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Son yıllarda felsefe, dü!ünce tarihi, felsefe ta-
rihi, insan ve do"anın men!eini ara!tıran bilim, 

kısmen antropoloji bol miktarda psikoloji kitap-
ları yaygınlık kazanmaya ba!ladı. Kabul etmek 
gerekir ki felsefe dedi"imizde aforizmaya yas-

lanan, popüler siyasi söylemlere ve ki!isel geli-
!im mantı"ına uygun kısa yazılardan müte!ekkil 
denemeler, kısa ve özet felsefe tarihleri, men!e, 
saflık ve köken içeren mitoloji, biyoloji ve ant-

ropoloji yakla!ımlarıyla örtü!en felsefe parçala-
rı daha önde… Bunlara postmodern gev!eklikle 
örülmü! metodoloji ürünlerini de ekleyebiliriz. 
Zamanın ruhuna uygun bu özet, yüzeysel, fark-

lı disiplinlerle harmanlanmı! denemelerin yanın-
da Yunan felsefesinden ba!layarak filozofların 

eserlerinin yeni tercümeleri, ciddi 20. yüzyıl fel-
sefe kitapları, mukayeseli incelemeler de durak-

samadan yayımlanıyor.
Felsefe neredeyse yayımcılık manasında al-

tın ça"ını ya!ıyor. Çünkü sadece kitaplar de"il 
felsefe merkezli dergiler, akademik yayınlar, di-
jital platformlarda felsefe dersleri, konferanslar, 
süreli yayınlarda felsefe ve filozof dosyaları da 
son sürat devam ediyor. Popüler felsefe ve psi-

koloji yayımı kadar akademik ve kaliteli eser de 
okurla bulu!uyor.

Televizyondaki toplum
Felsefe ve psikoloji yayınlarının dı!ında 

Türk toplumu son yıllarda psikoloji a"ırlıklı di-
ziler ve televizyon programlarına da yöneldi… 

Buna 90’lardan beri süregelen “reality !ov”ları, 
gerçe"in kaba gösterisini, öldürme-evlenme-ka-

çırılma yayınlarını, yarı!ma programlarını da ek-
lemeliyiz… Evet, televizyon e"lencedir; insanlar 
zihinleri da"ılsın diye ellerinde çekirdekle, basit 
!eylere gülmek, ho!ça vakit geçirmek ister, zah-
metsiz, kafa konforunu bozmayan, vandal kah-

kahaları atmaktan ho!lanır. Bu meselenin bir yü-
zü, fakat en sı", izahı en kolay tarafı… Gündüz 

ku!a"ının içinde denklemleri bulunan, ihtiras-
lı, saldırgan, acı hikayeler, çokça yalan, gizem ve 

Freudyen ögeler barındıran insan hikayelerinin, 
hesapla!malarla örülü hayatların, psikoloji dizi-

lerinin, yarı!maların “dü!ünme”yi çok da ertele-
di"i söylenemez; tam tersi özde!le!me ve empa-
ti yapan her izleyici, kendini taraflardan biri ha-
line getirerek “ben olsam ne yapardım” sorusu-
nun pe!inden gider. Psikoloji yapımları, yarı!-

malar benzer saiklerle, Türk toplum yapısının bir 
gere"i biçiminde ortaya çıkarken felsefe yöneli-
mi, mitoloji ve kökene dair tarih yayınları siya-
si konjonktürle ba"lantılı geli!ir. Her halükarda 

Türkiye’de siyasal alan, millet hayatı, tarihi geli-
!imle felsefenin, psikolojinin, yarı!ma program-

larının çok yakın ili!kisi var.

Felsefenin eko-politi!i
Yürümenin, yeme içmenin, kaçı! eksenli do-

"a yakla!ımlarının anlatıldı"ı kitapların konfor-
mist, neoliberal kültüre eklemlenen yapısı nede-
niyle tam manasıyla felsefe sınıfına girmeyece-
"ini dile getirerek içinde bulundu"umuz küre-

sel kültürün, siyasal alanın, varolu! ekseninin in-
sanları felsefeye, bilime, antropoloji ve mitolojiye 

yöneltti"ini söylemek gerek. Dünyada 2000’ler-
den itibaren ba!layan küresel para bollu"unun yol 

açtı"ı konforun 2010’lardan sonra krizlere evril-
mesi, kazanımların kaybedilece"i endi!esi, yeni 

