oğlu 
ve hanımı ile tam bir Almancıydı. Hali tavrı 
tam Almancı olan Faruk bir de VHS video ge-
tirmişti. Ve kasetler arasında bir de Maykıl 
konser kaydı vardı. Haberi duyduğumuzda 
deliye döndüydük. Hemen seyretmek için 
Almancı Faruk’un evine koştuk ama kaseti 
elinde tutan Faruk’un büyük oğlu Tarık 
elinde kaset gerinerek şartlarını söylüyordu. 
“Bu kaseti beraberce seyrederiz ama kimle-
rin geleceğine ben karar vereceğim. Herkes 
sırayla bir yeteneğini gösterecek.”

“Yetenek göstermek nedir yani? Tarık 
denen sıpanın önünde maymunluk mu 
edeceğiz?” dedik. Ama Maykıl hasreti ağır 
bastı, fazla direnemedik. Çünkü Tarık konser 
kaydını başa sardırarak seyrettirecekti böy-
lece dansın her ayrıntısını görebilecektik.

Sırayla Tarık’a maharetlerimiz göster-
meye başladık. İlk sırada Mücteba Abimiz 
vardı. Birkaç karate hareketi gösterince 
Tarık hayran oldu. “Sen bana karate dersi 
vermezsen Maykıl’ı seyrettirmem.” dedi. 
Mücteba Abi Maykıl’ın hatrına kabul etti. Ve 
Tarık’la derse başladılar. Gündüz Tarık ders 
alıyor ikindiye doğru yorulunca bizi sıraya 
diziyorlar. Sırayla maharetimizi gösteriyo-
ruz. Benim maharetim satranç idi. “Seni beş 
kere üst üste yenerim Tarık.” dedim. Tarık 
yenilme lafını duyunca kendini geri çekti. 
“Seninle ben satranç oynamam. Buradaki 
satrancı ben bilmiyorum. Alman satrancını 
da siz bilmiyorsunuz.” dedi. “Satrancın 
Almanı Türkü mü var uydurukçu Tarık?” 
dedim. O bana dil çıkardı. Ben de ona nanik 
yaptım. Ve bu hareketim sonrasında Maykıl 
seyretmek hakkını yitirdim tabii. Mücteba 
Abimiz araya girdiyse de Tarık razı olmadı. 
Ben hakkımı kaybetmiştim. Bari arkadaş-
larım seyretsin onlar bana anlatır diyerek 
teselli oldum.

Yetenek testleri
Tarık uzun süren yetenek sergileme 

işinden sonra yeteneğini sevdiği arkadaşlar-
la beraber Maykıl’ı seyretmeye başladı. Her 
gün en fazla on beş dakika seyredebiliyor-
lardı. Ben seyreden arkadaşlardan Maykıl 
hareketlerini hemen ezberime alıyordum. 
Ama bir şeyi merak ediyordum. Arkadaş-

larım ne yetenek göstermişlerdi de Tarık 
onları kabul etmişti acaba.

Sora sora öğrendim. Bir arkadaşımız; “...
iyi resim yapıyorum.” demiş ama Tarık’ı ikna 
edememiş. Tarık boya kalemlerini çıtır çıtır 
yemesini istemiş. Arkadaş kırmızı boyadan 
başlayarak yemiş. Bir başka arkadaş Tarık’ın 
karşısında top sektirmiş. Tarık beğenmemiş. 
“Topunu bıçakla yarmama izin verirsen olur.” 
demiş. “Fos” diye canım topu yarmış Tarık. 
Sonra bir başka arkadaşımız; “Çok güzel 
uçurtma yaparım.” demiş. Tarık uçurtmayı 
bir saate yakın uçurmuş, sonra ipini salmış 
ve uçurtma gözden kaybolmuş.

Tüm arkadaşlarımız türlü çeşit eziyetle 
yoran Tarık işin sonunda bir saatlik kaseti bir 
haftaya yayarak seyrettirdi. Biz hareketleri 
hep belledik. Maykıl ustası olduk. “Bu kadar 
güzel dansı Maykıl bile beceremez herhalde” 
diyecek kadar olduk. O zaman Tarık bir laf 
attı ortaya. “Siz dans edin ben kameraya 
çekeyim. Sonra seyrederiz beraberce.” dedi. 
Biz başta pek razı olmadık ama sonunda 
kabul ettik. Tarık elinde kamera ile hepimi-
zin Maykıl performansını kaydetti. Sonra; 
“...bunları seyredeceğimiz günü ben size 
söyleyeceğim” diye bize söz verdi. Biz acaba 
dansımızı tam hakkını vererek çekebildi 
mi diye merak içindeydik. Sonra bir sabah 
erkenden Tarık ve ailesinin Almanya’ya git-
tiğini duyduğumuzda şok olduk. Ulan hani 
bizim görüntüler diye Tarık’a hesap sormak 
istedik ama Tarık çoktan Almanya yolunu 
tutmuştu...

Deli kızın bohçası
Bu hadisenin üzerinden geçmiş epey 

bir zaman. Maykıl rahmetli olmuş, VHS 
kasetlerin artık nostaljisi var, internet pat-
lamış gitmiş ve video paylaşım platform-
ları dediğimiz deli kızın bohçası gibi olan 
icatlar çıkmış. Bizim arkadaşlardan biri o 
video paylaşımlarından birinde bundan 
otuz sene evvel mahallede Maykıl figür-
leri yapan el kadar bebelerin videosunu 
görünce bize haber etti.  Tarık denen karın 
ağrısı bizim görüntüleri yıllarca saklamış 
ve sonra paylaşmış. Çok utandım. Çocukken 
ne saf oluyor insan. “Keşke Mücteba Abimiz 
olsaydı o da seyretseydi.” dedik. Çoktan 
rahmetli olmuş Mücteba Abimizi anarken 
Maykıl’ı da Rabbim affetsin... diyoruz 
gidenlerin ardından.

mustafatoros@gmail.com

 29 AĞUSTOS 2020  CUMARTESİ

MAYKIL’I
PEK SEVERDİK

STAR 05 CMYK


