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Türkçe Baskıya Önsöz
Havalı olsun diye böyle bir başlık attım.
Dosya geçmişte paylaştığım “Yeni Bir Mücadele Arayışı” adlı çalışmamla başlıyor. Ancak burada, paylaştıktan sonra yaptığım birtakım
düzeltmeler ve hiç paylaşmadığım bazı bölümler de yer alıyor. Bu
kısım Baudrillard öncesi dönemi temsil ediyor.
Kısa ara bölüm ise, külliyata girişmeden önce okunması gereken bazı
ön bilgilerden oluşuyor. Çok uzun değil çünkü bu ön bilgiler çalışmanın sonuna kadar devam edecek.
Son kısımsa 13 Baudrillard kitabına ayrılıyor. Her kitabın girişinde ve
alıntıların arasında yine bilgilendirici bazı hususlar ve kendi fikirlerimi
paylaştım. Verilen basım tarihleri Türkçe değil Fransızca basımlardır.
Çünkü kitapların kaç yılında yazıldığı mühim.
Bazı Mevzular: Kitle mücadelesini bıraktıktan sonra kapitalizm (emperyalizm) karşıtlığımın yanına iki yeni husus eklemiştim; anti partici/sekter anlayış ve Marksizm’in eleştirisi. Geçmişte ve bu süreçte
muhalefetten birçok insan tipiyle karşılaştım ve tartıştım. -Bunların
arasında tek tük de olsa silahlı örgütlere sempati duyanlar ve sonrasında oralarda örgütlendiklerini öğrendiğim insanlar da var.En genel tavır, "mücadeleye destek vermiyorsanız mevcut mücadeleyi eleştirmeyin", "Marksizm eleştirisi sisteme hizmet eder!" ve
"İktidar/Kapitalizm/Liberalizm dururken ne diye "radikal", "devrimci"
fikirleri eleştiriyorsunuz!" Kimisi bunları açıkça itiraf edemese de
yanından çevresinden kedi gibi dolaştığını görüyordum ki hala sosyal
medyada bunu gözlemliyorum.
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Şimdi, kapitalizm eleştirisi hususunda "radikal bir mücadele veriyoruz" diyenlerden daha kapsamlı ve gerçekçi olduğumuzu rahatlıkla
söyleyebilirim. Keza anti-kapitalist eleştiride aynı şeyleri söyleyebiliyor olsaydık, zaten zaman içinde diğer hususlarda da birbirimize
yaklaşabilirdik. Ancak on yıl önce tartıştığım "militan"lar ve çevrelerinin bugün hala aynı söylemleri taşıyor olduğunu görmek pek üzücü.
-Ki 70'lerden beri aynı terane.- Öte yandan o zamanki "militan"ların
büyük çoğunluğunun bugün bir şirkette patronlarından zam beklediklerini ve tivit atmaktan öteye gidemediklerini görmek de, tüm
tartışmaların yersiz olduğunu yüzüme vurmuştur. Uzunca süredir bu
sebepten radikal olduğunu iddia edenlerle tartışmayı kestim. Zaten
bana da hiçbir düşünsel fayda sağlamamıştı...
Oturup kapsamlı biçimde liberalleri (anti-kapitalist eleştiriden otomatikman paylarını alıyorlar), sağcıları vs. eleştirecek değiliz. Onlar
hiçbir zaman sistem karşısına radikal bir özgürlük yahut "tek gerçek
radikal alternatif" olma gibi bir iddiayla çıkmamışlardır. -Ki sistemle
alıp veremedikleri de pek yok.- Bugün bu iddiayı taşıyanlar kendine
sosyalist, komünist diyen çevrelerdir. Ancak biz bunun gerçekten
radikal bir alternatif olmadığını, hem kuramsal hem de pratik manada geçerliliklerini yitirdiklerini düşündüğümüzden; sistemi yerle bir
ederken "sistem karşıtı" diye ortaya çıkan tarafı da eleştirmek zorundayız. Asıl korkaklık bu eleştiriyi yapmamak olurdu.
Bir söylem çeşidi de şu; "Mücadeleye katılmamak için bahaneler
üretiliyor." Buna kısmen katılıyor ve özellikle varoluşçuluk, anarşizm
vb. ile kendini tanımlayanlarda SIKÇA gözlemliyorum. Bireysellik ve
Marksizm eleştirisi hususlarında son derece yüzeysel argümanlara
sahip bu insanlar, mücadelesiz muhalefete kılıf uydurmaktadırlar.
Katılıyorum. Ancak biz bu grubun içinde değiliz. Bizim anti-kapitalist
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tavrı KOLEKTİF BİÇİMDE mücadeleye dökemememizin sebebi, mücadele diye sunulan TEK alternatif seçeneği ve örgütsel karşılıklarını
değersiz görmemizdendir. Varoluşçuluk, anti natalizm, pesimist tavır,
bilmemneyci anarşizm gibi görüşlere saplanıp kalmışları eleştirmeye
değer görmüyoruz. Bizim Marksizm'e ve kitleye getirdiğimiz eleştirilerden nemalanmadan önce kendi yüzeysel ve incir çekirdeğini doldurmayan kamuflajlarını sorgulamaları gerekir. Ben de o yollardan
geçtim, zaten mühim olan da geçip gitmeyi bilmek; bu yüzden o
arkadaşların arasında da seslenebileceğimiz birilerinin olduğunu
biliyoruz.
Biz ortaya koyduğumuz fikirleri yasa olarak görmüyor, şüphe ve belirsizliğe yer vererek kendi doğrularımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü
yerinde sayan bu sözde radikal tek alternatif mücadele biçiminden
artık sıkıldık, kapitalizmden ya da vasat postmodern kültürden sıkıldığımız gibi!
Aklıma gelen son söylemlerden biri de; "Çözüm ortaya koymuyorsan
boşa eleştirme!" tavrı. Bu belki umutsuzluğu körüklemek dışında
hiçbir şey ortaya koyamamış düşünürler ve benim gibi çömezler
karşısında geçerlidir. Burada batının bataklığından seslenen Baudrillard'ı, pratiğe dökülebilecek bir çözüm ortaya koymadığı için eleştirmek haksızlıktır. Çünkü onun düşünceleri, benim açımdan sosyoloji hususunda gelinebilecek son kuramsal noktadır. Medeniyetin uzun
yıllar boyu Baudrillard'ı aşabileceğini, görmezden gelmek haricinde
onu yok edebileceğini hiç sanmıyorum: Foucault’nun dediği gibi;
“Baudrillard ismine ayıracak zamanım yok.” Neyse ki bizim var. Bugün Baudrillard'a karşı alınan tavırlarda zamanında Nietzsche'ye
alınan tavrı görebiliyoruz, hem de Nietzsche'ye değer verdiğini söyleyen insanlarda dahi.
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Baudrillard anlaşılmak zorunda. Bu bizim için kaçınılmaz bir görev
çünkü onun çözümlediği kültürün içine hızla sürükleniyoruz. Kendimize has bir tavır geliştireceksek onu anlamak işimize yarayacaktır.
Ancak ben, iş işten geçtikten sonra Baudrillard'ın ülkemizde “gerçekten” konuşulmaya başlanacağını düşünüyorum, böyle düşünsem
de bunu ufacık da olsa durdurabilmek için elimden geleni yapıyorum. Biz Baudrillardcı falan değiliz, böyle bir şey hem kuramsal olarak mümkün değil hem de yaşadığımız kültür açısından bizi çelişkiye
düşürür. Ama biz, medeniyetin tahlil edilmesi ve kültürümüzün gidişatı hususunda ondan yararlanmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Tekrar ediyorum, Baudrillard gelinen son noktadır. Ancak bu
ülkede henüz son nokta koyulmamıştır.
Uzun yıllar üretim ve emek üzerine yaptığım eleştirilerle birlikte alternatif bir politik mücadele biçimi üzerine kafa yordum. (Kişisel
ütopyam dışında.) Hem de çok bilmiş gibi, bu kafa yormalarımı yaparken hiçbir düşünüre uğramamayı seçtim. Kapsamlı olmasa da tam
bir yerlere ulaştığımı düşünürken ekososyalizmle karşılaştım. Bu
benim için enteresan bir karşılaşma oldu. Çünkü üretim, emek, tüketim araçları ve alanları ile beraber savunulması gereken ilk değerler
hususunda ben de benzer sonuçlara ulaşmıştım. Ancak ekososyalizm
her yerde geçer akçe bir mücadele biçimi değil, mücadelenin içindeki
unsurlardan biri olabilir, diye düşündüm.
Bu dosyada kişisel fikirlerimi ciddiye almak zorunda değilsiniz, isterseniz okumadan geçin. Çünkü bir çömez olarak kalacağımı biliyorum.
Ayrıca simülasyon sözcüğünü nasıl fütursuzca kullandığımı ve Baudrillard bölümünü bitirdikten sonra ilk bölümdeki çelişkileri göreceksiniz. Kendi fikirlerimi günü geldiğinde eleştirmek, değillemek ve
anında terk etmek hususunda hiç çekinmediğimi bilmenizi isterim.
Doğrudan Baudrillard’a geçmek isterseniz ilk dosyayı atlayabilirsiniz.
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Her ne kadar çelişkili olsa da, oradaki tavrın ve fikirlerin birçoğunu
hala paylaştığımı söyleyebilirim.
Baudrillard'ı kapsamlı okumak için yirmi sekiz yaşına kadar beklemiş
olmaktan rahatsız değilim. Yoksa ne çömezlik eserlerim Saldırı Manifestosu ile Yeni Bir Mücadele Arayışı'ndaki fikirlere kendi başıma
ulaşabilir ne de üzerinde dört küsur yıl uğraştığım basılmamış romanımı yazabilirdim. Romanımda simülasyon teorisini kurgunun merkezine koymak yerine, mekansal yan unsurlardan biri olarak kullanıp
geçmiştim. Eğer Baud'u (arada bu kısaltmayı kullanacağım çünkü
yazmak yoruyor) okumuş olsaydım; klişeleşmiş kurguları değersiz
yan alanlar olarak kullanan, kendi içindeki saflıkla gelişen bu özgün
romanı asla aynı ruhta yazamazdım. Yarın bu basılmamış romanın
devamı olacak son kitabı yazarken elbette Baudrillard'ın etkisini hissedeceğim. Bundan dolayı üzgün değil, aksine onun sayesinde aklıma
gelen kurgular sebebiyle pek sevinçliyim. İlk roman Baudrillard öncesini, ikinci romansa Baudrillard sonrasını temsil edecek. Zaten ikinci
roman, kurgunun biraz ileri sarılmasıyla başlayacağı için birbirleriyle
örtüşen bir durum olacak. Tabii sizin bunlardan haberiniz olmayacak,
boşa başınızı ağrıtıyorum, çünkü romanımı basmamayı sürdürecekler. Belki içinizden birinin yardımıyla bu kitabı dağıtımı iyi bir yayınevinden bastırmayı başarabiliriz. Hayatta daha ne isteyebilirim ki,
kapitalistlerin ve politikacıların ortadan kaybolmasından sonra.
“Baudrillard'ın anlaşılması bu kadar zorken, alıntılarla ilerlemek ne
manaya geliyor!” gibi gayet mantıklı bir eleştiri getirebilirsiniz. Bu
çalışma Baudrillard'a "hakim olmayı" vaat etmiyor, onu okumadan
önce bir ısınma hareketi yalnızca. Bu yüzden, kitaplarına olan ilginin
artması için küçük bir katkı. Tabii birçok düşünürün de okunmasını
teşvik ediyor, yoksa "artık okumama gerek kalmadı" gibi bir durumu
değil. Baud yüz anlatıyorsa, biz on sunabiliyoruz. Yazım ve mizanpaj
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hataları varsa şimdiden affola, yoruldum ve tekrar okuma yaparken
çok odaklanamadım.
Alıntılar bazı temel düşünceler hususunda fikir vermesi için özenle
seçildi ve çoğu elendi. -Bu elenmiş hali.- Bir okur olarak, kendim ve
yakın çevrem için hazırladığım bu dosyadan herkesin yararlanmasını
istedim. Yani sizlerle "bazı mevzular" üzerinde düşünen ve ardından
Baudrillard'ı anlamaya çalışan ütopyacı bir okur-yazarın sürecini
paylaşıyorum. Paylaşıyorum ki yarın siz bu çetin külliyata giriştiğinizde benden daha az işkence çekin ve bu sayede benden daha fazla
şey anlayarak paylaşabilin diye. Ama şunu söyleyebilirim; dosyayı
bitirdiğinizde, bitirmeden önceki halinizden daha ileride olacağınızdan hiç kuşkum yok.
Son: Baudrillard dosyasını tez ödevi gibi hazırlayabilirdim. Elimde
yığınla veri var, araya alıntılar ekler ve kalan bölümleri kendi fikrimmiş gibi “profesyonelce” sunabilirdim. Yıllarca reklam metni yazarlığı
ve çok farklı alan metinleri üzerinde redaksiyonculuk yaptım, aynı
cümleyi farklı kombinasyonlarla intihale yakalanamayacak hale sokabilirim. Seksen-yüz sayfada işi çözer, yoluma bakardım. Sağda solda karşıma çıkan “bilimsel” yazıların, denemelerin büyük çoğunluğu
bu minvalde, iyi de prim kazandırıyor.
Elimdeki verilerin bir kısmını sizlerle olduğu gibi paylaşmayı ve arada
kendi akıl yürütmelerimi eklemeyi seçtim. Çalışmada yaklaşık 230
sayfa Baudrillard alıntısı var, çünkü ben doktora yapmıyorum; bi’
numaram yok anlayacağınız, bu yüzden numara yapmama gerek yok.
Herkese bol şans!

İletişim: https://twitter.com/atestoygar_n
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UMUTSUZLUK ÇAĞINDA
YENİ BİR MÜCADELE ARAYIŞI
(2017 Haziran– 2020 Şubat)
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Önsöz
Dosyanın “1” başlıklı kısmı, “Tüketim Toplumu, İklim Krizi ve Sosyal
Medya” adlı podcast için hazırlanmış konuşma metnidir. Kalan kısımlar ise bağımsız zamanlarda alınmış notların sıralanmasından
oluşmaktadır.
Metin genel manada “Ne oldu?” ve “Ne yapmalı?” sorularının etrafında dönmekte ve bolca alıntı içermektedir. Yukarıda zikrettiğimiz
konular haricinde reklam, disiplinlerarası görüş, devrimi düşlemek,
örgütlenmeler, kitle, Gezi Direnişi, ekososyalizm, Türkiye’de nasıl bir
devrimci örgütlenme vb. konular üzerinde akıl yürütmeler vardır.
Dosyanın hazırlanışında hiçbir metot izlenmemiş ve nihayete ulaştırılmamıştır. Kimi yerler savruktur. Kendimle çelişmekten veya kendimi eksik bulmaktan hiçbir zaman çekinmedim.
İyi okumalar.
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1
Tüketim Toplumu-İklim Krizi-Sosyal Medya