bir yoksulluk dalgasının gelece"i kaygısı, yıkım-
lar… maddi varolu! düzeyinin getirdi"i kültürel 

kendili"in, özne bilincinin, çok kültürlü hayat tar-
zının giderek yerini otorite, güçlü devlet, disiplin, 
mülteci ve yabancı tehlikesine, ulusçulu"a bırak-

ması anlam kaybını getirdi.
#nsanlar anlamı, anlamlandırmayı, me!rui-

yet ve mensubiyet ölçülü varolu! düzeyini yitir-
di. Siyasi manada daralma, ülkelerin iktisadi kriz-
lerine ba"lı söylem sertle!mesine gitmesi insanla-
rın varolu!sal ikilemlerde kalmasına neden oldu. 
#nsan do"ası bütünüyle “hayatta kalma”ya ayarlı-
dır. Ki!i önce kendini sonra ailesi ve toplulu"unu 
korumaya alırken, hayatta kalma adına yüceltti"i 

de"erleri yok sayabilir. Avrupa’nın, Batı’nın ya!a-
dı"ı krizin ba!ında emperyalist demokratik söyle-
min mülteci, yabancı ve #slam tehlikesi nedeniy-
le zora dü!mesi, fa!ist indirgemecili"in ciddi bir 

araç haline dönü!mesi gelir.
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Koronav!rüs gündem!n!n en sıcak 
konusu a"ı. B!rkaç hafta !ç!nde ülke-
m!zde de uygulanmaya ba"layacak. 
A"ı konusunun hukuk! boyutunu ele 
aldı#ımız ve “a"ı bulunursa dünyanın 
ortak malı mı olacak?” sorusunun 
cevabını aradı#ımız yazımızda, 

a"ının patentlenmes!, !zn!, ruhsatlanması ko-
nusundak! b!r takım detaylara de#!nm!"t!k. Bu 
konudak! uluslararası antla"malara d!kkat çek!p, 
a"ıya herkes!n ula"ması noktasında hukuken 
yapılması gerekenlere !"aret etm!"t!k. A"ıların 
tatb!k ed!lmes! ve son günlerde $ng!ltere’den gelen 
onayın ardından önümüzde !k!nc! b!r soru bel!rd!: 
“A"ı yaptırmak zorunda mıyız?” Bu yazımızda a"ının 

yapılması konusundak! güncel gel!"meler! ve 
zorunluluk hususunun hukuk! boyutunu ele almaya 
ve öner!lerde bulunmaya çalı"aca#ız. Koronav!rüs 
alanındak! a"ı çalı"maları yen! de#!l. Çalı"maların 
b!r geçm!"! var. Koruma etk!ler! yüzde 95 !la yüzde 
70 arasında de#!"en a"ı çalı"malarının sonuçları 
açıklandı. A"ıların etk!ler! ve yan etk!ler!, hang!s!-
n!n daha faydalı oldu#u bahs!, tıbb! b!r konu. 

A#ıların onay alması
Ancak bunların b!rço#unun bel!rl! testler! 

geçerek “ac!l kullanım onayı” almı" olmasının hukuk! 
sonuçları var. Böyle b!r kullanıma onay ver!lmes! 
kabaca "öyle b!r sürec! !ht!va ed!yor: B!r a"ının veya 
!lacın b!l!msel kr!terlere göre bulundu#u ülken!n/
bölgen!n bu konudak! akred!te ed!lm!" b!r!m!nden 
(örne#!n: European Med!c!nes Agency/ Avrupa $laç 
Ajansı) onay alınması gerek!yor. 
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AKTA$ Sayfa 2’de

A!ıların tatbik edilmesi ve son günlerde 
#ngiltere’den gelen onayın ardından önümüzde 
ikinci bir soru belirdi: “A#ı yaptırmak 
zorunda mıyız?”

“Geçmi!in arabalarıyla hiçbir 
yere gidemezsiniz” Gorki

Cüneyd Altıparmak

“A#ı yaptırmak “A#ı yaptırmak 

Hukukçu

DEVAMI 4’TE

"leride a#ı konusundaki mevzuat alt yapısının eksik olmasının sancılarını hissedebiliriz. Bir 
a#ı politikası belirlenmelidir. “Ya#am hakkı”, “vücut dokunulmazlı!ı” gibi anayasal korum 
altındaki haklar bu yönüyle tekrar yorumlanmak zorundadır. Zira a#ıyı reddetmek artık 

ki#inin sadece kendisine ba!lı ve kendisini etkiler durumdan uzaktır.

"leride a#ı konusundaki mevzuat alt yapısının eksik olmasının sancılarını hissedebiliriz. Bir 
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Dinî durum 
haritası

Koronav!rüs gündem!n!n en sıcak 
konusu a"ı. B!rkaç hafta !ç!nde ülke-
m!zde de uygulanmaya ba"layacak. 
A"ı konusunun hukuk! boyutunu ele 
aldı#ımız ve “a"ı bulunursa dünyanın 
ortak malı mı olacak?” sorusunun 
cevabını aradı#ımız yazımızda, 

a"ının patentlenmes!, !zn!, ruhsatlanması ko-
nusundak! b!r takım detaylara de#!nm!"t!k. Bu 
konudak! uluslararası antla"malara d!kkat çek!p, 
a"ıya herkes!n ula"ması noktasında hukuken 
yapılması gerekenlere !"aret etm!"t!k. A"ıların 
tatb!k ed!lmes! ve son günlerde $ng!ltere’den gelen 
onayın ardından önümüzde !k!nc! b!r soru bel!rd!: 
“A"ı yaptırmak zorunda mıyız?” Bu yazımızda a"ının 

yapılması konusundak! güncel gel!"meler! ve 
zorunluluk hususunun hukuk! boyutunu ele almaya 
ve öner!lerde bulunmaya çalı"aca#ız. Koronav!rüs 
alanındak! a"ı çalı"maları yen! de#!l. Çalı"maların 
b!r geçm!"! var. Koruma etk!ler! yüzde 95 !la yüzde 
70 arasında de#!"en a"ı çalı"malarının sonuçları 
açıklandı. A"ıların etk!ler! ve yan etk!ler!, hang!s!-
n!n daha faydalı oldu#u bahs!, tıbb! b!r konu. 

A#ıların onay alması
Ancak bunların b!rço#unun bel!rl! testler! 

geçerek “ac!l kullanım onayı” almı" olmasının hukuk! 
sonuçları var. Böyle b!r kullanıma onay ver!lmes! 
kabaca "öyle b!r sürec! !ht!va ed!yor: B!r a"ının veya 
!lacın b!l!msel kr!terlere göre bulundu#u ülken!n/
bölgen!n bu konudak! akred!te ed!lm!" b!r!m!nden 
(örne#!n: European Med!c!nes Agency/ Avrupa $laç 
Ajansı) onay alınması gerek!yor. 
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A!ıların tatbik edilmesi ve son günlerde 
#ngiltere’den gelen onayın ardından önümüzde 
ikinci bir soru belirdi: “A#ı yaptırmak 
zorunda mıyız?”

“Geçmi!in arabalarıyla hiçbir 
yere gidemezsiniz” Gorki

Cüneyd Altıparmak

“A#ı yaptırmak “A#ı yaptırmak 

Hukukçu

DEVAMI 4’TE

"leride a#ı konusundaki mevzuat alt yapısının eksik olmasının sancılarını hissedebiliriz. Bir 
a#ı politikası belirlenmelidir. “Ya#am hakkı”, “vücut dokunulmazlı!ı” gibi anayasal korum 
altındaki haklar bu yönüyle tekrar yorumlanmak zorundadır. Zira a#ıyı reddetmek artık 

ki#inin sadece kendisine ba!lı ve kendisini etkiler durumdan uzaktır.

"leride a#ı konusundaki mevzuat alt yapısının eksik olmasının sancılarını hissedebiliriz. Bir 
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Modern dü!ünce ve ha-
yatta birçok farklı 
alan ve disiplinde sık 
sık kullanılan, anlamı 
epey mu"lak, buna 

ra"men açıklayıcı gücünün yüksek ol-
du"u dü!ünülen kavramlar arasında “ik-
tidar”ın yeri belki de e!sizdir. Hukuktan 
sosyolojiye, siyasetten sanata bazen 
ele!tiri bazen de savunma maksadıyla 
ba!vurulan, zaman zaman baskı ve !id-
detle zaman zamansa özgürlük ve yeter-
lilikle ili!kilendirilen bu kavramla ifa-
de edilmeye çalı!ılan çe!itli durumlarda 
payla!ılan ortak olguyu aydınlatmak ise 
epey güç görülür.