İklim krizi her geçen gün tırmanıyor ve etkileri belirginleşmeye başladı. Daha çok insanın günlük konuşma diline girer oldu.
Özellikle 2010’dan önce, küresel bazda yürütülen “iklim krizi diye bir
şey yok” furyasının kapitalistlerin elinde patladığını görmek sevindirici. Artık daha çok insan buna inanıyor ve iklim krizini hafife alan
söylemleri ciddiye almıyorlar. Aşırı sağ ve muhafazakârlar iklim krizini hafife alıyorlar, çünkü gezegen hakkında ve uluslararası mevzularda söyleyecek sözleri yok. İdeolojileri sermayeye hizmet ediyor.
Yokoluş İsyancıları türedi, biliyorsunuz. Amerika ve Avrupa’ya yayıldılar, umarım daha da yayılırlar. Ancak biz ne yapabiliriz?
Onları taklit edebilmemiz mümkün değil. Gerçeklikten uzak, kendini
tatmin etmenin ve gösteri malzemesi olmanın ötesine geçemeyecek
bir eylem modeli olur bizim için. Basit bir mantık üzerine oturtulmuş
demokratik yönetim biçimini bile işletemiyoruz bu ülkede. Gündemimiz saymakla bitmeyecek rezilliklerden oluşuyor. Bu yüzden, iklim
krizine karşı onlar gibi ses yükseltebilmemiz için, sistemin bize alan
açması gerek önce. İşte tam da burada, sadece bizim için değil tüm
dünya için mevzu patlıyor; sistem bize lütfedecek de sesimizi duyuracağız. Bu sebepten, Yokoluş İsyancıları’nın eylemleri gerçek bir
sonuç verir mi, orası tartışmalı. Yaşadıkları ülkelerdeki demokratik
yapıya, işleyen hukuka ve ifade özgürlüğüne yaslanıyorlar. Buna lafım yok, dediğim gibi, umarım taleplerini büyük biraderlere onaylatırlar. Mevzu şu; iklim krizi, sistemden bağımsız çözülemez. Yani kapitalizm hedef alınmadan doğa onarılamaz. Ve yalnızca sistemsel
değil, kültürel bir sorun yaşıyoruz. Yaşam kültürümüzün değişmesi
gerek. Bu da güncel gerçeklikler karşısında geçerliliğini yitirmiş hiçbir
öğretiyle değil, yeni bir başkaldırı modeliyle filizlenecek. Tabii baş10

kaldırıyı savunanlar da yeni olmalı. Yerinde sayan eylemlere ve ideolojik kalıplara saplanmamış; entelektüel bilgiye önem veren insanlar bu işi yürütmeli artık.
Şimdi yeni bir başkaldırıdan önce tüketim toplumu ve onun
çevresinde dönen mevzulardan bahsetmek istiyorum. Konuşmamın
bundan sonraki bölümünde bolca alıntı yapacağım.
Karl Marx yabancılaşmadan bahsetmiş. İnsan; demiş, emeğiyle makinenin bir parçası haline gelmiştir, kendinden ve doğadan
yabancılaşmıştır. Kazanılan para sahte bir özgürlük vermekte ve para
insanın efendisi haline gelmektedir. Aslında emekçi, her ürettiği
şeyde kendisinden eksilmektedir. -Tabii bunları tam olarak böyle
söylemiyor, özetliyorum.- Kısaca şunu söyleyebiliriz; çalışmanın
amaç, yaşamınsa araç olduğu bir sosyal düzendeyiz. Yaşıyor olmamız, yalnızca çalışmamız için başımıza gelmiş bir rastlantı ya da tanrısal bir lütuf gibi. Bunlar doğru; ancak yabancılaşmanın kaynağı yalnızca işçi ve üretim aygıtları arasındaki çatışmada değil; kelimenin
tam manasıyla her yerde artık.
Ekonomi; “ihtiyaç için değil zevk için tüket” sloganına oturduğunda işler değişti. Bunun temelleri Amerika’da atıldı. Alan Durning’e göre bu 1920’li yıllara kadar götürülebilir. -Tabii ürünlere ilk
defa 50’lerde sembolik anlamlar yüklendi, 60’larda insanların tüketim eğilimleri ile yaşam biçimleri paralellik kazandı; 70 ve 80’lere
gelindiğinde, tüketim insanlar için sosyal ilişkiler geliştirme ve kimlik
kazanma kaynağı haline gelmişti.- İktisatçılar ve şirketler; insanların
doğal ihtiyaçları tatmin olduğunda, eldeki kitlesel üretimin satılmadan kalacağından endişe ettiler ve kitlesel tüketimi ekonomik büyümenin anahtarı olarak sürekli öne sürmeye başladılar. "Tüketimin
demokratikleştirilmesi" Amerikan ekonomi politikasının gizli bir he11

defi halinde geldi. Hatta tüketim, bir yurtseverlik görevi olarak
pompalandı. Yani iyi yurtsever, iyi tüketicidir hesabı.
Şirketlerin yardımına bu hususta psikanaliz ve yeni üretilen
halkla ilişkiler alanları koştu. İnsanları gereksinim duymadıkları şeyler
satın almaya ve satın aldıkça mutlu olmaya nasıl itebiliriz diye düşündüler ve bunda da başarılı oldular. Basit bir örnek vereyim; o
zamanlar sigara piyasası sadece erkeklere çalışıyordu, çünkü kadınların sigara içmesi hakaret olarak algılanacak derecede tabuydu. Ancak
sigaranın kadın için penisi simgelediği, yani sigara imgesiyle kadınların toplumda erkekler kadar güçleri olduğunu belli edebilecekleri
fikri keşfedildi. Tüm propagandalar bu altyapı üzerine kuruldu ve
piyasa kısa zamanda kadınlara da açılmış oldu. (bkz; edward bernays) Dediğim gibi, basit bir örnek. Arabalar, çamaşır makineleri,
eğlence merkezleri, moda… hepsi psikolojik alt yapıya oturtularak
pazarlandı.
Arz mı talebi doğurur yoksa talep mi arzı diye tartışadursunlar; bana kalırsa çok uzun zamandır arzı da talebi de yaratan reklamdır. Hepsinden önce reklam gelir. Yakın geçmişi hatırlayın, Instagram’dan stres çarkı diye bir şey uydurdular, milyonlarca insan satın
aldı. Şimdilerde yok ortada. Ama bu mevzu aslında reklamın ne kadar önemli olduğunu ve dünyayı topyekun aynı anda embesil bir
noktaya çekebileceğini göstermiş oldu. Onu geçelim; geçmişte yalnızca dergiler, gazeteler, afişler yoluyla insanları tüketime yönlendirebilmişlerdi. Ardından en güçlü propaganda aygıtı televizyon da
buna eklendi.
Henüz 1955’te, Abd’de satış analizcisi olan Lebow şunları
söylüyor; "Aşırı derecede üretken olan ekonomimiz... tüketimi yaşam tarzı haline getirmemizi, malların satın alınmasını ve kullanılma12

sını bir ayine dönüştürmemizi, tüketimde manevi tatmini, egomuzun
tatminini aramamızı istemektedir... Bir şeylerin giderek artan bir
hızla tüketilmesine, yakılıp bitirilmesine, yıpratılmasına, yenisiyle
değiştirilmesine ve hurdaya çevrilmesine ihtiyacımız var."
Batılı ülkelerin vatandaşlarının çoğu Lebow'un çağrısına kulak vermiştir ve dünyanın geri kalan kısmı da bu çağrıyı izlemekte
gayretli görünmektedir, diye de Durning ekliyor.
Çocuklara pazarlama yapma konusunda uzmanlaşmış biri;
Wall Street Journal'a şunları söylüyor, "İki yaşındaki çocuklar bile
giysilerinin markasıyla ilgilenmektedir ve altı yaşına geldiklerinde de
gerçek birer tüketici olurlar."
Bu sözler dile getirilip, tespitler yapıldığında daha ortada
sosyal medya yoktu. -Ve insanlar ta o zamanlar; özel televizyonun
yaygınlaşmasıyla çeşitliliğin yok olduğu ve medeniyetin tektipleştiği
eleştirileri yapıyorlardı.- Bugün tüm bunların hangi boyutlarda yaşandığına varın siz karar verin.
Sanıyorum çatışmanın işçi ve üretim aygıtlarını aşıp, tüketici
ve tüketim alanlarına doğru evrildiğini gören ilk kişilerden biri Walter
Benjamin’miş. Benjamin’in Pasajlar diye bir kitabı var, orada belirtiyor. Ben 15 ve 17 buçuk yaşlarım arasında, yani iki buçuk yıl süre bir
halk pasajını yakından inceleme fırsatı yakalamıştım. (Bu arada pasajlar avmlerin tarihsel öncülleri olarak görülür.) Bir ayakkabı dükkanımız vardı pasajda. Ve şehirde yalnızca bir tane AVM vardı. Ne hikmetse o yaşlarda AVM ve kredi kartlarına karşı nefret geliştirmiştim.
Ne hikmetse diyorum çünkü büyüklerim bunu telkin edebilecek insanlar değillerdi. -Ayrıca internete de çok geç yaşta kavuştum.AVMlerle ilgili yaptığım ilk benzetme “hapishane gibi” şeklindeydi.
Buna sonra döneceğim. Ama pasaj için bunu düşünmemiştim, yani
onu hapishane olarak görmüyordum. Sebebiyse pasajın daha sıcak
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insan ilişkilerine ve gerçek tecrübelere imkan tanımasıydı. Ayakkabıcı, oyuncakçı, toptan poşetçi, cd’ci, berber, onlarca manav vs. Baktığınız zaman konsept mini bir AVM gibi… ama değil. Çünkü pasajın
tüm örgütlenmesini aslında zabıta yerine doğrudan esnafın kendisi
yapardı. Müşterilerle ahbaplık kurulur, esnaflarla aynı sofrada yemek
yenir ve şakalaşmaya varan pazarlık sohbetleri gerçekleşirdi. Güvenlik bile esnafın elindeydi denebilir.
Bir gün şehrin ikinci ve hemen ardından üçüncü AVMsi, bize
yakın bir noktaya açıldı ve her şey tepetaklak geldi. Büyük balık hepimizi yuttu.
AVMler gerçekten de ta o yaşta düşündüğüm gibi hala bana
hapishane gibi gelir. Kapıda kontrolden geçersiniz, çeşitli noktalarda
güvenlik görevlileri vardır, her yer kameradır, çıkışlar hep uçlarda ve
gözden ıraktır, dört taraf duvarla çevrilidir ve dışarıyla göz teması
kuramazsınız. AVMnin iç tasarımı sizi hep göbekte tutmak ve bir
yerden bir yere geçerken daha fazla firma ve mal görmek üzerine
kuruludur. Asla herkesin görebileceği boyutta bir saat yoktur mesela.
Ve dışarıyla ancak terasa çıktığınızda kontak kurabilirsiniz. Ki bazılarının teraslarının sadece tavanı açıktır. Tüm bunlar, sizin zaman-mekan algınızı yok etmek üzere kuruludur. Bu sebepten labirentte gezinen bir fare gibi, zaman ne ara geçti derken buluruz kendimizi. Veya bir ürüne ulaşmak isterken aklımızda olmayan sayısız
ürünü gözümüze sokacak biçimde dizerler ve alakasız şeyler satın
alırız. Ritzer’in AVMler için yaptığı tabir çok doğru: Tüketim katedralleri. Yani basitçe bize uyarlarsak: Tüketim camisi. Gerçekten de
öyledir. Tıpkı ilahi bir ritüelde hissedildiği gibi, zaman-mekan algısından kopar ve tüketme ibadetini yerine getirerek mutluluğa ulaştığımızı düşünürüz. Bu mutluluk mevzusunu sonra konuşalım.
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Zamanında bir danışma şirketi, raporunda: Dünya küçüldükçe tüketici beğenilerinde dünya çapında daha büyük bir tekdüzelik
ortaya çıkıyor, diye yazmış. Ve bu tekdüzelik esasen, dünyayı birbirine bağlayan sosyal medyayla beraber yalnızca tüketim eğilimlerinde
değil, tüm insani eğilimlerde de tekdüzelik yaratmaya başladı. Bu
yüzden aslında hepimiz ABD vatandaşıyız!
Ülkemizi ele alalım, yüzeysel biçimde toplumu politik açıdan
demokratlar ve siyasal İslamcılar olarak bölelim. Bir taraf batılı kültürle yaşadığını iddia ediyor, diğer taraf Arap kültürünün değerlerini
ön plana çıkarıyor. Biz zaten hiçbir zaman kendimiz olamadık ama
asıl trajik olan şu; aslında ikisi de Amerikan tüketim kültürüyle yaşıyor ve ikisinin de çocukları Amerikalı gibi. Birileri bizi cepheleştirir,
ikiye-üçe böler, birbirimizden nefret etmemize sebep olur; ama piyasa akmaya devam eder. Para hep aynı kaynakta birikir. Düşmanlıkların hepsi bir illüzyondur. Kimin ve neyin düşmanımız olduğunu
göremeyiz. Bizi böyle oyalar ve ev köpeği gibi eğitirler.
Tekdüzelik mevzusuna devam edelim. Moda ve tüketim, ihtiyaçları ve dış görünüşleri birbiriyle aynı insanlar yarattı. Walter
Benjamin modayla ilgili şöyle söylüyor; “Mal denilen fetişe hangi
dinsel tören kurallarıyla tapılacağını moda saptar. Moda, organik
dünyayla çatışkı/çelişki içerisindedir. Canlı beden ile organik olmayan
dünya arasında bir tür pezevenklik yapar. Organik olmayan dünyanın
cinsel çekiciliğinin boyunduruğundaki fetişizm, modanın can damarıdır. Mal kültü, bu can damarını kendi hizmetine alır.”
Şimdi başka bir pezevenk aygıtımız daha var; sosyal medya.
Kendimizi anında daha çok insana pazarlayabildiğimiz bir tezgah. Kim
ne derse desin, bu platformlara değil iki milyar, tüm dünya dahi üye
olsa oralar simülasyonun simülasyonlarıdır. Sosyal düzenimiz; paranın hükmü, özel mülkiyet arzusu ve tüketim üzerine kurulu, insanların yaşamla parayı takas ettikleri bir oyundur. Ve sosyal medya da bu
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oyunun bir uzantısıdır, hepsi bu. Oralarda hem müşteriyizdir hem
mal. Hem pazarlananlara bakarız hem kendimizi pazarlarız. Bu devirde insanın gölgesi, insan muamelesi görmektedir.
-Burada sosyal medyaya yöneltilen eleştiri, tüzel kişiliği bulunmayan şirketlere yöneltilen eleştiriler gibi değil aslında. Aynı şekilde, bilim sermayeye hizmet ediyor, dediğimizde, kendi kendine
sermayeye hizmet eden bir bilimden değil, sermayeye hizmet eden
bilim insanlarından söz ettiğimiz gibi. Sosyal medya sokakta asla
karşılaşamayacağım, karşılaşsam bile tanışmamın düşük olduğu iyi
insanlar tanımama vesile oldu. Buradaki eleştiri, doğrudan medya
sahiplerine ve kullanıcıların genel tavırlarına yönelik. Güzel insanlarla
tanışmış olmam, orayı güzelleştirmez.Şehirlerimiz koskocaman AVMlere dönüşüyor, kafelerde ve
sokaklarda gezen insanlarımızın görünüşleriyse sanal karakterler
gibi. Tüketimin ve modanın tahakkümü her yerde. Fotoğraflarda
kullandığımız filtreleri aynanın karşısında bulamıyoruz ve kendimizden nefret ediyoruz. Bu nefretten kaçınmak için olabildiğince modanın furyalarına ayak uyduruyoruz. Tüketmekle birlikte sergilemek de
yaşam amacı haline geldi. Açıkçası, insanlarımızın elinde cinsel organları ve bedenleri dışında hiçbir yeti kalmadığı için, sadece buna
odaklanabiliyorlar. Bu yüzden kalabalık bir caddenin başında şöyle
bir durduğunuzda, aslında oranın bomboş olduğunu görebiliyorsunuz.
Kendimizden ve yaşamdan ne beklememiz gerektiğini sormak veya bulmak için asla zaman bulamıyoruz. Ortada bir veri akışı
var ve hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu veri hasbelkader nitelikli olsa
dahi onu içkinleştiremiyoruz. Çünkü verilere ulaşma tavrımız, tıpkı
bir AVMde metaya ulaşmak gibi tüketmek üzerine kurulu. Çok kısa
zaman dilimleri içerisinde birçok duyguya geçiyoruz. Komik bir keps,
ardından Nietzsche’den alıntı, patlamayla şehit olmuş iki askerin
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haberi, yılın transfer bombası, ünlü dizi yıldızının yaptığı gafla linç
edilmesi, kuantum fiziği ile ilgili gelişme, komik bir keps daha, bir
kadının kalçası, bir adamın kaslı vücudu, bu podcastten sonra tıklayacağınız herhangi bir vidyo, tecavüz haberi ve bir yutubırın 10 dakikalık şaklabanlıkları…. Yani hislerin hiçbiri gerçek değil, algımız haberleri ve içerikleri gerçek kabul etmiyor ve bırakın ertesi günü, ertesi saat silinip gidiyorlar. Gerçek dışı bir yaşam tecrübesi. Bu sanal
gösteri, veri çöplüğüne kendimizi sunarak beğenilme kaygısını da
giderdiğimiz bir yer. Her şey bağımlılığımızı artırmamız üzerine örgütlenmiş. Büyük filtre çalışıyor ve çöplükteki yerimizi alıyoruz. Sonunda harekete geçmenin manası bile değişiyor.
Tüm bunlardan sonra benim teknoloji düşmanı olduğumu
düşünmeyin. Ben teknolojiye değil, ilerlemenin yalnızca teknolojiye
indirgenmiş olmasına karşıyım. İlerleme tek bir alana kitlendi ve genel ilerlemenin önünü kesti. Bugün insanların IQ’sunun 80 yıl öncesinden daha yüksek olması hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü dönemsel
kıyaslama yaparsak; bugün bir dakika içinde, görsel ve işitsel olarak
zenginleştirilmiş bir İskenderiye kütüphanesine ulaşabiliyoruz. Ancak
zekamız nedense, koşullardaki bu üstel sıçramaya oranla çok daha
yavaş ilerlemiş görünüyor. Çünkü aygıtlar gelişti ve onların nasıl kullanılacağı vasat insan zekasına bırakıldı. Birbirleriyle paralel gelişmediler. Muhteşem yenilikler, muhteşem vasatlıkların ev sahibi oldu.
Düşünsel olarak geçmiş insanlardan daha zengin değiliz.
Erich Fromm şöyle diyor; “Yaşamımızın efendisi olmak düşleri, hepimizin bürokrasi makinesinin birer çarkı olmamız karşısında
suya düşmüştür. Duygu, düşünce ve tutkularımız, kitle iletişim araçlarına egemen olan endüstri ve devlet güçleri tarafından yönlendirilmektedir.”
Boş zamanın niteliği bir insanın gelişimi için olmazsa olmazdır. Bunu Durning’de, Fromm’da ve birçok düşünürde de okuyabili17