Türkiye’de büyük ölçüde baskı ve 
!iddet formlarıyla ili!kilendirilerek dü-

!ünülen kavramın sadece bunlara has-
redilmesinin onun i!leyi!indeki meka-
ni"i kavramada bize epey zorluk çıkar-
dı"ı ve hatta iktidarı sadece “baskı” ve 
“!iddet” formlarıyla ili!kili dü!ünmeye 
yönelik yo"un bir baskı ve !iddete ma-
ruz kalmamızın bu tarz dü!ünmelere 
de kendili"inden bir tür iktidar sa"ladı-
"ı göz önünde tutulursa kavramın han-
gi hallerde nasıl kullanılması gerekti"i-
ne ili!kin formel belirlemelerin önem 
kazanmaya ba!ladı"ı görü!üne de hak-
lılık payı verilmelidir. Siyasal alanda 
iktidar olunup muktedir olunamayan, 
yani bir anlamda gelinen konumun asli 
öznesi payesine bir türlü kavu!ulama-
yan durumların da bu tür güçlüklerle 
bo"u!ulmasını neredeyse zorunlu kıl-
dı"ı öne sürülebilir.

!ktidar nedir?
Sahiden iktidar nedir? Hangi du-

rumlarda bu iktidar baskı ve !iddetle zo-
runlu bir ili!ki içindedir, hangi durum-
larda baskıya ve !iddete ba!vurmadan 
da iktidarlar tesis edilebilir? Bu sorular 
kavramın atıfta bulundu"u “ili!ki tarzı”-
nın bütün form ve içeri"i aydınlı"a ka-
vu!turulamadan cevaplandırılamaz el-

bette. Türkçe’ye “#ktidar Nedir?” ba!-
lı"ıyla çevrilmi! kitabında Byung-Chul 
Han, kavramın çerçeveledi"i “güç”ün 
mantı"ını, semanti"ini, metafizi"ini, po-
litika ve eti"ini tartı!arak onun ortaya çı-
kabilece"i farklı formlar içerisinde nasıl 
!ekillendi"ini göstermeye ve böylelikle 
içeri"ini belirginle!tirmeye u"ra!ıyor.

Genellikle iktidarın bir ki!inin 
ba!kasını kendi iradesine ra"men bel-
li bir tarzda davranmaya zorlayan güç 
olarak anla!ıldı"ına dikkat çeken Han, 
bu fikrin iktidar kavramındaki karma-
!ıklı"ı açıklamaya yetmedi"ini belirte-
rek iktidarın olu!masının illaki herhan-
gi bir direnci kırmaya veya itaat etme-
ye zorlamakla sınırlı olmadı"ına i!a-
ret ederek “#ktidar ne kadar güçlüyse, 
o kadar sessiz ve derinden etki eder. 
Özellikle kendine i!aret etmek zorunda 
kaldı"ı yerde, zaten zayıflamı!tır” ifa-
delerini kullanıyor.

Kavramın mantı"ını tartı!ırken ikti-
darın diyalekti"inin çoklu yapısının dik-
kate alınması gerekti"ini vurgulayan 
Han, onun özgürlü"ü dı!ladı"ı görü!ünü 
de ele!tiriyor: “Mutlak iktidara ula!mak 
isteyen !iddetten de"il ba!kalarının öz-
gürlü"ünden yararlanmak zorunda ka-

lacaktır. Bu tür bir iktidar, özgürlük ve 
teslimiyetin birle!ti"i anda elde edilir.”

Köle-efendi diyalekti"i
Weber ve Luhmann’ın iktidar teo-

rilerini tartı!tı"ı “#ktidarın Mantı"ı” ba!-
lıklı bölümde iktidarın bir ili!ki oldu"u-
nun altını çizen Han, “#ktidar, ancak ta-
raflardan biri, olası ölüm korkusundan 
ya da rakibinin fiziksel üstünlü"ünün 
farkındalı"ıyla di"erine teslim olduktan 
sonra ortaya çıkar. Gerçek anlamda ik-
tidarı olu!turan !ey, taraflardan birinin 
ölümüne mücadelesi de"il, bu mücade-
lenin hiç ya!anmamasıdır” ifadelerini 
kullanır. Han’ın bu analizinde Hegel’in 
Tinin Fenomenolojisi kitabında resmet-
ti"i “köle-efendi diyalekti"i”nin yo"un 
bir etkisi oldu"u da açıktır.