riz. Ancak günümüzde boş zamanı dolduran aktiviteler, kişiyi yüzeyselliğe itmek ve para kazanmak dışındaki zamanını da öldürmek üzerine kuruludur… yani insanın kendisini geliştirmesinin önünü tıkamak
üzere. Ve insanlar zamanın ölümüne canla başka koşmaktadırlar.
Guy Debord iktisadın toplum üzerindeki tahakkümüyle, insanı var olmaktan sahip olmaya geçen bir bayağılaşmaya ittiğini;
bugünse sahip olma’nın, gibi görünmeye doğru kaydını söyler. Ve biz
bu kaymanın gerçekleştiği dönemde yaşıyoruz şu an. Gibi görünme,
mış gibi yapma…
Burada mutluluk konusuna dönelim. Tükettikçe mutlu mu
oluyoruz? Alan Durning: Başkaları tarafından değer verilme ve saygı
duyulma gereksinimi, tüketim aracılığıyla dışa vurulmaktadır, diyor.
Değer verilme ve saygı duyulma… bunu karşıladığımız bir kaynak da
sosyal medya artık. Tüketim kültürü ile sosyal medya içkin biçimde
ilerliyor.
Ve Durning’den devam edelim; “Tüketim toplumu, maddi
konforlar aracılığıyla tatmin sağlama sözünü tutmayı başaramamaktadır, çünkü insanların istekleri tatminsizdir, insanların gereksinimleri
toplum tarafından belirlenmektedir ve kişisel mutluluğun gerçek
kaynakları başka yerlerdedir. Aslında her ikisi de yaşamdaki mutluluğun çok önemli psikolojik belirleyicileri olan, toplumsal ilişkilerin
gücü ile boş zamanların niteliği, tüketici sınıfının üst tabakalarına
yaklaştıkça kaybolmuş gibi görünmektedir. Görünüşe göre, tüketim
toplumu gelirimizi artırarak bizi yoksullaştırmıştır.”
Bu düzen bizi daha da bencil hale getiriyor. İnsanları ve doğayı umursamayan bir türe dönüşüyoruz. Erich Fromm’a dönelim;
“Bencillik bir davranış biçimi olmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin
karakterinin bir bölümü olarak da ortaya çıkar. Bencillik, insanın her
şeyi yalnızca kendisi için istemesi durumudur. Bölüşmek yerine sahip
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olmak, kişiye haz verir. Sahip olmak tek hedef olunca, insan giderek
daha açgözlü ve ihtiras sahibi olur. Çünkü ne kadar çok şeyi olursa, o
kadar mutlu olacağını sanır. Böylelikle kişi, herkese karşı bir düşmanlık beslemeye başlar. Kandırmak istediği müşterileri, iflasa sürüklemeye çalıştığı rakipleri ve sömürmeyi arzuladığı işçileri; hep onun
daha az şeye sahip olmasına yol açtıkları için, bencil kişinin düşmanıdırlar. Bu tür düşünen bir insanın, arzuları sonsuz olduğu için, hiçbir
zaman rahat ve huzur bulamayacağı bellidir. Onun tüm yaşamı, kendinden çok şeye sahip olanları kıskanmak ve kendinden az varlığı
olanlardan da korkmakla geçecektir.”
Fromm başka bir yerde şöyle diyor; “Tüketim, günümüz aşırı
üretim toplumunun belki de en önemli sahip olma biçimidir. Tüketilen şeyin kişiden geri alınması imkânsız olduğu için, bu durum korku
duygusunu azaltmaya yarar. Ama her tüketilen şey, tüketildiği andan
itibaren tüketiciyi tatmin edemez hale geldiği için de insanlar yeniden ve daha fazla tüketime yönelmek zorunda kalmaktadırlar. Bu
çarkın sonu bir türlü gelmeyince, hep tatminsiz bir çırpınış içinde
bocalayan modern tüketiciler, kendilerini şu formülle ifade etmektedirler: ‘Ben, sahip olduğum ve tükettiğim şeyler dışında bir hiçim.’”
Sanırım mutluluk konusunu uzatmama gerek yok. Ancak kişisel olarak şunu söyleyeyim; mutluluk kalıcı bir his değildir. Kalıcı
olan huzur olabilir. Mutluluk bir tepe noktasıdır ve anında söner. Ve
biz bu sistem içerisinde sürekli bu tepe noktalarını tekrar yaşamak ve
onları aşmak için didinirken; arada kalan acınası uğraşlarımız da hayatımızı oluşturuyor. Mutluluğun sürekli aranması da, sürekli bir
huzursuzluğa tekabül ediyor.
Tabii sanallık üzerine anlattıklarım ve anlatacaklarım, dünyanın büyük bir kısmını ilgilendirmiyor. Dünyada internetsiz yaşayan
3,5 milyar insan var, bunu bir seçim olarak yapanlar da var elbet ama
büyük kısmı istese de kullanamaz. Çünkü elektriksiz yaşıyorlar. Temiz
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su gereksinimine girmiyorum bile. Dünyanın bir yarısı fabrika, bir
yarısı alışveriş merkezi. Tüketimin küreselleşmesi. Sayısız insan, herkes tarafından gözden çıkarılmış durumda. Anlattıklarım onları ilgilendirmese de, onların kurtuluşları da maalesef bizim başkaldırımıza
bağlı gibi görünüyor.
Artık bu kaydın son bölümüne geçiyorum. Uzatabilirdim ama
gerek yok. İklim krizi ve yeni başkaldırı mevzularına gelelim.
İklim krizini tırmandıran temel sebep tüketime dayalı ekonomik düzendir. Kapitalizm; kaynakları ve doğası tükenen bir gezegende, durmadan büyüyen bir tüketim hedefleyerek kendisiyle çelişiyor. Tükenmiş bir gezegende para sizi kurtaramayacaktır. İklim
krizini ne kadar görmezden gelirsek, o kadar bizden uzak kalacakmış
gibi hissediyoruz; fırtınadan kurtulmak için kafayı deve kuşu gibi
kuma gömmeye benziyor. Ama şunu anlayabiliyorum. Bizler evrimimiz gereği ani gelişen olaylara tepki verme eğilimindeyiz. Bu yüzden
iklim krizi gibi uzun soluklu bir felaket karşısında harekete geçmeye
tenezzül etmiyoruz. Ancak zekamız biraz olsun ilk insan atalarımıza
göre gelişmişse bu davranış biçimini terk edebiliriz. Bu durum biraz
da emperyalist güçlerin, ordularıyla bizi işgal etmesini beklemeye
benziyor… halbuki böyle bir planları yok, çoktan tüm milli sermaye
ve kaynakları içten ele geçirmişler. İklim krizi karşısında da aynı uyuşukluk içerisindeyiz. Ancak bu sefer sorun daha hayati.
Notre Dame Katedralli yandığında onarımı için tüm dünya
birkaç milyar dolar topladı. Niçin? İnsanlığın ortak mirası olarak görüldüğünden. Ortak miras bu denli önemliyse soruyorum; insanlığın
dünyadan daha mühim bir ortak mirası olabilir mi? Aynı reaksiyon
niçin iklim krizi karşısında verilmiyor? Çünkü sermayeleri doğayı ve
insan zekasını talan etmek üzerine kurulu da ondan. Parayı dünyaya
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tercih ediyorlar. Ancak bizim gibilerin kaybedecek bir şeyi yok. Eskiden zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yoktu, şimdi
dünyadan başka kaybedecek bir şeyimiz yok.
İklim krizinin önlenmesi için bazı üretim biçimlerini ve meslekleri ortadan kaldırmak insanları işsiz bırakacaktır diyorlar; peki
gezegenin biyoçeşitliliği sıfıra indiğinde, buzullar eridiğinde, kuraklık
şiddetlendiğinde ve yeryüzü mikrodalgaya döndüğünde ürettikleri
malları ve meslekleri ne yapacaklar?
Durning şöyle diyor; “Eğer su kirliliği ve fazla avlanma, balıkçılık alanlarının büyük bölümünü ortadan kaldırırsa, balıkçılar işsiz
kalacaktır. Eğer yinelenen kuraklık, mahsullerini ve hayvanlarını öldürürse, çiftçiler tarlalarını terk edeceklerdir. Eğer ormanlar hava
kirliliği, asit yağmurları ve değişen iklim kuşakları yüzünden ölürse,
ormancılara yapacak pek fazla iş kalmayacaktır. Eğer insanlar kazançlarının büyük bölümünü yetersiz besin kaynaklarına harcamak
zorunda kalırlarsa, araba yapımcıları ile ev inşaatı yapanlar pek fazla
alıcı bulamayacaklardır. Kısacası, ölmekte olan bir gezegen üzerinde
işler iyi gitmeyecektir. Dolayısıyla, tüketimin azalmasıyla bazı işçilerin
işlerini kaybedeceği gerçeği, barışın sağlanmasıyla silah endüstrisinde iş kayıplarının olması durumundan farklı bir tartışma konusu değildir.”
Hemen sevgili Carl Sagan’ı konuşmaya davet edelim; “Biz
insanlar, hayatın fışkırdığı bu dünyada yaşayan milyonlarca farklı
türden sadece biriyiz. Ne ki, bir zamanlar var olan birçok tür artık
yok. Dinozorlar 180 milyon yıl yaşadıktan sonra yok oldular. Soyları
tükendi. Bir tane bile kalmadı. Hiçbir tür bu gezegende ayrıcalıklı bir
yere sahip değil. Üstelik biz, yani kendi kendini yok etmenin yollarını
geliştiren biz insanlar burada sadece 1 milyon yıldır varız. Nadir ve
değerliyiz, çünkü yaşıyoruz; çünkü düşünebilme ve yapabilme yeteneğimiz var. Geleceğimizi etkileyebilme ve belki de yönetebilme
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ayrıcalığına sahibiz. Yeryüzündeki yaşamın korunması için mücadele
etmekle yükümlü olduğumuza inanıyorum. Sadece kendimiz için
değil, bizden önce gelmiş ve kendilerine borçlu olduğumuz tüm insanlar ve diğer canlılar için; eğer yeterince akıllı olabilirsek bizden
sonra gelecek her canlı için de. Türümüzün geleceğini korumaktan
daha acil bir dava, daha uygun düşen bir adanmışlık olamaz. Sorunlarımızın hemen hepsi insanlar tarafından yaratılmıştır ve yine insanlar tarafından çözülebilir. Hiçbir toplumsal gelenek, siyasi sistem,
ekonomik varsayım ve dini inanç, bundan değerli değildir.”
Nüfus artışı istikrarlı bir yapıya kavuşsa ve topyekun temiz
bir teknoloji kullansak dahi gerçek bir sonuç elde edemeyebiliriz… en
önemlisi, arzuların maddi olana değil manevi olana yönelmesidir.
Elbet bu yüzeysel tüketim toplumunda, her şeyi eriten para düzeninde ulaşılması güç bir düş. Keza sistemin önemsediği manevi değerler de meta gibi çürümeye mahkum. Bu düzende her şey metalaşmış, yüzeyselleşmiş, sahteleşmiş ve içi boşaltılmıştır; insan ilişkilerinden cinselliğe, iletişimden hayallere, duygulardan eylemlere, öğretilerden dinlere, bilgelikten cahilliğe kadar her şey. Kokuşmuşluk
her şeye tesir etmiş durumda. Ancak bunu tersine çevirecek, kendisini nitelikli yollarla dönüştürecek ve çevresini etkileyecek olan bizleriz.
Alain Badiou şöyle diyor; “(…) Düşmanların ilki; anlık yaşama,
oyuna, hazza, âna, bir müzik parçasına, geçici bir aşk serüvenine, bir
cigaralığa, aptalca bir oyuna duyulan tutku diye adlandırılabilecek
olan şeydir. Bütün bunlar vardır elbet; Sokrates bunları inkâr etme
iddiasında değildir. Fakat bütün bunlar üst üste yığıldığında, iyice
abartıldığında, bu tutku günübirlik bir yaşam halini aldığında, anlık
zamana bağlı bir yaşama dönüştüğünde, geleceğim görünmez ya da
karanlık olduğu bir yaşam halini aldığında, o zaman, bir tür nihilizmle
karşılaşırsınız, hiçbir birleşik anlamı olmayan bir yaşam tarzıyla kar22

şılaşırsınız. Anlamlandırılamayan bir yaşamdır bu; dolayısıyla, gerçek
bir yaşam gibi yaşanamaz.” ve "İnşa ettiklerinizden vazgeçmeyi bilmeniz gerekir, çünkü başka bir şey sizi gerçek yaşama çağırmaktadır.
Gerçek yaşam günümüzde, piyasa yansızlığının ve eski hiyerarşik
ideaların ötesinde yer alır."
Adorno’ya kulak verelim; "Bizi insanın koşullara bağlı oluşunun ütopyayı sınırladığına inandırmak istiyorlarsa eğer, bu kesinlikle
doğru değil. Zincirlerden bütünüyle kurtulma olanağı var. Anlamsız
ıstırabın ortadan kalktığı bir dünyada, Schopenhauer haksızdır."
Evet dostlar, anlamsız ıstırabın kaynağı; nitelikli perspektifi,
anlamı ve doğruyu vakumlayan ve kollarının sayısı giderek artan
kapitalizm ahtapotudur. Onun karşısına artık geçerliliğini yitirmiş
düşünceler ve geçmişin kahramanlarıyla çıkamayız; yeni bir başkaldırı modeli inşa edilmelidir. Sanıyorum ki bunun öncüsü alt sınıfa ait
zeki insanlar olacaktır. Bu esnada, kendini aydın ve ilerici olarak tanımlayan insanlara da sorumluluk düşüyor. Karanlığın egemen olduğu dönemlerde aydının görevi, nitelikli işlerle uğraşan genç insanların ellerinden tutmaktır. Karanlıkta geleceği inşa edebilmenin tek
yolu bu. Bizimkiler henüz konuşmanın ve -mış gibi yapmanın ötesine
geçemedi. Yüceltilmesi gereken manevi değerler; nitelikli bilgi, dostluk ve paylaşımdır. Felsefe, fizik, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda,
disiplinlerarası bir bakışla kendini geliştirmiş, nitelikli bilgiyi yayan,
dürüst ve eğilip bükülmeyen insanların birlikteliğine ihtiyacımız var.
Biçime değil, öze önem veren insanların birlikteliğine. Bugün çelişki
büyüdü, tüketici ve tüketim alanlarını da içine aldı. Ve acil sorun
iklim krizi. İklim bu sistem alaşağı edilmeden düzelmeyecek; her şeyi
kapsayan karşıtlık, tüketim toplumu karşıtlığıdır. Toplumsal mücadelenin tüketime karşı örgütlenmesi ve iklim krizini işaret etmesi
gerekmektedir. Bu mücadelenin, kırsalda kurulacak kolektif bir yaşamda örgütlenmesi, büyümesi ve mevcut kokuşmuş kültürü sararak
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yok etmesiyse ütopyadır. Buna ulaşılıp ulaşılamayacak olması dert
değil, aksine motivasyon kaynağıdır. Bu kozmik serüvene eşlik etmek
gibi inanılmaz bir rastlantıya uğramış olan bizler, bir kez geldiğimiz
bu dünyada, yaşamımızı tüm bunları düşünmeden ve mücadele etmeden geçireceksek; bir eşya gibi çürüyüp gitmeyi kabul etmişiz
demektir.
Canetti; “Yalnızca gerçek dönüşüm, insanları eski ilişkilerini
terk etmeye ve yenilerini oluşturmaya yöneltir.”
İnsan toplumsal bir canlı, çevreye ve kurumlara göre şekilleniyor ve onları şekillendiriyor. Mevcut çevre ve kurumlar; doğruya,
niteliğe ve gerçek olana fırsat tanımıyor. Sosyal Darwinizm üzerine
kurulu bu sistemin merkezinde doğal seçilim değil yapay seçilim var.
Badiou; “İnsanın sandığından çok daha fazlasını yapabilir olduğunun farkına varışı; yeni bir kolektif yaşam fikrine yönelik bir
harekete katıldığında, okunan bir kitap, dinlenen bir müzik ya da
seyredilen bir tabloyla altüst olup kendi içinde sanatsal bir eğilim
ortaya çıktığında ya da yepyeni bir bilimsel sorunun cazibesine kapıldığında vuku bulur. Bütün bu durumlarda insan kendinde bilmediği
bir kapasiteyi keşfeder.” diyor.
Elbette bu simülasyonda kapasite yüzeyseldir ve insan kendini keşfedememektedir. Ama keşfedemeyeceği anlamına gelmez.
Simülasyondan kopmak imkansız değil.
Sözü Richard Sennett’a bırakıyor ve konuşmamı sonlandırıyorum; “Değişim, kitlesel ayaklanmalarda değil, ihtiyaçlarını birbiriyle paylaşan insanların arasında, toprakta yeşerir. Bu ihtiyaçlar ne tür
bir politik programa hayat verir bilmiyorum. Ama insanları birbirlerine (ve doğaya) kaygısız hale getiren bir rejimin, meşruiyetini uzun
süre koruyamayacağından eminim.” “Giderek daha da yüzeyselleşen
bir kültür vasıtasıyla kazanılmış iktidarın oluşturduğu yeni bir düzen.
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Bize bir sonraki temiz sayfayı açacak olan, belki de bu zayıflatılmış
kültüre isyan etmektir.”
2
Ekolojik felakete karşı bireysel ve yerel bazda yapılanlar, alınan inisiyatifler vs. elbette önemli… ama yeterli değil. Birtakım reformlar içeren yeşil-kapitalizm, mücadelesiz bir eko-siyaset öneriyor.
Hatta yeni simgeler yaratıp mücadeleyi soyutlaştırıyor. Bu da savaşmamız gereken şeylerden biri. Yıkıcı enerji biçimleri yok edilip yenilenebilir enerjiye geçilmeli talebi, kapitalizmden radikal bir kopuş
talebiyle birleşmediği sürece yeşil kapitalizmle uzlaşır ve onun
-yarınki- sermayesine hizmet eder. Bize bugün radikal bir alternatif
gerek.
3
Lewis diyor ki; “İnsanın doğa üzerindeki tahakkümü, aslında
doğayı bir araç olarak kullanan insanın diğer insanlar üzerindeki tahakkümüdür.”
Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, kapitalizm ilk günden beri
ekolojik bir rejimdi, anti-ekolojik.
4
Eylem ve eylemcilerle ilgili genel bir gözlem.
Eylem renkli tişörtler, yükselen simgeler ve yazılı açıklama
üçlemesinden ibaretse; halk ve eylemciler arasındaki bağ, tv ve izleyici arasındaki bağ ile aynıdır. İki grup asla birbirine ulaşamaz. Eylemciler, protestoyu yalnızca kendileri için yaptıklarını fark edemez
ve ödevi tamamlama hissiyle tatmin olurlar. Burada bir sahtekarlık
vardır; “ben yapmam gerekeni yaptım, siz dinlemediniz, bakın başımıza neler geldi!” Derinlemesine bakılacak olursa kimsenin bir şey
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yaptığı falan yoktur. Eylemcilerin tek hedefi eylemin kendisidir, değişime ulaşılması değil. Bir oyalanma hali mevcuttur, koşullar karşısında konumlanma ve ona göre ani reaksiyonlar gösterme hali. Örgütlenme biçimi de bu dar alana saplandığından, nitelikli kadrolar yetişememekte ve yüzler sirkülasyon halinde değişip durmaktadır.
5
Kitleler, alternatif yaşam biçimleri ve sistemler karşısında
alaycıdır. Çünkü kitle insanı, omuzlarına ay sonunu getirebilmek dışında hiçbir ciddi sorumluluk yükleyemez. (Ki ben de ev kiramı ve
internet faturamı ödemeyi beklerken bunları yazıyorum. Keşke on
altı yaşındaki çocuklar gibi Birleşmiş Milletler’de konuşabilseydim.)
Yaşadığı hayatın iğrençliği, onu tüm başkaldırılara karşı tavır almaya
iter. Yaşadığı iğrençlik ne kadar çok insan tarafından paylaşılırsa o
kadar rahatlar. Örneğin onun için bir komplo teorisine inanmak,
üzerinde mesai harcayarak öğrenilebilecek bilimsel veya felsefi bilgiden daha değerlidir. Kitle insanı nitelikli bir şey üretmekten aciz
olduğundan ve nitelikli üretimleri kapsamlı biçimde öğrenme derdi
taşımadığından, her zaman en çabuk öğrenilebilen, en yaygın ve
bazen en esrarengiz olanı seçer. Bu kestirip atma havasını alternatif
yaşam biçimleri karşısında da takınır. Aslında durumu şöyle özetleyebiliriz: Sahteliklerin gerçeklik kazandığı yerde, doğrular ütopya
olarak görülür. Ve bu tavır kapitalizmin en istediği tavır olduğundan,
kitle insanı iğrenç yaşamını kendi elleriyle daha da iğrençleştirmiş
olur. Bu kısırdöngünün sonundaysa elde gerçeklik olarak sadece
kapitalist simülasyon kalır.