Kitabının di"er bölümlerinde de 
iktidarın anlamla, ahlakla, din ve me-
tafizikle ili!kilerini Hegel, Heidegger, 
Nietzsche, Foucault, Bataille gibi dü!ü-
nürlere ba!vurarak tartı!an Byung-Chul 
Han, kitabında böylelikle kavram et-
rafında geli!tirilmi! felsefi, sosyolojik 
ve siyasi analizleri derli toplu bir halde 
sunma imkanı da buluyor.

@uzakkoku

Türkçe’ye “!ktidar Nedir?” ba"lı#ıyla çevrilmi" kitabında Byung-Chul Han, kavramın çerçeveledi#i 
“güç”ün mantı#ını, semanti#ini, metafizi#ini, politika ve eti#ini tartı"arak onun ortaya çıkabilece#i farklı 

formlar içerisinde nasıl "ekillendi#ini göstermeye ve böylelikle içeri#ini belirginle"tirmeye u#ra"ıyor.

MURAT GÜZELA Ç I K G Ö R Ü!K "TA P L I# I

!ktidar Nedir?
Byung-Chul 

Han
çev. Mustafa 

Özdemir
!nsan, 2020

Gücün mantı!ı, 
semanti!i, metafizi!i

Timur zamanında fethedilen Hindistan’da 16. yüzyılda hakimi-
yet kuran bir devlet Babürlüler. Zirve yıllarında Avrupa kıtası-
nın yakla!ık üçte biri büyüklü"üne ula!an Türk-Mo"ol köken-
li devlet, dönemin Avrupa nüfusunun yakla!ık iki katı bir nüfu-
sa ve Hindistan topraklarının büyük bir bölümüne hâkim olma-
yı da ba!armı!tı. Babürlüler üzerine yazdı"ı kitapta tarihi olay-
ları zengin ve kapsamlı bir ba"lama oturtan tarihçi Michael H. 
Fisher, bir taraftan Bâbürlüler dönemi Hindistan siyaseti ve kül-
türünün ayrıntılı bir incelemesini sunarken 
öte yandan hanedan kadınları, dinî gruplar 
ve ta!ra memurları gibi pek incelenmemi! 
konulara da dikkat çekiyor. Dönemin dil, 
!iir, sanat ve mimari arka planına da geni!-
çe yer verilen kitapta Babürlülerden kalan 
miras da analiz ediliyor. 

Babürlüler, Michael H. Fisher, 
çev. M. Fatih Çalı"ır, Kronik, 2020

Türkiye’de felsefi dü!üncenin geli!imine katkı vermi! bir-
çok isim vardır. Onlardan biri de elbette Ulu" Nutku’dur. 
Dü!üncelerini geli!tirirken sadece felsefe tarihine de"il, ken-
di tarih ve kültürümüze ait dü!ünce kaynaklarından da yarar-
lanması ve toplumca ya!adı"ımız sorunları, çıkmazları ve bu-
nalımları felsefi dü!ünmenin bir konusu ve problemi kılma-
sı onun filozof kimli"inin dikkat çeken özellikleri arasında-
dır. Altı yıl önce vefat eden Nutku’nun ardından yazılanları ve 
dü!üncelerini belirlemeye çalı!an makale-
leri içeren bir kitap Gezgin Filozof Ulu" 
Nutku. Ulu" Nutku’nun felsefe çalı!mala-
rında i!ledi"i sorunları, onun kendine özgü 
felsefi söylemini ve özgün kavramlarını 
ele alan kitapta onun Türk felsefesine kat-
kıları da ortaya çıkarılmaya u"ra!ılıyor. 