6
Ekososyalizm, üretime dayalı sosyalizmi eleştirir. Aynı biçimde emekçilerin kapitalist üretim aygıtlarının ve devletin kontro26

lünü ele alıp kendi çıkarları için kullanmaları görüşünü de reddeder.
Çünkü bu aygıtlar doğası gereği sermaye birikimi ve piyasanın sınırsız
büyümesi için vardır. Bu sebepten mevcut üretim ve yönetim anlayışlarının kökten parçalanması gerektiğini hedefler. Yani sınıfsal bir
el değiştirmeden ziyade, her şeyi değiştirme talebi taşır. Hedef daha
fazla mal üretmekten ziyade, insanların potansiyellerini keşfedecekleri daha fazla boş zaman yaratmaktır. Yani geliştirilmesi gereken
heves boş zamanlardır, sayısız nesneye sahip olma arzusu değil.
Halihazırda herhangi bir sınıf, nitelikli bir değişim yaratabilecek kültürden epey uzak. -Keza yabancılaşmanın çeşitlenmesiyle,
sınıf sözcüğü de muğlak hale geldi.- Kitlelerin yeni bir medeniyet
paradigması ortaya koyabilmesi mümkün değil. Yapabilecekleri en
yüksek şey, öfkelerini kitleselliğe dayanarak şiddet yoluyla dışa vurmak olabilir. Bu sebepten mücadele sınıfa dayanmaktan ziyade, sınıfı
da içeren daha anlamlı bir zemine oturmalıdır.
Burada Walter Benjamin'in devrim tanımını da hatırlamak
gerek; "Marx, devrimlerin dünya tarihinin lokomotifi olduğunu söyler. Belki de olaylar başka türlü gelişir. Belki de devrimlerin, bir
trende seyahat eden insanlığın, uçuruma yuvarlanmadan önce imdat
frenini çektiği eylem olması muhtemeldir."

7
Sosyal Darwinizm… bu fikrin yaratıcısı Herbert Spencer. Bu
herif Darwin'den önce "uygun olanın hayatta kalması" ve "evrim"
terimlerini kullanıyordu, yani bu terimleri icat eden kişiydi. Düşüncelerini sosyal yaşama uyarlamaya çalışınca battı. Keza Spencer fikirlerini matematiksel biçime sokmayı da başaramamıştı. Sosyal evrim, biyolojik evrime kıyasla daha hızlı ve daha işbirlikçi bir yapıdadır.
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Sosyal Darwinizm mevzusundan sürekli bahsediyorum çünkü “büyük
balık küçük balığı yutar, bu da doğanın kanunudur” görüşü yaşadığımız sistemin temel taşlarından biri ve trajikomik biçimde küçük balık
tarafından bile dillendirilebiliyor. Bilimi bu şekilde kullanarak, bu
kokuşmuş sistemi haklı zemine oturtmaya çalışmak yeni bir şey değil
tabii. Ekonomi bilimini düşünün… bugün ekonomi toplumlara değil,
toplumlar ekonomiye hizmet ediyor. Bunun doğal olduğunu iddia
etmek için en amiyane tabirle barbar olmak gerek.
Herakleitos'un dediği gibi; "ruhları barbar olanlar, doğanın
dilini anlamazlar."
Kısacası Sosyal Darwinizm gülünç biçimde vasattır ve ancak
insan-maymun arasında kalmış zekâları kandırabilir.
Ernest Mandel’le bitirelim; “Malları giderek daha da fazla
sayıda biriktirmek hiçbir biçimde evrensel olmadığı gibi, insan davranışında devamlılık da arz etmez. Temel ihtiyaçlar bir kere giderildikten sonra, insanın kendi kendisini ödüllendireceği eğilim ve yeteneklerin geliştirilmesi, sağlık ve yaşamın korunması, insana zenginlik
katan sosyal ilişkilerin geliştirilmesi gibi temel motivasyonlar gelişir."

8
Sistemi büyüten en önemli iki motor; sınırsız büyüme ve
reklam bombardımanı.
Günümüz tüketim ve üretim paradigmasının ana sorumlularından biri reklam. Sadece tüketim alışkanlıklarını yönlendirmiyor
tabii, aynı zamanda kimliği dönüştüren bir etki de taşıyor. Reklamın
ahlaki boyutunu bir kenara bırakarak konuşalım; dünya çapında dönen bu sirkin yazılı yazısız her çeşit üretimi için kaç hektar orman
gidiyor, kaç para ve ne kadar enerji harcanıyor, sonunda sera etkisi
yaratacak kaç ton gaz atmosfere ulaşıyor? Ortada akıl almaz bir yı28

kım var. Geri kalan mevzuları boş verin, sadece reklam israfının yerine yapılabilecek daha yararlı şeyleri hayal edin, saymakla bitmez.
Kapitalizm sonrası bir toplum modeli görebilseydik, reklamın var
olabilmesi için hiçbir sebep kalmadığını da görürdük. Ayrıca reklam
için giden tüm harcamalar ürün fiyatlarına da eksiksiz biçimde yayılıyor ve bu israfın masrafını da biz ödüyoruz. Acınası bir döngü.
Geçenlerde önemli bir online satış sitesinde yazılımcılık yapan arkadaşımla konuşuyordum. Sitenin reklam bombardımanı sebebiyle kendisine şaka yollu söverken, bana bir görsel attı. Beş kişi
yürüyor, sırtlarında -boylarını aşan- ilgili şirketin “büyük indirim günleri” reklamını taşıyorlar. Tüm kitle iletişim alanlarında istilacı bir
ordu gibi her yerden çıkan reklamları yetmezmiş gibi, insan bedenini
de reklam için parsellemiş olduklarını görmek midemi bulandırdı.
-İnsanlar reklam bombardımanından rahatsız olsa da, yine şirketin
kargo sistemini kilitleyecek denli yoğun alışveriş yapmışlar, o ayrı
konu.- Fotoğrafı görünce, aklıma Löwy’nin reklamcılara söverken
yaptığı ironinin nasıl da gerçek olduğu geldi; “Kadını erkeği, genci
yaşlısı, milyonlarca insan suratı, şu an olduğu gibi, reklam ve ticaret
bakımından boş boş duracağına; sloganlar ve promosyonlarla kaplansa ne harika olurdu bir düşünün!”
Kendisi de bir reklamcı olan Toscani şöyle diyor; “Reklam,
gözlerimizin önünde Tanrı'nın cennetini pırıldatır, ama onu satın
almamız için başka çaba harcamamıza gerek kalmaz. Bize krediyle
cennet vaat eder. Her gün ilahları göreceğimiz umudunu sunar.
Günlük ve din dışı evreni kutsallaştırır ve mucize yaratacak ürünlerle
bir ayine dönüştürür. Din gibi o da tüketim seçilmişlerinin cennetine
girmeyi hak etmemiş herkesin suçluluk duygusunu sömürür. Reklamcılık, sevinin (aşkın) tersi, karşıtıdır. Her şeyi vaat eder ama hiçbir
şey vermez. Reklamcılık, tüketim dininin verdiği eğitimdir. Onun
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budala resimler, görüntüler bütünüdür. İman tazelenmesidir. Dün
kilisede, reform akımının ortaya çıkmasına yol açan "günahları bağışlanma belgelerini" sattığı gibi, bize mutluluk satar."
Sonuç olarak, reklam tacizine karşı çıkmak da devrimci bir
görev ve ahlaki sorumluluk bugün.

9
Kapitalist egemenlik tarihsel olarak iflas etmiştir. Buna ekolojik açıdan vardığımız kadar ekonomik açıdan da varabiliyoruz. Bir
yazısında değerli iktisatçımız Mahfi Eğilmez, “Kapitalizm öylesine
uyumludur ki, kriz halinde dönüp sosyalizmin yöntemlerini bile sisteme monte edebilmektedir. Bugüne kadar irili ufaklı büyük krizleri
bu esnek ve uyumlu yapışı sayesinde alt etmeyi başardı. Ama unutmamak gerekir ki, önceki krizlerin hiçbiri küresel kriz değildi. Büyüdükçe, yaygınlaştıkça esnekliğini kaybeden kapitalizm, ilk kez çökme
olasılığına yakın bir görünüm içinde bulunuyor." diyor.
20.yy'ın son dönemlerine girerken, liberal parlamenter sistemin ve serbest ekonominin egemen olduğu, sorunların ortadan
kalktığı bir dünya vaat ediliyordu. Bu kısmen gerçekleşti. İyi paketlenmişti çünkü. Ancak süreç sonunda baktık ki, kapitalist ahtapotun
karşısında hiçbir alternatif karşı çıkış ve yeni bir argüman kalmamış.
Her şeyin tek egemeni olmuş ve tüm değerler birbirine girmiş. Bugünkü toplumsal sıkışmanın en önemli sebeplerinden biri de bu,
çünkü ortada gerçek bir talep kalmadı ve ütopya öldürüldü. İnsan
nesneleşti. Yani kapitalizm ekonomik ve ekolojik açıdan çöktüğü
kadar, kültürel açıdan da çökmüştür.
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Lukacs; “Kapitalist üretim tarzında nesneleşmiş insan ilişkilerinin kişiye doğal bir çevre içindeymiş izlenimi vermesine bağlı olarak
bütünlük yitirilmekte; bunun yerine, sanki birbirinden bağımsız nesneler ve güçler bulunuyormuş düşüncesi ve inancı egemen olmaktadır. Bu noktada insan toplumu ve insanlık tarihi, insan ürünleri sanki
toplumsal faaliyetlerin ürünleri değil de kendilerini insanlığa dışarıdan ve zorla kabul ettiren yabancı, kişisel olmayan güçlerin, doğa
yasalarının ürünleriymiş gibi görünür. Aynı parçalanma süreci giderek üretimin öznesi olan insanın bilincine doğru saldırıya geçer. Artık
bu sürecin ustası olmaktan çıkan tek boyutlu insan, mekanik bir parça halinde mekanik bir sistemin içine yerleştirilmiş olur. İnsan faaliyetlerinde hareketlilik artar, düşünme azalır; mekanik sistemin kanunlarına uymak zorunda kalır.”
İnsan nesneleşirken düşman da tanrılaştı. Görünmeyen, duyulmayan kalabalık tanrılar konseyi birkaç logoyla temsil ediliyor.
Düşman hiçkimse’leşti, insan ise şey’leşti. Tanrı-kul ilişkisi. Kimse
doğrudan sorumlu tutulamaz, çünkü bürokrasi yoğun bir sis gibi
çökmüştür. Burjuvazi, ticaretin üzerinden devletin elini kaldırdı. Ancak sonunda yönetim erklerini ele geçirince, bürokrasiyi kendi çıkarları için yürürlüğe yeniden soktu. Serbest ticaret diye bir şey hiç tam
anlamıyla olmadı. Her zaman iktidarın ve yönetici sınıfların kontrolünde, onlara ayrıcalıklar tanıyarak işledi. Böylece eskiden düşman
olan bürokrasi ile serbest ticaret kol kola girmiş oldu, hatta ayrıcalıklı
sınıfın korumasına dönüştü. Bürokrasi suçun legalleştiği, şiddetin
kamufle edildiği yapıdır… devletin ve şirketin insandan koparak makineleştiği yerdir bürokrasi. Marx Weber şöyle demiş; “Düşman, bir
ülkeyi işgal ettikten sonra rasyonel düzene sahip bir memurlar sistemi pürüzsüz işlemeye devam edebilir. Müdürlerin değiştirilmesi
yeterlidir. Kalan memur ordusu çalışmaya devam edecektir.”
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İstatistik, istatistik! Dünyanın kurgusu orada yatıyor. 1997’de
Dünya Ticaret Örgütü başkanının sözlerine bakıyoruz, diyor ki; “Sadece 1997’de yaşanan büyüme, tüm 17.yy’daki büyümeden fazladır.
Ve 20 yıl içerisinde dünya gsh’si 80 trilyon doları aşacaktır.” Google’a
girip dünya gsh yazıyorsun ve sonuç ortada. Hannah Ardent’in bir
sözünü paylaşarak ne demek istediğimi anlatmış olayım; “İnsan determinizme maruz kaldığını bilemediği takdirde özgür olamaz, çünkü
kendisini determinizmden kurtarma çabasının başarısıdır onu özgür
kılan.”

10
Ekolojinin bozulduğu ve bozulacağına dair toplumsal söylemler elbette 2000’lerde başlamadı. Örneğin 1970 yılında -69 da
olabilir- 22 Nisan tarihi, dünya günü ilan edilmişti. Bundan iki sene
sonra da büyümenin sınırlandırılması gerektiğiyle ilgili manifesto bile
yayınlandı. Ancak kapitalistler ve kitle bunu pek ciddiye almadı ve
milenyuma girerken dünya genelinde neredeyse tüm veriler en az 2
katına çıkmıştı. Bu hususta ikinci bir otuz yıla girdi ekolojik mücadele
ve bugün 2020’ye yaklaşıyoruz. Herhangi bir ciddi gelişme yok,
üç-beş reform dışında. Tek ciddi gelişme verilerin daha da artmış
olması. Dünya nüfusu, harcanan enerji, yok olan ormanlar ve türler,
salınan sera gazı, kalan temiz su kaynağı vs. Çünkü talep etmeyi sürdürüyoruz. Buradan çıkan en basit sonuç; sınırsız büyümenin kontrol
edilmez bir tahribata yol açtığı ve insanla birlikte dünyadaki canlılığın
derin yaralar alacağı yönündedir. Belki türümüzün sonu. Bu ucuz bir
kıyamet senaryosu değil, gerçekliğin en yalın biçimde ifade edilişidir.
“Ne olursa olsun, zaten her şey hiç, yaşam anlamsız, insan soyunun
yok olması gayet yerinde” diye düşünüyorsanız, bence bu düşüncelerinizi beyan etmenizin hiçbir havalı tarafı kalmadı. Çünkü bugün
yaratılan dünya zaten aşırı derecede anlamsız ve nihilist bir yapıda,
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yani anlayacağınız, savunduğunuz veya inandığınız bu fikir küresel
bazda işliyor. Sizlere artık kötümserliği bırakıp sokaklarda zafer nidaları atmanızı salık veririm, çünkü gezegeni bir intihar rejimi yönetiyor. İşte size absürdizm için de gayet yerinde bir eylem önerisi.

11
Var olanı eleştirmek mühimdir, ancak daha mühim olan;
eleştiriden sonra öylece kenara çekilmek değil, alternatif yaşam biçimleri önermektir.
İktisadi köleliğin olduğu yerde, tüm özgürlükler ve biriciklikler kısmidir. Varoluş üzerine yapılan akıl yürütmeler ve özgürlük tanımlamalarının çoğu, mevcut sistemden bağımsız üretilmekte. Çünkü bu “derin” felsefi tavrı böyle “basite” indirgemek insanlara pek
havalı gelmiyor.
Diğer yandan varoluş sancısı, bunalım ve depresyon gibi ruh
hallerinin yalnızca burjuvaziye ait olduğunu, emekçinin bunlara kapılamayacak kadar yoğun biçimde çarkın altında ezildiğini dile getirmek de Bolşevikler’den miras kalmış bir görüştür. Emekçiyi mekanikleştiren bu tutumun hala belli cenahlar tarafından paylaşıldığını
görmek şok edici.
Yine de biz, hem varoluş sancısı ve felsefeyi laf kalabalığına
çevirenleri, hem de çalışan kesimi mekanikleştirenleri aynı anda
eleştiriyoruz.

12
Aşamalı devrim fikrinden vazgeçip, “kültürün değişimi ve
gezegenin onarılması için hemen şimdi devrim” düşüncesine geçiş
yapılmalı. Devrim deneyimlerinin derin bir değişime sebep olmamasının basitçe üç nedeni; yönetim aygıtlarının aynı kalması, sadece
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ekonomiye endekslenmesi ve dünya medeniyetine sıçramamasıydı
(bkz; sürekli devrim). Tüm bunlar, yeni bir insan yaratımı hususunda
bir-iki neslin ruhunda sürdü ve sonra her şey başa sardı. Çünkü kültür kökten sarsılmamıştı. “Bütün üretici güçleri yeteri kadar gelişmeden önce, hiçbir toplumsal düzen yıkılamaz.” diye buyurmuş
Marx ve Engels. Peki gerçekten bu aşamayı beklemek zorunda mıyız?
Doğru anı beklemek, Godot’yu beklemeye dönüşmedi mi? Keza
aşamaların tamamlandığı yerlerde de umut verici bir değişime şahit
olmuyoruz. Aşamacı yaklaşım, kapitalizmin yetilerini yitirmesini bekleyerek kendi topuğuna sıkmıştır. Ancak bu hiç gerçekleşmedi, kapitalizm sürekli evrimleşti ve başka şeylere uyarlandı. Diğer yandan,
geçmişte yaşanan devrimlerin öncesinde de aşamaların tamamlandığını söyleyebilmek mümkün değil. Bu sebepten, ilgili bakış açısına
göre, aslında hiçbir zaman devrim yapılmadığını söylemek zorunda
kalırız ve bu da çelişkilidir. Devrim süslü teorik argümanlara muhtaç
değil, -sözümona- bilimsel olmak adı altında günün koşullarına göre
konumlanmak “ben buradayım, sen de oradasın, hadi gel ve beni
ez!” ya da “buradayım ve beklemeliyim” demekten başka bir şey
değildir… ve onlarca yıldır da aksi yaşanmamıştır.
Devrim belirli bir sınıf veya milletin tekelinde değildir artık.
Devrim sadece devrimi düşleyenlerin tekelindedir. Kim ki bu saçma
sapan sistemden rahatsızlık duyuyor ve değişmesini arzuluyorsa,
devrim ona aittir. Yani devrimin iti gücü veya koşulu aşamalara bağımlı değil; adaletsizlik, canlılığın tahrip edilmesi ve saçma ıstırap
karşısında rahatsızlık duymaya bağlıdır. Bu kadar; rahatsızlık. Gerisi
lafazanlıktır. Kaldı ki tüm bunların lafazanlıktan ibaret olduğunu da
geçmiş ve bugünümüz kanıtlamaktadır.
Nasıl ki toplumun büyük çoğunluğunca desteklenen iktidarlar ideolojilerini sürekli hale getirebiliyorlarsa, devrimci hareket de
34

kitleler tarafından desteklenmelidir. İletişim endüstrisi insanlara
ulaşmayı kolaylaştırmışsa da, onları harekete geçmeye (düzenli hareket) ikna etme mevzusunu zorlaştırmıştır. Hal böyle olunca, devrimi iktidara taşıyacak kitlelerden şatafatlı teoriler beklemek ve tarihsel kişiliklerle ilgili sempatiye göre hareketi ayırmak şımarıklığın daniskasıdır. Şu unutulmamalıdır; kitle iktidara talip değildir, iktidarın
değişimini arzulayan güçtür. Ve hiçbir tarihsel kişilik bizi kurtaramaz.
Muhalif kitle; hukukun eşitliği, demokratik kurumlar, bilimsel eğitim,
daha iyi bir ekonomi ve fırsat eşitliği hususlarında iyileştirmeler istemektedir ve devrimci iktidarın yapması gereken de budur. Daha
derin sosyolojik mevzular, devrimin komşu ülkelere sıçraması, üretim-tüketim aygıtlarının tahakkümüne karşı alternatifler, insan soyunu kapsayan krizler vb. halihazırda kitleye danışılmaması gereken
hususlardır. Bu yüzden devrimci yönetimin diğer bir amacı da, derinlikli konular üzerinde akıl yürüten ve danışılmaya değer üst bir toplum yaratımının önünü açmak olmalıdır.
13
Asırlık bir politik öğretinin tüm yer ve zamanlarda bütünüyle
geçerli olduğunu düşünmek tarihsel bir budalalıktır. Bu tür akademik
dogmacılıklar, en eleştirel öğretileri bile bir kutsal kitap ölçeğine
indirgemiştir. Diğer yandan, böyle düşünen insanların çoğu; henüz
pratiğin ne olduğunu bilmeyen ve sözcüklerde yaşayan romantiklerdir.
Artık metinleri analiz etmeyi bırakmalı, toplumsal ve küresel
gerçekliği analiz etmeye başlamalı ve harekete geçmeliyiz. Dünyaya
ve harekete yalnızca metne bağlı kalarak bakılamaz. Bu tip bir tavır,
kendini her ne kadar devrimci veya uyumsuz olarak addetse de
özünde skolastiktir. Ölülerin yaşayanları yönettiği yerde, tüm sonuçlar ölü doğar.
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2017’de aldığım notların arasında (Baudrillard’ın Tüketim
Toplumu kitabından esinlenerek) şöyle bir ifade buldum: Tüketim ve
gösteri alanlarındaki gelişmeler; doğru-yanlış, gerçek-sahte arasındaki makası daraltmış, hatta ileriye götürecek olursak bu kavramları
silip süpürmüştür. Ada Huxtable’ın ifadesiyle; “…gerçek olmayan,
gerçeklik haline geldi. Gerçek artık taklidi taklit ediyor.” Saatlerdir
elimizde kalan anlamlı şeyleri düşünüyorum; belki bunlardan biri
ölüm, diğeri de orgazmdır.
Tarihin hangi evresinde bir çağ için, medeniyetimiz için bu
tip yorumlar yapılmıştır? Devrimci skolastiklerin üretim-tüketim ilişkilerindeki radikal farklılıkları görmediklerini, görseler de aynı söylemleri sürdürdüklerini varsayıyorum; iyi ama, çağlar arasındaki kültürel farkı da göremiyorlar?

14
Sermaye iki seçenek sunar; ya büyü ya da yok ol. Sermayenin
büyüme arzusu ıslah edilemez. Islah için onu sınırlandırmak, birtakım
reformlara girişmek kazanımdır ama kuşku götürmez biçimde uçucudur. Keza bir dizi reformla çözüme ulaşabilme eşiğini çoktan aştık.
Öyleyse biz de kendimize iki seçenek sunuyoruz; ya sermayeyi yok et
ya da yok ol.
Bugün sistem karşısında olduğunu iddia eden oluşumlar
maalesef vasat bir düzlemde (bu ulusal bir gözlem) siyaset üretmektedir. Ancak devrim kimsenin tekelinde değildir. Bu yüzden, tarihin
çöplüğüne karıştığı iddia edilen devrim fikrinin yeniden yürürlüğe
girmesini belirtmek zorundayız. Ve bu devrimin adı; ekososyalizm’dir. Madem kapitalizm küresel ağlarla medeniyeti sardı ve herkesi aynı çarkın içine attı, öyleyse bizim de küresel bir devrim önermemizin zamanı gelmiş demektir. Bu öyle bir ütopyadır ki, kapitalizm
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imparatorluğunun hüküm sürdüğü her yerde geçer akçedir. (Ancak
ona her yerde ulaşabilmek henüz mümkün değildir. Bu yüzden
ütopya olduğunu söylüyoruz.) Bu şansı bize düşmanımız verdi. Tarih
boyunca belki de ilk defa küresel bir sorunun çözümü etrafında,
yer-yurt ayırt etmeden toplanabiliriz.
Sorunun artık ulusaldan çıkıp küresel bazda yaşandığına dair
en güzel örnek; birçok ülkede 2019 yılında eş zamanlı olarak kitlesel
eylemlerin gerçekleşmiş olmasıdır. Hem öyle bir-iki günlüğüne değil,
haftalar ve aylarca. Irak, İran, Lübnan, Şili, Honk Kong, Bolivya, İspanya, Fransa ve anımsayamadığım birkaç ülkede daha… aynı anda
ve birbirinden uzakta olan bu kitlelerin sokağa çıkmasının sebebi
nedir? Hepsi kapitalizmin ayrı aşamaları içerisinde konumlanarak,
aslında tek bir düşmanı işaret ediyor; sermaye. Anti demokratik ülkeler ve liberal demokrasiyi kurmuş ülkelerin insanları birbirlerine
selam gönderiyor. Kısacası devrim tekrar yürürlüğe giriyor, daha
fazla şehir eylemlerine tanık olacağımız aylar ve yıllar bizi bekliyor…
ve bu kez kaybetme şansımız yok.

15
Gezi Direnişi’ni anmak kederli bir mutluluk veriyor bana.
Birçoğumuzun saati orada dondu. Gezi’yle ilgili yeni şeyler söylemek
istemiyorum, yeterince konuştum… bu yüzden 2016’nın sonunda
yazdığım şu yazıyı paylaşmakla yetineceğim. Çünkü doğrudan konumuzla alakası var ve “Haziran Dersleri” olarak göz önünde bulundurmalıyız. Öte yandan 98 sonrası nesil için yol gösterici olabilir.
Keza isyan bayrağını teslim aldıklarını görebilmek pek zor değil.
Gezi'yi tümden başarısız bir girişim saymak haksızlık olacaktır. Cumhuriyet tarihi böylesi heterojen bir kalabalığı, aynı ortamda
ve kolektif düzlemde görmemiştir. Geniş bir kitlenin belleğinde,
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"Hayatımın en güzel günleriydi." ifadesiyle yerini almasının sebebi de
bu, bir arada yaşama özlemi. Gezi'ye katılanlar, geçmişle ilgili bir şey
anlatırken Gezi'yi milat olarak kullanmaya başladılar; "Gezi'den önceydi", "Gezi'den bir yıl sonraydı." gibi.
Bir kere sorulması gereken soru şu; Gezi'nin başarmak istediği neydi? Buna yanıt vermeden, başarısızlık üzerinde akıl yürütemeyiz. Amaç; yıllardır sıkışıp kalan öfkenin özgürce boşaltılmasıysa,
bu konuda gerçek bir başarı ortaya koyulduğu aşikâr. Parktaki ağaçların kesilmemesiyse bu da başarıya ulaştı. -Sonrası yüzlercesi kesildi
sesimiz çıkmadı, ayrı konu.- Her şey bundan ibaret olmadığına göre,
neden başarısız olarak görüyoruz?
Nedeni açık; asıl hedefin düzen değişikliği olmasından dolayı.
Herhangi bir düzen değişikliğine veya taleplerin gerçekleştirilmesine
şahit olmadığımız için, eylemin başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyebiliriz. Peki olayı düzen değişikliğine kadar götürebilir miydik? Götüremezdik. Gerekçesini konuşalım.
1) İnsanlar ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlardı. Evet, ortada "düzen değişikliği" talebi olsa da bunun nasıl gerçekleştirileceği tamamen doğaçlamanın ellerine bırakılmıştı. Kitlesel patlamalarda doğaçlamanın rolü elbette çok önemlidir. Ancak bu taşkın, mantıklı
kararlarla düzenli yollara yönlendirilebilirdi. Bu da esasen öncü kadroların asıl görevidir; doğaçlamayı yönlendirmek.
2) Tam bu noktada, "pratiğe önderlik" etmesi gereken parti ve örgütlerin; söylemlerde çok başarılı oldukları ancak pratiğe gelince
yürümeye çalışan bir bebeğe dönüştükleri görüldü. Yeterince söz var
dostlarım, yeterince pratik yok.
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3) Örgütsüzler arasında gerçek bir dayanışma oluşmuşken, örgütler
arasında sözde bir dayanışmaya şahit olundu. Kitle, ortak bir çatıya
ivedi biçimde muhtaçtı, ancak örgütler alanı "üye kazanma kaynağı"na ve "flama-bayrak şöleni"ne çevirdiler. Keza her biri tarihleriyle
ve tüzükleriyle övünürken, ortada pek de övünülecek bir şey olmadığını anladık.
4) Örgütlerin önderlik ettikleri tek şey çatışmalar oldu. Ancak ne
ironik ki ortak önder algısı bir taraftar grubuna, Çarşı'ya verildi. Bireyler tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri öfkeli eylemleri, kitlesel olarak gerçekleştirme afyonuna kapıldılar ve -her ne kadar meşru
müdafaa olarak görülebilirse de- olaylar öfkeyi boşaltma meşgalesine evrildi. Amaç çatışmaya dönüştü, sadece çatışmaya. Ve nihayet
art arda gelen sarsıcı ölüm haberleriyle, öfke daha da alevlendi.
Devrimci şiddet elbette kaçınılmazdır, ancak onu şarjördeki son kurşun olarak görmek gerekir. Eğer doğru zamanda sıkılırsa tarih değişir,
yanlış zamanda sıkılırsa boşa gider.
5) "Tarihe tanıklık ediyoruz!" algısı. Eğer pratiğin içindeyken, tarihe
tanıklık edildiği algısı bilinçlere zuhur ederse; pratik başından maziye
mahkum edilmiş demektir. Pratiğin asıl hedefi, şimdiki zamanda
planlı biçimde başarıya ulaşmaktan ziyade; tarihe geçecek bir olaya
"tanık olma" evresine dönüşmüştü. Bu da romantik bir hataydı.
Peki Gezi'den Sonrası?
İşte asıl "başarısızlık" söylemi burada doğuyor. Gezi'de gözleri yaşartacak kadar övünç kaynağına dönüşen birlikteliğin, henüz ilk
yıl dönümünde sona erdiği görüldü. "Bundan sonra hiçbir şey eskisi
gibi olmayacak!" inancı "karşı taraf" için değil, bizzat direnişin ögeleri
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için geçerli oldu. Taraftar grupları ivedi biçimde eski hallerini aldılar
ve değersiz futbol spekülasyonlarıyla düşman boyutuna döndüler.
Örgütlerin bir kısmı bölündü ve birkaç yeni örgüt türedi. (Parti mezarlığının yeni üyeleri.) Birliktelikle her şeyi yapabileceğini gören
insanlar, sanki "artık hiçbir şey yapmak istemiyoruz." dercesine parçalandılar. Bu da pratik esnasında kurulan dayanışmanın; geçici ve
yüzeysel bir birliktelik olduğunu, yapılan işe atfedilen misyon gereği
öyle davranıldığını ispatladı. Sonuçta örgütlerin çekmeye çalıştıkları
kitle, örgütlerden daha da soğudu ve kitlesel depresyon süreci başladı.
Şimdi Ne Yapmalı?
Yapılması gereken; muhalefet cephesinin iktidara karşı çıkmadan önce, kendi yönetici ve tüzüklerine karşı çıkmalarıdır. Hiçbir
yönetici ve tüzük, bir insandan daha sorgulanamaz değildir. İvedi
amaç, laf salatasında bir unsur olmaktan ileri gitmeyen tüzüklerin
rafa kaldırılması ve ortak çatıda buluşularak yeni bir program yaratılmasıdır. Bu ortak çatı, küskün örgütsüz kitlenin inancını yerine
getirecek biçimde, müşterek ve -başlangıçta- az sayıda hedefte birleşmelidir. Akabinde yapılması gerekense; yeni bir başkaldırı pratiği
üzerinde akıl yürütmektir. (Önsözde bahsettiğim “yeni başkaldırı”
düşünceleri.)
Diğer yandan; sivil itaatsizlik bir silah gibi yanı başımızda
durmakta. Yeni bir başkaldırı modeli geliştirirken, sivil itaatsizliğin
örgütlenmesi yapılabilir. "Karşı tarafın" çatışmaları bastırmadaki
tahrip gücünü ve ellerindeki teknolojik ağı düşününce; şarjörümüzdeki son kurşunun sivil itaatsizlik olduğu görülüyor. Ya ortaklaşa sivil
itaatsizlik ya da yerinde saymak. Başka seçenek kalmadı.
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Gördüğünüz üzere, 2016’da sivil itaatsizlik benim geçici bir
çözümümdü. Bugün de birçok alanda sistemi sarsabilecek bir duruş.
Ancak bize kalıcı bir tavır lazım ve sanırım artık onu bulduk.
Öyleyse Kovel’den bir alıntı paylaşarak bu bölümü bitirelim;
“Marksizm ekolojik krizin olgunlaşmasından yüz yıl önce ortaya çıktığı için, bizimkisi gibi ekosistemi son derece bozulmuş bir toplumu ele
alırken Marksizm'in geleneksel biçiminin hem yetersiz hem de falsolu kalacağı aşikâr. Bu nedenle, insanlık adına olduğu kadar doğa adına da konuşma potansiyelini harekete geçirmek için, Marksizm'in
daha ekolojik bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Pratikte bu, kapitalist üretim tarzının yerine ekolojik bakımdan sağlıklı sosyalist bir
üretim tarzını getirmek, bunu da doğanın kendinde içkin olan değeri
gözeten kullanım değerlerini yeniden hayata geçirmek suretiyle
yapmak anlamına gelir.”
16
Nüfus artışından pek bahsetmedik. Bunun sebebi konuyu
önemsememem değil, aksine, en az sizler kadar kitlelerin uçkur
düşkünlüğünden rahatsızım. Rahatsız sözcüğü zarif kaldı, midemi
bulandırıyor demeliyim. Ama papağan gibi, üremeyi durduğumuzda
her şeyin düzeleceğini tekrar edip duracak kadar da embesil değilim.
“Üremeyi durdurun, gezegenin kanseri insan, insansoyu yok edilsin,
üremeyi durdurun…” Bırakın gevezelikleriyle ilgi çeksinler. Üreme
sorunu, dolaylı bir sorundur. Halk aşıkları gibi insanları sütten çıkmış
ak kaşık olarak görmüyorum elbet, ama altsınıf diye bir kavramın
kalmadığı yerde, sınıfdaşlarımızın kendilerini gerçekleştirme yolunda
üreme vasatlığından sıyrılacağını da biliyorum.
Bir yerde kinayeli tonla şöyle bir soruyla karşılaştım, ekososyalizm 7 buçuk milyar nüfusu nasıl ayakta tutacak?
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Bu soruları soran kişilerin samimi olduğunu hiç düşünmüyorum. Kapitalizmin 7 buçuk milyar insanı ayakta tuttuğu kanaatine
nereden varabiliyorlar? Bu ezici çarkta bile insan bir şekilde hayatta
kalabildiğine göre, her türlü israfın ve talanın yok edildiği, üretimin
ihtiyaç zeminine oturduğu bir sistemde haydi haydi ayakta kalacaktır. Yukarı bölümlerde bahsettiğimiz, kitlenin alternatif yaşam biçimlerine olan tavrı konusu için güzel bir örnek.
Ekososyalizmin amacı, üretim araçlarının kolektifleştirilmesi
ve ekonomik anlayışın demokratik kontrole bırakılmasıdır.
Löwy; “Doğal sınırları hesaba katmadan, özel çıkarların çoğaltılması (anlayışı); yerini Toprak Ana’ya saygı dahilinde, kolektif
refahın, iyi yaşamanın çoğaltılmasına bırakmalıdır.”