Gezgin Filozof Ulu# Nutku, 
ed. Mustafa Günay, Çizgi Kitabevi, 2020

Hindistan’da bir 
Türk-Mo!ol devleti

Cumhuriyet dönemi 
felsefecilerinden Nutku
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Batı’daki hatta küresel saha-
daki varolu! krizinin, an-
lamlandırma sıkıntısının 
Türkiye’den berî kalaca-
"ını dü!ünmek imkansız 

elbette. Sol-liberal, seküler-laik kesim-
ler 2000’lerden sonra iktidar kaybı ne-
deniyle ciddi arayı! içine girmi!, varolu! 
sıkıntısını farklı platformlarda giderme-
ye, yeni siyasal alan in!asıyla örtmeye 
geçmi!ti. Milli ve yerli çevreler ise za-
ten Türkiye’deki statükonun, Tek Parti 
ve 28 $ubat zihniyetinin “her an” yeni-
den ba!a geçece"i endi!esini ta!ıyordu; 
üstüne Gezi-15 Temmuz-Hendek olay-
larıyla beka kaygısını çok daha ciddi ya-
!amaya ba!ladı.Bu süreçte klasik ko-
münizm, liberal izahlar, sosyal demok-
rasi, #slamcılık hatta ulusçu-mitçi milli-
yeçilik insanlara “bilinç-irade-anlam” 
dünyası, aktif nihilizmi a!abilecek de-
"er yüklemesi yapamadı. #ktisadi kriz, 
laik-sol kesimdeki sürekli yenilginin, 
milli ve yerli çevrelerdeki statükonun 
geri dönü!ünün yol verece"i kazanım-
ları kaybetme endi!esi, siyasal alanın 
“beka kaygısı”na, dost-dü!man, ben-
sen dikotomisine kilitlenmesine neden 
oldu. Bu sıkı!ma, alternatif geli!tire-
meme yeni me!ruiyet ve anlamlandır-
ma kanalı arayı!ına götürdü.

Köken arayı#ı
“Niçin felsefe okuyoruz?” soru-

su iktisadi, ideolojik, siyasi yönelimler-
le birebir ba"lantılı… #deolojiler, geç-
mi! deneyimler, bir dönemin hazır ka-
lıp projelerin iflas etmesi, yeni sorunlara 
çözüm olamaması; tüketim odaklı kon-
foru domine edecek yeni iktisadi mo-
dellerin çıkmaması; iktidarın toplumsal 
ve siyasi dönü!üm getirmemesi, mu-
halefetin iktidar yapacak yeni söylem-
ler üretememesi; tüketim toplumunun, 
nesnelere sahip olmanın varolu!a yet-
memesi insanları “ba!a dönme”, kökle-
re müracaat, köken arama, kaynaklara 
yönelme, en azından 1980 sonrası tec-
rübelerden arınmı! temel referanslar-
dan yeni bir yakla!ım geli!tirme çabası-
na sevk ederken felsefe, mitolojik tarih, 
psikoloji okumalarını yo"unla!tırdı.

Nostaljiye ba"lı geri dönü!ler dö-
nem dönem kendini belli eder, geç-
mi! ço"unca “saflık”la özde!le!tiri-
lir. Kirlenme ve arınma sistem kar!ı-
sında acziyetin, feda edilen de"erle-
rin yazıklanmasının kefareti olarak za-
man zaman nükseder. Günümüzde ge-
nel geçer söylemden yeni bir in!a ger-
çekle!tirememe, üstüne üstlük ilkele-
rin ve de"erlerin dünyevi olan kar!ısın-
da yenilmesi kendini kirlenme kavra-
mında gösterir. Arınma da elbette za-
manın suyuyla yıkanarak sa"lanmaz; 
geçmi!in arı duru safiyetiyle müm-
kün olabilir. Bu amaçla biraz da Noval 
Yoah Hariri’de kendini gösteren ilk to-
humun atılmasından, ma"ara dönemin-
den ba!lama öne çıkar. Köken arayı!ı, 
ilk toplum kurgusuna yeniden dönme, 
ilk Türk’ün ortaya çıkı!ını takip etme; 
Viking mitolojisinden Aryen efsanele-
rine, Nuh Peygamber ya da Cengiz’i 

ilk görme kaygısına, köken merkez-
li her tür biyolojik, felsefi, tarihi yoru-
ma yönlendirir. Mesela Anadolu’da 
Hristiyan ve Yahudilerin hatıratları-
na ba!vuru da benzer yönelimin sonu-
cu.#nsanın, Türklerin, Avrupa’nın, top-
lumların “kısa tarih”lerinin okuması 
bir anlamda zincirdeki “kopan halka”-
yı ikame edip ideale yakla!mayla ilgi-
li. Bu halkanın ikamesinde #slami ke-
sim bile dini olanı ön plana çekeme-
di, deizm güçlenip meselelerin hallin-
de #slami olanı esas kılma yüzgeri edil-
di"i için, Türk mitolojisindeki figürler 
bile makbul hale geldi.