17
Dikkatleri üretimden ziyade tüketime çekmek zorundayız. Bu
demek değil ki üretim aygıtları ve üretici işçiler göz ardı edilmelidir.
-Zaten edilmesinin imkansız olduğunu birazdan belirteceğim.- Ancak
üretim konusunun eski görkemini yitirdiği ve tüketim aygıtlarına
yapılan harcamaların daha fazla olduğu rasyonel gerçekliklerdir.
Tüketici kitle sömürü altındadır, hem de bir üretici olarak. İşin en
vahim yanı da bu zaten. Yani kişi sömürü ortamında üreticiliğiyle
kazandığı parayı, tüketim ortamında geri vermektedir. Ritzer şöyle
diyor; “Yeni tüketim araçlarının çokluğu tüketicilerin mal ve hizmetleri başka yollarla edinmelerini daha fazla zorlaştırır ve daha az çekici
hale getirir. Tüketiciler, tüketmek istiyorlarsa yeni tüketim araçlarına
ulaşma karşılığında kapitalistlere kendi “tüketim zaman”larını vermek zorundadır.”
Günümüz kapitalizmi içerisinde üretici ve tüketici sınıfların
üzerindeki denetim, en az sömürü kadar yüksektir. Ki kapitalizm,
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denetim hususuna ciddi yatırımlar yapmakta, mesai harcamaktadır.
Denetim, sömürünün önüne geçiyor.
Kısacası belli bir maaşla gününün en az sekiz saatini üretim
araçlarında veren birey (yani sen ve ben), kalan zamanlarını da mal
ve hizmete ulaşmak için tüketim araçlarında harcamakta, bu esnada
gösteri araçları (sosyal medya, tv vb. anlamında) içerisinde de oyalanmaktadır. Üretim, tüketim ve gösteri araçları ile insan yaşamı tam
bir takas halini almıştır.
Yine de her zamanki tutumumuzdan kaçmamaya özen göstererek şunu belirtmeliyiz ki; kitle üretim ve tüketim hususlarında
sömürüldüğünün ve denetlendiğinin farkında olsa da olmasa da, tüm
bu sapkınlığa katılmakta pek de niyetsiz görünmemektedir. Bu sebeple devrim, yalnızca devrimi düşleyenlerindir diyorum. Sözü ilerletecek olursak, devrim; dünya ve dünyayı düşünenler içindir. Elbette tüm bu uyurgezerliğe rağmen devrimci kadrolar kitleyi uyarmaktan, yeri geldiğinde onu rahatsız etmekten ve kavgaya örgütlemeye
çabalamaktan geri durmamalıdır. Bunu kitle için değil, dünya için
yapmak zorunda olduğumuzun bilincini kavramalıyız.
18
Şunu belirtmekte fayda var, ekososyalist mücadeleyi savunmaktan bahsederken, birey olmayı dışlayıcı bir örgütlenmeden
de kaçınılması şarttır. Kendimizi bir davanın veya örgütün yürüyen
bedenlerine çevirmek, neyi savunursak savunalım bizleri gelenekselleşmiş siyasi parti iç yapılarına benzetecek ve zamanla kitle psikolojinin o bilindik sonuçlarına mahkûm edecektir. Nesneleşmeye karşı
çıkarken, nesneleşmekten de kaçınmak gerekir. Hiçbir parti teorisyeni, köşe yazarı, yöneticisi ya da tüzüğü; bizi felsefe, fizik, psikoloji
ve sosyolojinin parlayan yıldızları kadar aydınlatamaz. Bu yüzden
sürekli olarak disiplinlerarası bakıştan söz açıyorum. Çünkü amacımız
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aydınlanmacı bir ekososyalizmi savunmak, diğer bir deyişle, aydınlanmacıların ekososyalizme önderlik etmesini sağlamaktır. Ancak
buradaki Aydınlanma fikri de klasik değil, yeni bir kültür mücadelesi
bağlamında dile getirilmektedir.
Nitelikli bilgi için mesai harcamak, entelektüel bir bakış geliştirmek ve bilgiyi diğer insanlara taşımak sapına kadar devrimci bir
tavırdır. Bunu yapmaktan asla geri durmamamız gerekir. Eğer kadrolar bundan geri durursa, gündemin bataklığına saplanacaktır. Aramızda konuşmamız gereken şeyler; sürekli olarak sermaye, yeni torba yasa, ülke ve dünya siyaseti, bilimin sermayeye hizmet etmesi,
Marksizm veya anarşizm vb.’nden bahsedip durmak değil; örneğin
kozmik gerçeklik ile atom altı gerçekliğini konuşmak, klasik mantık ile
bulanık mantığın aynı anda var olabilme olasılığı üzerinde çılgınca
hayaller kurmak, Freud ve Jung’un fikirlerini tartışmak, Nietzsche’nin
Bengi Dönüş’ünü düşünmek, Melih Cevdet Anday’ın Kolları Bağlı
Odysseus şiirini okumak ve hepsinden önemlisi, yeni şeyler üretmektir. Bunların bizi gerçeklikten koparacağını düşünenler, gerçekliğin ne
olduğuna dair fikri olmayanlardır. Gerçeklik bir algı meselesidir dostlarım, yeni bir görme biçimi geliştirmeden yeni insanın özelliklerini
ortaya koyamayız. Ekolojik ve sosyal felaket karşısına radikal bir alternatifle çıkarken, bilincimizi de derinlikli bir radikallikle yüceltmemiz en önemli görevlerimizden biridir.
Kendimizi “yalnızca” karşıtlık konumuna yerleştirirsek; hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz şey, karşı çıktığımız şey olacaktır.
Bu konuma saplanmış her türlü eylemsellik sonunda alışkanlığa döner ve özgünlük ile yenilik tedavülden kalkar. -Mış gibi yapmaktansa,
hiç yapmamak yeğdir. Mühim olan biçim değil, özdür. Pratik bizi
geliştirmeli, bıçak gibi bilemeli, kitlelere alternatif sunmalı ve bu
devasa makineyi aşındırmalıdır. Makineyi bugünden yarına durdurmak ya da yıkmak belki bizim harcımız değildir, ancak varlığımızı
makineyi aşındıracak bir sürtünmeye dönüştürememişsek yaşamak
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da harcımız değildir. Çağa gerçek bir ruh vermek zorundayız. Karanlığın ortasında aydınlanmanın fenerini yakmalı ve makinenin dişlilerine çomak sokmalıyız.

19
Bu bölümde daha çok Joel Kovel’e kulak vereceğiz.
1999’da, Guardian Weekly’de yayınlanan bir makale.
- Geçtiğimiz yıl, doğal felaketler ve çevre sorunları nedeniyle
göç edenlerin sayısı 25 milyona yükseldi ve savaşta göç etmek zorunda kalan insanların sayısını ilk defa aştı.
- Araştırmayı yapan federasyonun başkanı Astrid Heiberg;
“Küresel ısınma ve ormanların yok edilmesinden kaynaklanan çevre
sorunları yoksulluk ve gecekondu sayısının sürekli artmasıyla kendini
gösteren toplumsal sorunlardan herkes haberdar. Ancak bu iki faktör
bir araya gelince felaket yepyeni boyutlara ulaşıyor. (…)insan kaynaklı iklim değişikliği ile hızla değişen toplumsal ve ekonomik koşullar bir arada çok daha büyük boyutlu felaketlere yol açarak zincirleme bir reaksiyon başlatacak.”
- Kızıl Haç’ın felaket politikası direktörü Peter Walker; “Ülke
genelindeki meseleler hakkında nasıl düşünüyorsak uluslararası meseleler hakkında da öyle düşünmeliyiz. İtfaiye teşkilatına para yardımı yapmak için bir evin yanmasını beklemeyiz. Felaket kapımızı çalmadan önce şimdiden daha fazla para harcamalıyız.”
(Bunu özellikle paylaştım. 1998 yılını analiz eden bir 99 raporunu görebilmemiz ve bugünkü durumu daha derinden hissedebilmemiz için.)
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Kovel; “Mesele toplum ile doğanın birbirini dışlayan iki bağımsız unsur olması değil. Asıl mesele, insanlığın doğayla ilişkisinde
çok eskilerden beri varolan bir hastalığın müthiş bir hızla evrimleşmesi. Uzun zamandan beri içten içe devam eden bu hastalığın iltihabının tanığı olduk. Tanığı ve kurbanı; zamanında uyanırsak, iyileştiricileri de olacağız.”
“Ekolojik kriz; küresel ısınma, canlı türlerin yok oluşu, kaynakların azalması veya biyosfere salınan yeni kimyasalların neden
olduğu yaygın zehirlenmeler gibi ekosistemdeki verili hasarlardan
herhangi biriyle ilgili değildir. Bu tür şeylerin tümünün bir arada
meydana gelmesidir; yani, hepsinin tarihin belli bir anında ortaya
çıkması ve bu âna ait olmasıdır. Voltaire'in Dr. Pangloss karakteri
rolünü oynayan ve krizin ekosisteme ait şu veya bu veçhesinin nahoş
içerimlerini reddederek dünyalıklarını düzen sayısız uzman mevcut.
Ama bu uzmanların veya Pangloss'ların hiçbiri, krizin neden ortaya
çıktığına dair herhangi bir açıklama getiremiyor.”
“Sermayenin kârlılık rejimi daimî bir istikrarsızlık ve huzursuzluk rejimidir. Yönetici sınıfta bile hiç kimse kendini sürekli kanıtlamadığı sürece "yönetemez"; CEO şirkete kâr sağlamakla yetinmemeli, çok daha önemli bir şey yapmalı, yani kâr oranını artırmalıdır,
yoksa hemen kenara itiliverir. İnsan elindekiyle yetinemez, onu sürekli artırmaya çalışmalıdır. Kapitalist için büyüme hayatta kalmayla
eşanlamlıdır, zira büyüyemeyenler yok olup giderler ve yerlerini bir
başkası alır. Ne kadar şeye sahip olursanız olun, aslında hiçbir şeye
sahip değilsinizdir: Ertesi gün her şeyin varlığını yeni baştan kanıtlamak gerekir. Burjuvazinin o meşhur özelliği de buradan gelir: Ne
kadar zengin olurlarsa olsunlar daha da zengin olmak zorundadırlar.
Son on yılda kaydedilen o dillere destan "büyüme" daha fazla birikim
elde etme güdüsünü bir nebze olsun azaltmadı, sermaye egemenli46

ğini sürdürdüğü sürece de azaltacağa benzemiyor. Elde etme ve sahip olma duygusunun diğer bütün duygulara galebe çalmasının nedeni tam da gerçekliğinin asla güvence altına alınamamasıdır. (…)
Para bütün ilişkileri soyutlaştırıp dağıtır, yerlerine nakit rabıtasını
koyar. Bu da sermayenin bünyesindeki acımasız rekabetçiliğin işlemesini sağlar, çünkü para gerçek tek bağ ise, o zaman gerçek anlamda hiç bağ yok demektir ve evrensel kıskançlık, şüphe ve güvensizlik her yere hâkimdir.”
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(Son Sözler)
Belki bu makineyi silkeleyip atmak, yenisini ortaya koymak
çok zor… belki bu makinenin miadı, insansoyunun yok olmasıyla
dolabilecek ancak… belki onu yıkmayı başaramasak da kararlılığımızla sürekli reformlar yapmaya zorlayabilecek ve nispeten iyileştirebileceğiz… belki de arkamızda gerçek bir zafer bırakacağız, bilmiyorum,
hiçbir şeyden emin olamayız. Emin olduğum tek şey bu saldırgan
büyümenin, talan kültürünün; canlılığa büyük hasarlar verecek ve
insanlığı her geçen gün paçavraya çevirecek olduğudur. Bu sebepten
kapitalizmin amansızca eleştirisini yapmak, sermayenin değiştirilemez/alternatifsiz olduğuna duyulan inanca her yerde savaş açmak ve
evimizin yandığını insanlara duyurmak basit gibi görünse de mühim
bir görevdir.
Ulusal anlamda ikinci bir görevimiz ise bölük pörçük mücadele eden onlarca yeşilci oluşumların da bir araya gelmesidir. Yeşilci
oluşumların ayrı oluşu, elbette sol örgütlerin paramparçalığından
farklıdır. Yeşilciler rahatlıkla ortak paydada buluşabilirler, anti-kapitalist olmak şartıyla. Bu sebepten büyük biraderlerin ekmeğine
yağ sürmeyi bırakıp ivedi biçimde ekolojik mücadele cephesi açılmalı
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ve tüm yeşil oluşumlar bu çatıda toplanmalıdır. Kadroların temsilcileri bir araya gelmeli ve müşterek bir bildiri yayınlamalıdır. Renkli
tişörtler giyip zafer işareti yapmaktan öteye geçecek bir disipline
ihtiyacımız var. Mücadelenin -eko- tarafı bir araya gelip tek başına
bir güç olduğunu kanıtladığında, zamanla özgürlükçü bireyler de
çatıya yanaşacak ve davayı güçlendireceklerdir.
Şunu anlamamız gerek, zafere ulaşmaktaki zorluk sistemin
alternatifsiz olduğunu düşündüğümüzden değil, denetleme ve bastırma kuvvetlerinin ileri seviyede olmasındandır. Yoksa doğanın sınırlı kaynaklarını sömürüp, ona karşılığında zehir veren bir sistemden
söz ediyoruz. Bu mantığın hiçbir sürdürülebilir tarafı yoktur. Keza
kısa vadeli yatırımlarla, Kovel’in de belirttiği gibi, hep başa sarmaktadır. Böyle bir sistem, zaten istese de istemese de gezegeni ve insanlığı düşünemez, çünkü zamanı yoktur.
Ya topraktan vazgeçilecek ya da kapitalizmden. Şirketler ve
onların politikacıları bu durumun farkında oldukları için ciddi hiçbir
atılıma yanaşmıyorlar. İki seçenek arasında uzlaşma olamayacağının
bilincindeler. Onlardan, zararın hafifletilmesi konusunda ne koparırsak elbette kardır; ancak bu ufak karlarla yetinmemeliyiz dostlarım.
Onlar nasıl ki hep daha fazla ve daha fazla kar elde etmek istiyorlarsa, biz de hep daha fazlasıyla mücadeleyi sürdürmeliyiz. Elbet bir
gün, reformların kazanımdan ziyade felaketin nihayetine giden süreyi uzattığını anlayınca; sermayeden ilk kitlesel kopuşlar da başlayacaktır. Bu kopuşun başlaması için bugünden itibaren mücadele edilmelidir.
Dosyayı, Belem Uluslararası Ekososyalist Deklarasyon(2008)’daki sözlerle sonlandırıyor ve okuyan tüm yoldaşları sevgiyle selamlıyorum.
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Temiz hava, içme suyu, verimli topraklar ve bunların yanı sıra doğal gıdaya ve yenilenebilir-kirletmeyen enerji kaynaklarına
dünya çapında ve özgürce erişim, insanın temel ihtiyaçlarıdır ve
ekososyalizm tarafından savunulan temel haklardır.
Ekososyalizm’in önerdiği bazı radikal değişimler;
1- Enerji sisteminde karbona dayalı yakıt ve organik yakıtların toplumun kontrolündeki temiz enerji kaynakları ile
değiştirilmesi: Rüzgar, jeotermal, dalga ve güneş enerjisi.
2- Taşımacılık sisteminde, kamyon ve özel araçların kullanımını kesin biçimde azaltarak, bunun yerine ücretsiz ve
etkin toplu taşımanın geçirilmesi.
3- İsrafa, bilerek modasını geçirmeye, rekabete ve kirletmeye dayalı mevcut üretim, tüketim ve inşa modellerinin, sürdürülebilir ve geri dönüşümlü malların üretilmesi
ve yeşil mimarinin geliştirilmesi ile değiştirilmesi.
4- Yerel gıda egemenliğini mümkün olduğu ölçüde koruyarak, kirliliğe yol açan endüstriyel tarımı ortadan kaldırarak, sürdürülebilir tarımsal ekosistemler yaratarak ve
toprağın yeniden verimli olması için etkin biçimde çalışarak bir gıda üretimi ve dağıtımının sağlanması.
Bu ekososyalist bildiri bir eylem çağrısıdır. Siper almış yönetici sınıflar güçlüdür, yine de kapitalist sistem, her gün kendisini finansal ve ideolojik olarak sözünü yerine getiremeyen; ekonomik,
ekolojik, toplumsal, besinsel ve neden olduğu diğer krizleri aşmaya
muktedir değilmiş gibi göstermekte. Bizler ulusal, bölgesel ve uluslararası, her seviyede toplumsal ve ekolojik adalete dayalı alternatif
bir sistem yaratmak için savaşım veriyoruz.
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İlk Dosyaya Eklenmemiş Bölümler
21
Partici/sekter anlayışla bir yere varamayacağımızı anlamamız
gerek. Kitle partisi bir rüyadan ibaret. Hatta daha beteri, rüya olduğu
bile yadsınıyor. Partiler, kitle partisi olmak için mücadele etmeyi dahi
bırakmış durumda, aksine çoktan kitle partisi olmuş gibi davranıyorlar. Vahametin boyutunu anlatmak için şunları söylesem yeter;
mevcut ideoloji ve pratiklerin anlamını yitirmiş olması ve ortada
temsil edilecek bir toplum kalmamasının fark edilmesi bir yana, kendini kitle partisi zannetme illüzyonuna saplanılmış… Sanki her şey
bitmiş, yol aşılmış, amaca ulaşılmış gibi incir çekirdeğini doldurmayacak “teorik” tartışmalara girişilmektedir.
Ortada pazarlamacılar ve müşterilerden öte bir şey yok. Hal
böyle olunca, radikal mücadele verdiğini iddia eden gruplar yalnızca
birbirleriyle mücadele eder pozisyona geldiler. Bu uzun yıllardır böyle ve değişeceğe de benzemiyor. Herkes büyük laflar altında kendi
tiyatrosunu oynuyor. Büro duvarları gerçek hayatla araya Berlin Duvarı gibi dikiliyor ve bu duvarlar içinde dönen aynılığın verdiği huzur
derin bir aptallaşma yaratıyor. Toplum bitkisel hayattaki bir beden
gibi edilgen ve günahsız görünüyor. Toplumun suç ortaklığını yüzüne
vurmaktan kaçınılıyor, çünkü toplumun edilgen olmayışının davayı
boşa çıkaracağını düşünüyorlar. Onu aklamaya çalışarak edilgenleştirenler, aslında kitleye karşı en büyük aşağılamayı yapmaktadırlar.
Keza burada iki çelişki daha doğuyor; toplum bu denli embesilse asla
iktidar aygıtlarının ettirgenliğinden “kurtulamaz” ve yapılacak bir
devrim de embesilliğin üzerine inşa edilmiş olur. Bugün iktidar aygıt50

larına küfretmek ne kadar önemliyse, topluma hakkını vermek de bir
o kadar önemli hale geldi.
Bugün partilerin oynadığı tiyatro bir ölüler tiyatrosudur ve
sahnesi mezarlıktır. Beklenen devrim, zombilerin devrimidir. Zombilerin şafağında, asırlar önce ölmüş ancak hayaleti sokaklarda gezdirilmiş kutsal ruhların altında birleşen ölümsüz devrimciler kalkacak
ve bir asırdır ha öldü ha ölecek denilen bir sistemin ölmesine son
nefes kala, yani "şartların olgunlaştığı en doğru zaman"da onu öldürecek ve canlılığın düzenini kuracaklardır. Yaşasın! Öyleyse bugün
bize, çoktan ölmüş ama farkında olmayan bize yalnızca dua etmek ve
kutsal ruhları yad etmek düşer! Keza her Allah’ın gününe özel yad
edilecek kutsal ruh vardır; zaten biz artık kutsal hale gelebilme ruhunu yitirdik. İşte elimizde kalan bundan ibarettir.

Her şeye rağmen Birleşik Cephe yaratma çağrısı güncelliğini
koruyor ve hala örgütlü sokak mücadelesinin bir anlamı var. Çünkü
gerici bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Bu cephenin kurucu aktörleri örgütsüz muhalifler, aydınlar, sanatçılar ve anti-kapitalist Müslümanlar olabilir. Şimdi anti-kapitalist Müslümanlık da nereden çıktı
denilebilir. Müslüman kesimin anti-kapitalist gruplarıyla cumhuriyetçi kesimin anti-emperyalist tavrı yan yana gelmelidir. Böyle bir birliktelik mücadelenin tüm safhalarını kuvvetlendirecektir. İslam’ı ve
cumhuriyet devriminin kazanımlarını elinin tersiyle dışlamak ülke
toprakları için doğru bir strateji olamaz. Yalnızca sloganlar altında
bilinçsel bir mastürbasyonu hedefler, daha fazlasını değil.
Hristiyanlık ve Müslümanlık'ta insanın dünya varlıklarına
egemen olması, diğer varlıklardan üstünlüğü ve dünyanın insana
nimet olarak sunulması gibi ifadelerle karşılaşırız. Ancak İslam'ın
şöyle olumlu bir tarafı vardır:
51

Allah her şeydedir, her şeyi ölçü ve dengeyle yaratmıştır. İnsan, doğanın hakimi değil bekçisidir. Nimetlerden yararlanmak izin
verilmiş olsa da, Müslüman sorumsuz bir tüketim anlayışıyla hareket
edemez. Bu ve benzeri olumlu değerler ("Mülk, alem; küfürle devam
edebilir; bir iktidar, tanrı tanımazlıkla dahi devam edebilir fakat zulümle devam etmez." -Hadis-i Şerif) Müslüman dostlarımızla kavgada
aynı safhada yer almamızı sağlayabilir. Keza İslam’a gelen en büyük
zararlar da her zaman kendini dindar diye adlandıran iktidarlar, cemaatler ve terörist gruplardan gelmiştir.
Birleşik Cephe tüm sol partilerin ve yeşilci oluşumların üyelerine çağrıda bulunmalıdır. Burada tüm taraflar bir araya gelmeli ve
demokrasi iktidar erki için istenmeden önce, kendi aramızda kurmamız gereken bir değer olmalıdır. Kendi içinde demokratik birliktelik üretememiş oluşumlardan hiç kimse demokrasi bekleyemez. Örgütsüz kitleler mücadeleden; partiler ve ideolojilerden habersiz oldukları için değil, aksine haberdar oldukları için örgütsüzler.
İktidar üzerine düşünmek, otomatikman despotluk üzerine
düşünmektir. Aslında nasıl bir despotizm yaratacağımızı düşünüyoruz çünkü akılcılıktan kaçamıyoruz. Yönetmek üzerine söylediğimiz
hiçbir şey tam tamına doğru değil. Despot olmayacağımızı, olmadığımızı ya da kesinlikle olmak istemediğimizi iddia edeceksek bu işe
hiç bulaşmamız gerekir çünkü olacağız. Bir akılcılaştırma mekanizmasının yönetiminden söz ediyoruz, bundan kaçış yok. Alınacak her
karar, varılacak her sonuç mutlaka birilerinin üzerinde baskı unsuru
olacak veya bir şeyleri ıskalayacaktır. Ancak bu despotizm en azından
klasik yanlışlardan uzak durmalıdır; hukukun ihlali, yönetilenlerin her
alanda baskılanması, devletin tüm kuvvet ve mensuplarının yüce
görülmesi ve kayrılması, paranın dar bir grupta toplanması vs. gibi
tutumlara savaş açılmalıdır. Mutlak yöntemle değil de; mutlak yöntemi radikal biçimde reddeden bir kuşku ve deneme-yanılma üzerine
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kurulu bir iktidar; sanıyorum ki en makul seçim olacaktır. Kuram ve
uygulama arasındaki ayrımı en aza indirmemiz gerekmektedir. (Beden ve ruhu, bilinç ve bilinçaltını, makroevren ve mikroevreni, doğa
ve insanı, iyi ve kötüyü, siyah ve beyazı kesin çizgilerle ayıran bir
mantıkla değil; ara tonları görebilen bulanık bir mantıkla hareket
etmeliyiz. Ki bu mantık bizim kültürümüz için çok daha uygundur.)
Bu da en azından asgari seviyede akılcı olmamızı sağlayabilir. Gerçeğin ışığında ilerlediğimizi değil de, doğruları bulma yolunda en makul
doğrularla ilerlemeye çalıştığımızı belirtebiliriz; bir gün gerçeği bulduğumuzu iddia etmemek koşuluyla.
Kitlesel bir eylemle iktidarın al aşağı edilmesini düşlemek
romantik bir söylemdir. Eylemler, eylemin kendisini gerçekleştirme
amacıyla yapılmakta. Bu pratiğin hiçbir yararı olmadığını söylemek
mümkün değil, sonunda belli taleplerin yerine getirilmesi ve meclisi
kararlarda sıkıştırma gibi kazanımlar elde edilebilir. Hatta bir gün
mecliste yer alma ve daha ötesine doğru da yürüyebilir. Buradan,
Kışlık Sarayı'nın basılması gibi bir süreç çıkacağı hayaline kapılmamak
gerek. İktidarın tam teçhizatlı şiddet aygıtları, sonunda bizi iki seçeneğe mahkum edecektir; ya talepler yerine gelene kadar sivil itaatsizlik ya da ona karşı aynı şiddetle karşılık vermek. Bunlar kaçınılmazdır ve sonunda gerçek bir zafer çıkması bugün mümkün değildir;
hem gelişmiş istihbarat, hem medyanın sunumu, hem de böyle bir
eylemi her kulvarda bastıracak güce sahip olmalarından. Siyasal
düzlemde kötülüğe kötülükle karşılık verilmesi taraftarı biri olarak,
bu söylemimin her zaman havada kalacağını çünkü bizlerin aynı kötülüğü yapabilecek kapasiteye sahip olmadığımızı biliyorum.
Ortada temsil edilmesi gereken bir kitle yok, bu yüzden kendi kendimizi temsil etmek zorundayız. Devrim, devrimi düşleyenlerindir derken bundan bahsediyorum.
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Birleşik Cephe hiçbir parti ve oluşumun kendisini lağvetmesini söylemiyor, ortak bir demokratik mücadele çatısı altında buluşmayı talep ediyor. Gerici iktidar altında Türkiye’de bir mücadele verilecekse, ancak bu yolla verilebilir.
22
Apolitikliğin aşağılanması yeni bir hikaye değil. Diktatörlüğünü ilan etmiş bir lideri ve onun partisini destekleyen, ideolojisini
savunan biri politiktir. Öyleyse, örneğin bir solcu, apolitikliği aşağıladığında aslında ne yapmaktadır? Ya neyin savunulduğuna önem
vermeden yalnızca politiklik oyununun herkesçe oynanmasını arzular
ya da solcu olmayan aşağılıktır diyemediği için bu söyleme sığınır.
Üçüncü bir seçenek yoktur. Aslında ikisi birden diyebiliriz ama birincinin farkında değildir. Politiklik oyunuyla varoluşuna anlam katabilmiş kişi onun genele yayılmasını arzular. Apolitik birine vereceği ve
ondan alacağı bir bildirim yoktur. Onu örgütlemek için söyleyeceği
her söz denize salladığı yemsiz bir olta gibidir. -Ve bazen elbette
yemsiz oltaya da balık düşebilir. Sağ bu konuda daha dürüsttür, apolitiklikten dem vurmaz, rol kesmez ve zırlamaz, doğrudan şöyle der;
nasıl bizimle aynı tepkiyi vermezsin ve bizimle aynı şeyi düşünmezsin!Aslında bu söylem "bizim örgütten değilsen boşa kürek çekiyorsun!"a kadar gider. Ne de olsa bir insan örgüt üyesi olmadan da
sol görüşleri savunabilir, bu da onu politik yapar. Bu evrede de örgütsüz olduğun sürece manası yok'la karşılaşılır. (Ki gerçekten de pek
bir manası yoktur, ideolojinin pratik sorumluluğu gereği.) Gidilecek
örgüt, politiklik oyununu oynayan solcumuzun bağlı olduğu örgüt
olduğuna göre, nihayet söylemi şuraya vardırabiliriz; örgütümüzden
olmayan bir boka yaramaz.
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Zaman-Mekan Sıkışması – Şubat 2020
Mevcut küresel ekonomik göstergelerin, 1929 Buhranı öncesindeki ve esnasındaki göstergelere benzediği söyleniyor. Bununla
birlikte üçüncü dünya savaşı ya da salgın hastalıklar gibi konular
gündemi işgal ederken, sağcı iktidarlar dört bir yanda yükseliyor.
Tüm bunlar da, ilerleme diye ortaya koyulanların, derinlemesine
bakıldığında ne kadar değersiz olduklarını ifşa ediyor. Tüm ilerlemelere rağmen, barbarlık aşamasını tamamlayamamış olduğumuz aşikar. Ve içinde bulunduğumuz bu yirmiler, bana kalırsa hiçbir zaman
unutulmayacak. Öte yandan dünyanın dört bir yanında, farklı kültürlerdeki insanlar kent isyanlarını sürdürüyor ve birbirlerini selamlıyorlar. Yaşadığımız ve yaşanacak kriz, 29 buhranından farklı; çünkü
yanılmıyorsam ilk bölümde belirttiğim gibi, sorun artık küresel. Bu
durum mücadeleyi de küreselleştiriyor. Umuyorum ki küreselleşmeyle, kapitalizm kendi Frankestein'ını yaratmıştır ve 20'li yıllar kan
ve sefalettense, kent isyanlarının damgasını vurduğu devrimler dönemi olarak anılır.
Lefebvre şöyle der;
"Dönüşüm gündelik yaşamda gerçekleşir. Gündelik olanda
başlar ve onda biter. Bundan başka bir var olma yolu yoktur." Evet,
gündelik yaşam, kültürün ana damarlarının aktığı alandır. Bu yüzden
takım elbiseli ve diplomalı ağızlar, hayatın gerçekliğine çoğu zaman
sızamazlar. Sosyal düzenin katmanlarını anlatan, hatta bu düzenin
değişmesi gerektiğini savunarak, bunu bilimsel temellerle aktaran bir
akademisyen dahi; tam olarak neyden bahsettiğine hakim değildir
çoğu zaman. Çünkü sosyal düzenin psikolojisi, her zaman umulandan
çok daha katmanlı, mikro boyutlardadır. Gündelik yaşamın kavgasına
55