2000’lerin ilk on yılında görece 
refah seviyesine ba"lı kariyer hesapları 
ki!isel geli!imi güçlendirmi!ti. Kendilik 
bilgisi ve özne arayı!ı “neoliberal yırt-
ma” ile birle!ince kendini geli!tirme 
kariyerizmi felsefeye eklemlendi. 2008 
krizinin yansımaları, iktisadi çıkmaz ve 
alternatifsizlik kanaati, iklim-çevre-ya-
!anabilir do"anın yok olması, sava!-te-
rör-çatı!ma-darbe ve istisna durumla-
rının uzun sürmesi anlam kaybını, ak-
tif nihilizmi koyulttu. De"i!im arayı-
!ı, dünyanın kodlarını ö"renme, zama-
nın araçlarını kullanarak zaman dı!ına 
çıkma, siyaset yo"un gündemden so"-
rulma, bel ba"lanan !ahsiyetlerin-kült-
lerin-grup ve cemaatlerin yarattı"ı hayal 
kırıklıkları “gerçek”ten kaçı!ı, “haki-
kat arayı!ı”nı getirdi. Sıfırdan ba!lama, 
yeni bir özne çıkarma, yeni karizma ve 
kültler in!a etme, kök-köken arayı!ına, 
modernize mitlere, yeni tür mesihçili"e, 
üstün insan özlemine yöneltti.

Psikolojinin yükseli#i
Suçu bir ba!kasına yüklemeye, 

kendindekini ba!ka bir tarafa yöneltme-
ye, yansıtmaya meyyaldir insan. Son 
yıllardaki psikoloji yayınlarının, prog-
ramların, dizilerin artı!ında da yine so-
rumlulu"u kendi üstünden atma saiki-
nin etkisi yüksek. Geçmi!, psikolojinin 
kökenidir; Freudyen manada çocuk-
luk ve ona etki eden ilk halka yani ai-
le sorunların kökenini olu!turur. Zaten 
psikoloji dizilerinde ve yayınlarda da 
özellikle Türk toplumu ve geleneksel-
lik sözkonusu oldu"unda öncelikle din, 
geleneksel ya!am ipe çekilir. Bilinçsiz, 
hurafelerle dolu aile efradı ve umumi-
yetle baba ve çaresizli"i yüzünden olan 
bitene göz yuman anne, ataerkil top-
lum yapısı bireylerin gelecekteki haya-
tını adeta karartır. Sorunlarla ba!a çıka-
mayan günümüz insanı, anlam ve va-
rolu! krizini biraz da bu dizilerdeki sah-
nelerde, uzman psikologların anlatıla-
rında bulurlar.

Kendini haklıla!tırma, meselelerin 
esbabını kendinden uzakla!tırma saiki 
sokaktaki insanın, ev hanımlarının bile 
psikolojiye ilgisini artırıyor; bilinci dev-
re dı!ı bırakan, iradeyi ortadan kaldıran 
haliyle sorumlulu"u en alta indiren bu 
yakla!ım tarzı kafa konforunu olabildi-
"ince yükseltiyor. Ba!kalarını gözetle-
me, nice kötü hikayeyi izleyerek “hali-
ne !ükretme”, “beterin beteri”nden sa-
kınma, “iyi ki ben de"ilim” çıkarımına 
ula!ma, !ükretme ve kabullenme, ço"u 
karakterde, olayda kendini bulma ruhi-

yata dair televizyon yayınlarını gözde 
kıldı. Kendini kolay kolay ifade edeme-
yen bir milletiz; basit bir sorunu ya vu-
rup kırarak hallediyor ya a"ır bir yükü 
içine atarak geçi!tirmeye çalı!ıyoruz.

Hayatın bütünündeki !efkat-!eh-
vet-!iddet döngüsünde modernizmin 
gündelik hayat baskısına kar!ı inançla-
rımıza, geleneksel dü!ünme biçimimi-
ze yatkınlı"ımızdan dengeyi bulamı-
yoruz. Kaçma, geçmi!e, mesiyanik bir 
güce sı"ınma insan do"asında yer etti"i 
gibi toplumsal kodlarımızda daha çok 
görünmeye ba!lıyor.

Anlam ve varolu! krizine !im-
dilerde güven sorunu da eklendi… 
Psikolojinin a"ırlık kazandı"ı yapım-
larda hemen herkesin dı!arıdan gö-
ründü"ü gibi çıkmaması, iyi portresi-
nin altında, ya!adı"ı “öteki hayatı”n-
da “arıza”ların bulunması gündelik ha-
yatta da güvensizli"i artırıyor. #nsanın 
Heideggeryen manada “ili!kiselli-
"i”yle vardır, kar!ıtlıklarla insan olu-
ruz. Halbuki son yıllarda bu ili!kisel-
lik yerini tekdüze, dikte edici, tek taraf-
lı söylevlere bırakıyor; kök, köken, saf-
lık, güç istenci arayı!ı, suçu geçmi!e-a-
ileye-ba!ka’sına atma tutumu gittikçe 
yaygınla!ıyor, temelleniyor.Bu tutumu-
muz elbette televizyon yapımları kadar 
yarı!malarda da daha çok kendini gös-
teriyor. Gelin, yemek, moda, ses, bilgi 
gibi her tür yarı!ma programında sata!-
ma, entrika, “stratejik davranma”, be"e-
nisini göstermekten kaçınma, iticilik in-
sanın özündekini daha !edit ortaya dök-
mesini, zamanın ruhuna uygun biçim-
de “kazanmak için her !ey mubah” an-
layı!ının da sonucu.

Varolu# korkusu
Dizilerde, romanlarda, yarı!ma-

larda olmak istedi"imiz ki!ilere, benim-
sedi"imiz tavırlara, onayladı"ımız ha-
diselere kar!ı mutlak kar!ıtlık da kuru-
yor, kutbun bir tarafına yerle!iveriyo-
ruz. Türk toplumu cedelci, tartı!ma-
yı, zıtlı"ı, sebepsiz nefret etmeyi, “gı-
cık oldu"u için” kar!ı gelmeyi seviyor; 
çatı!macı, kutupla!macı, tarafgir, siv-
rili"i tutan yapımız var. Bu hatayı ka-
bul etmeyen ki!ili"imizden ileri geli-
yor, hep bir ba!kasını suçlayarak ya!ı-
yoruz. Kendimizde hatayı bulmak ne-
redeyse imkansız, bir büyü"ümüz bi-
ze yanlı!ımızı söyledi"inde bunu ka-
bullenene kadar etimizden sanki li-
me lime parça koparıyorlar gibi olu-
ruz. Kabullenmektense geçmi!e dön-
meyi, suçlamayı, yansıtmayı, resetlen-
meyi tercih ederiz. #çinde bulundu"u-
muz varolu! ve anlam krizinde köklere, 
kökene, safiyete yönelme biraz da mer-
kez kaybından kaynaklanıyor. Bir yere 
ait görünse bile toplum ve birey aidiyet 
ba"larının me!rulu"unu artık canı gö-
nülden sahiplenemiyor.

Çıkmaz, çözümsüzlük, daralma, 
girdap, cendere bizi yeni bir yer, yeni 
bir dü!ünce, yeni bir merkez arayı!ına 
itiyor ama öne çıkmak, sorumluluk al-
mak, göz önünde bulunmak da istemi-
yor; açıkçası anlamdan da yeni bir olu!-
tan da korkuyor, kaçıyoruz.

ercnyldrm1@gmail.com

FELSEFE OKUYAN 
PS!KOLOJ! !ZLEYEN 

YARI"MA SEVEN 
B!Z TÜRKLER

Köken arayı#ı, ilk toplum kurgusuna yeniden dönme, ilk Türk’ün 
ortaya çıkı#ını takip etme; Viking mitolojisinden Aryen efsanelerine, 
Nuh Peygamber ya da Cengiz’i ilk görme kaygısına, köken merkezli 

her tür biyolojik, felsefi, tarihi yoruma yönlendirir. !nsanın, Türklerin, 
Avrupa’nın, toplumların “kısa tarih”lerinin okuması bir anlamda 
zincirdeki “kopan halka”yı ikame edip ideale yakla#mayla ilgili.zincirdeki “kopan halka”yı ikame edip ideale yakla#mayla ilgili.
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