yabancı biri, toplumsal dönüşüm hakkında yalnızca soyut bir boyutta
konuşabilir. Sözcükler yerli yerinde, gayet doğrudur; ama hiçbiri
dönüşüme doğrudan hizmet etmez çünkü gerçek dönüşümün olacağı alana erişme şansı yoktur. Benim, felsefeyi tehlikeli hale getirmekten anladığım da, teori ve pratik arasındaki uçurumu kapatmaktır. Çocukluk yıllarını iki ayrı şehrin varoşlarında geçirmiş, ilk gençlik
yıllarını sokak mücadelesine adamış biri olarak; yaşadığım pratiklerin
ve gözlemlerin yoğunluğuna, teorinin de yoğunluğunu eklemek için
yıllarca okudum. Çünkü benim için teori bir laf ebeliği değil, bir silahtır. Ve şunu gördüm ki, pratik karakterinizi yoğurur, teori aklınızı.
Bunların aynı oranda geliştiği bedenler sosyal düzeni değiştirebilir,
geri kalan laf güzaftır.
Erich Fromm şöyle der; “Değiştirme amacı taşımayan bir
yorum boş, yorumu yapılmayan bir değişiklik ise kördür. Bilgi, eylemle beslenip zenginleşir, eyleme ise bilgi yol gösterir. Her ikisi de
ayrı şeyler olmaktan çıkıp birleştiklerinde, doğalarını değiştirirler."
Şimdi konumuza başlayabiliriz.
Harikalar Diyarındaki Alice gibi düşlerden uyanma lüksümüz
yok. Ya da Matrix'teki Neo gibi. Bu simülasyonda, uyanabileceğimiz
başka bir gerçekliğe sahip değiliz çünkü. Gözlerimizi ne kadar açarsak
açalım karşılaştığımız şey kendini durmadan yeni baştan üreten, yani
zaman ve mekanımızı üreten bu simülasyon olacaktır.
Kapitalist simülasyonun en büyük başarısı, kendi mekan ve
zamansallığını üretmesindedir. Bizler zaman ve mekanla kuşatılmış
varlıklarız. Dünyayla birlikte varoluşumuzu sürdürüyoruz. Kapitalizm,
yarattığı sosyal sistemle mekanı ve zamanı kendi rüyasına uygun
biçimde algılamamıza sebep olur. Bu yüzden, insansoyunun yok ol56

masını düşünmek, kapitalizmin yok olmasını düşünmekten daha
kolaydır bizim için. Çünkü kendimizi toplumsal bir canlı olarak algılayabilmek yerine, kapitalizmin ürünü gibi algılarız ve bunu da fark
etmeyiz. Einstein; "Bireylerin sosyal bilincinin bozulmasını, kapitalizmin en büyük kötülüğü olarak görüyorum." derken son derece
haklıydı.
Algılama diyorduk... evet, iki oda bir salon evdeki bir kiracı,
dünyayı sarayda oturan birinden farklı algılar. Aynı şekilde, ay sonunda ödemesi gereken kira ve gündelik çalışma pratiği, onda bir
zamansallık yaratır ve zamanı da saraydakinden farklı algılar. Ama
simülasyon ve gösteri kültüründe kiradaki kişi, kendini saraylı gibi
görür. Görmese bile bu rahatsızlığı uzun vadeye yaymamaya çalışır.
Bu da mevcut sistemin en güçlü kodlamalarından biri. Saraylının
rüyası, kiracının rüyasını ele geçirir. Yaşadığımız an, sürekli olarak
bizim olmayan bir gelecek tarafından gasp edilir. Özel mülkiyet kodu
bu gaspı canlı tutar. Hal böyle olunca, bu anlamsız gaspın tahakkümüne adanmış anlar, sonunda anlamsız, hatta neredeyse hiç var
olmamış bir varoluşa tekabül eder. Yani yitirilmiş bir ömür.
Bordieu şöyle diyor: "Güvencesizlik, ona maruz kalan insanları derinden etkiler; geleceği belirsiz kılarak tüm rasyonel beklentileri ve şimdi’nin katlanılmazlığına başkaldırmak için gerekli olan geleceğe dair asgari inancı ve umudu yok eder. (…) İşsizler ve güvencesizler, akılcı tutumların önkoşulu olan kendilerini geleceğe taşıma,
geleceği tasarlama güçleri incitildiği ölçüde, ekonomik veya politik
nedenlerle harekete geçme, seferber olma kabiliyetlerini de yitirirler.”
Din nasıl ki insan aklını ipotek altına alıyorsa, kapitalizm de
bizzat insanın yaşamını ipotekler; bugününü ve yarınını. Borçlanma
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sisteminin sonu bu yüzden gelmez. Tanrı'ya olan borçlarımızı ödemek için her gün ibadet etmemiz gerektiği gibi, sisteme olan borcumuzu ödemek için de her gün çalışmamız gerekir. Olmayan şeylere
borç ödemek için yaşıyoruz. Hiçbirinin tüzel kişiliği yok, birer simge,
marka, bina, slogan, değiş-tokuş, hiçlik. İşte elimizde kalanlar bunlar.
Bugün her şeyin daha iyi olduğundan bahsediliyor; kaliteli
ürüne ve hizmete ulaşmanın kolaylığından, yaşam süremizin yükseldiğinden bahsediliyor. Bu bana, süt endüstrisindeki damızlık bir ineği
anımsatıyor. Yediği önünde yemediği arkasında, ama yaşamak için
zamanı yok. Varlığı zamansızlık tarafından kuşatılmış.
Meta çeşitliliği bir nevi uyuşma hali yaratıyor, bir atalet, kayıtsızlık. Ve güncel durumu karşısında böylesi kayıtsızlaşmış bir medeniyet, var olduğunu kanıtlamak için kendini yok etmekten geri
durmayacak, yok oluşu da alaycı bir gülümsemeyle karşılayabilecektir. Ama aynı medeniyet, kendini gerçekleştirmeyi başarmış ve önderleşmiş bireylerin yol göstericiliğiyle, kurtuluşu için vasatlığı yok
etme yoluna da yönelebilir.
Değişim çoğunlukla akıldışı, imkansız, nafile gibi görünür.
Bunun iki sebebini sayalım. Mesela rasyonelleştirme. Mevcut durumu oturtmak için mantıksal sebepler bularak; şeylerin başka türlü
olamayacağını, hepsinin tarihsel ve bilimsel olarak neden-sonuçları
olduğunu salık verirler. Bunu doğallaştırırlar yani. Böylece aksini
düşünmeyi mantıksızlığa hapsederler. Şeyleştirme yoluylaysa toplum, sosyal düzeni insan pratiğiyle şekillenen bir sonuç olarak görmek yerine; kendisinden bağımsız, soyut bir düzlem olarak algılar.
Nihayetinde birey; şeyleşmiş ve rasyonelleşmiş bir varlık olarak yaşamı sürdürür.
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Boş zamanlarımızın da arttığını söylüyorlar. Bu gayet normal,
çünkü o da ele geçirilmiş durumda. Kapitalizm; çalışma zamanı ve
boş zaman olmak üzere zamanı örgütlemiştir. Elbette bu parçalar
kendi içlerinde de parçalara ayrılır. Ama sonuç olarak bu bölünme,
doğrudan insanın bölünmüşlüğünü temsil eder. Antik Yunan'da boş
zaman; düşünce, seçkinlik, estetik oluşturma zamanı olarak görülürken; Roma döneminde eğlence zamanını temsil ediyordu. Bugün
neyi temsil ettiği ise meçhul. Çünkü sistem, iş dışındaki zamanı da
kapitalist algılamaya uygun biçimde harcamamız için mücadele etmekte, bunda da başarılı olmaktadır. Boş zamandaki tahakküm, sistemin üzerinde çalıştığı en mühim alanlardan biridir. Boş zamanın
işlevini, tümüyle kapitalizme yarar sağlayacak bir geri dönüşümle
örgütlemekteler. Sonuç olarak boş zaman, kısmi bir özgürleşme dahi
vermemekte, ama özgürleşme olarak görülmekte ve tümüyle gösteri
ile tüketim aygıtları tarafından kuşatılmaktadır.
Ayrıca kapitalistlerin zaman üzerindeki denetimi, Marks'ın
dönemine kıyasla çok daha yoğundur ve mikro boyutlara inmiştir.
Üretim zamanı ile metanın dünyada dolaşıma çıkma zamanı birbirini
destekler. Bugün dolaşım olanakları teknoloji sayesinde mekansal
sınırları aşarak çok ilerlemiştir. Aynı şekilde üretim aygıtlarının hızı
da gelişmiştir. Bu da dünyayı koskocaman bir fabrikaya ve alışveriş
merkezine çevirir. Bu yüksek hızlı arz ile talep de birbirini desteklemelidir ve bu yüzden tüketim toplumuna gereksinim duyulur. Ve
zaman üzerindeki denetim çok daha sistematiktir.
Mekan konusunu somutlaştıralım ve geometrik mekana girelim. Ne de olsa insan, yaşadığı yere benzer. Şehirlerimiz, tıpkı iş
yaşamımızdaki sonu gelmez, tekrara dayanan pratik gibi; ya da bir
fabrikada saatte binlerce kopyası üretilen bir çıktı gibi; tekrara dayanan ürünlerden ibarettir. Bir sanat yapıtı bizi etkileyebilir; ancak
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şehirleşmedeki yapıtlarda bu yoktur. İyi bir siyasi liderin, sürekli aynı
şeyleri, doğru vurgularla tekrar etmesi gibi; şehirleşme de sürekli
aynı ürünleri üretir. Ve Lefebvre'nin dediği gibi; Tekrarlanan şey,
biricikliğe baskın çıkar. Doğalın yerini yapay alır, ürün esere baskın
gelir. Diğer yandan iş yaşamı dışındaki mekan da, işyeri mekanı tarafından sınırlandırılmıştır. Yaşam alanı ya işyerine yakındır ya da onu
yakınlaştırmak için boş zamandan ve uykudan feragat edilir. Sonuç
olarak, iş mekanı, aslında emekçinin tüm mekanını kapsar. Kişi bedensel olduğu kadar psikolojik olarak da iş'e bağlanır ve bu yabancılaşma, sosyal ilişkilerinden karakterine kadar tüm yaşamına sirayet
eder.
Burada bir parantez açayım; emekçi sözcüğünü gelenekselleşmiş anlayışla kullanmıyorum. Anlattıklarım bir fabrika işçisini,
ofisteki beyaz yakalıyı, bir terziyi ya da öğretmeni, yani gününün en
az sekiz saatini maaşı için harcayan neredeyse tüm çalışan kesimi
kapsamaktadır. Parantezi kapatalım.
Doğada zaman, mekanın kalbindedir. Kapitalist toplumda ise
zamana yer yoktur. Zaman artık saattir, bir cihazdır, bir ön kabuldür.
Kolları Bağlı Odysseus şiirinde; “Ama saat kaç, Kim bu başucumdaki?
/ Kim ölçüyor, soran kim, neye göre?”/ Düzen sevgisi mi, yoksa korkumu? Düşünülmeyenden düşünülene? diye Melih Cevdet Anday'a
sorular sordurtan saattir.
Bu cihaz; kendisi de bir mekan olan bedenin mekandaki yerini düzenler. Zaman; "vakit nakittir" anlayışıyla silinir. Mekan da kar
anlayışıyla organize edilir. Mekan, yaşanmışlıklarla yer'e dönüşür.
Örneğin derin bir anlamı olmayan Gezi Parkı Mekanı'nın, 2013'ten
sonra Yer'e dönüşmesi gibi. Mekan ancak geçmiş zincirlerini fark
eden bedenlerin mücadele pratiğiyle yer'e dönüşür. Beden de iktidar
60

savaşının yer'ine dönüşür böylece. Tüm baskılar ve cezalandırmalar
da beden üzerinden yapılır. Bedenin iki kaderi vardır; otoriteye boyun eğerek üretilmiş bir mekan olarak kalmak, ya da başkaldırı ve
nitelikli bilgi edinme pratikleriyle yer'e dönüşmek, yani ruh kazanmaktır. Aynı şekilde zaman da, sıra dışı pratiklerle bizim için değer
kazanır ve o tekdüze saatin yerini alır. Ancak bu düzende doğaçlamaya yer yoktur, tekrar'ın üzerinde ayakta durur.
Toplumsal ilerleme, mekansal engellerin yıkılmasıyla ve zamanın doğallaşmasıyla mümkün olabilir. Huxley'in Ada kitabında
sakinlere sürekli şu sloganı tekrarlayan papağanın amacı gibi; "bu
anda ve burada çocuklar, bu anda ve burada."
Konuyu, mekan ve zaman ile ilgili söylenmiş iki sözle bitirelim;
Lefebvre;
"Mekân, bizi iktidara götürür. O, yasanın temelidir. Daima
bir buyruğu, bir düzeni anlatır ve dolayısıyla bir o kadar da düzensizliği ve aykırılığı anlatır. Çünkü düzenin olduğu yerde düzensizlik de
vardır. Mekân, bedenleri yönetir. Bu, onun varlık nedenidir."
Tarkovsky;
"Zamanın insanların çoğunun kafasında hep aynı akıp gitmesi gerçeği, bize o insanların hepsinin aynı düşü kuruyor olduklarını,
hatta bunun da ötesinde, aslında o düşü kuran herkesin tek ve aynı
varlık olduğunu ispatlar."
24
Gündelik yaşamı düzenleyen nedir? Saat mi? Hayır, saat de
bir şeye göre yorumlanıyor. Bana kalırsa yanıt ulaşım anlayışımızdır
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artık. Arabalar ve otobüsler. Araba öyle bir hale gelmiştir ki onu kullandığını sanan bizler, aslında ona göre zamanımızı ayarlamakta ve
ondan arta kalan mekanlara sıkışmaktayız. Camdan dışarı şöyle bir
bakın; bu işleyiş bizim için değil, araba ve otobüs için. Devasa yolları,
kazı çalışmalarını, harıl harıl işleyen geçitleri, otoparkları, kaldırımları
düşünün. Biz arabanın karşısında bir nesneyiz. Bu bir araba cumhuriyeti, beyaz adamın yanında azınlığa düşmüş yerliler gibiyiz. Saatini
kur, uykunu ayarla, uyan ve çık; tüm bunlar ulaşıma göre, arabaya ve
otobüse göre. Neden geç kaldın? Otobüs normal saatinden geç geldi,
arabamın tekeri patladı. Öyleyse sorun yok. Ama uyumayı sürdürmüş olamazsın. Aşırı hasta değilsen bahane üretemezsin. Daha iyi bir
kahvaltı yapmak isteyemezsin, istiyorsan kendini arabaya göre ayarlar ve daha erken kalkarsın. Yola ve arabaya yapılan her harcama,
aslında sefil yaşamımızın daha hızlı ve iyi bir sefalete dönüşmesi için
yapılmıyor mu? Hepsi bizi ölüme taşıyan birer Azrail, hem soyut hem
somut. Kaza hayaleti ensemizde dolaşıyor.
Bize arabalar ve caddelerden arta kalan hayat nedir? Mezarlıklar mı? Sekiz-on saatlik işe varış, eve dönüş, yolun bizi taşıdığı
AVMler, yapmacık bir tiyatroya dönüşmüş tıka basa kafeler, iki bira
içmenin sözde özgürlüğü veya bilmem kaç metre karelik yeşillik alan
mı? Evet, hepsi bu. Acınası bir nesneleşme. Arabanın tahakkümü
yıkılabilir mi? Çok zor görünüyor. Belki aklı başında insanlarla kademeli olarak, özerk bir yerleşimde mümkün.
Ulaşımın yalnızca bizim değil, hayvan ve bitkilerin de yaşamını kuşattığını görebiliyoruz. Arabaların geçmesi için yeşillik alanların yok edilmesi, ağaçların yol kenarına yani "bizim tarafımıza" göstermelik olarak sıkışması gibi. Karşıdan karşıya geçmeyi öğrenen
köpek ve kedilerin yol kenarlarındaki cesetlerinde, aslında bir tür
olarak kendi sonumuzun fotoğrafını da görmekteyiz. Ağaçlar ve
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hayvanlarla aynı taraftayız; hep beraber kaldırımlara, barınaklara,
trafiğe kapalı yollara, AVMlere, binaların arasına, botanik bahçelerine, parklara vs. sıkıştırıldık. Arabaya hizmet eden kentleşme içerisinde bunu tersine çevirebileceğimizi pek sanmıyorum.

25
Geçmişte kendimizi, hayatımızı ve rolümüzü üreticiler olarak
tanımlayabiliyorduk. Ancak üretim ilişkileri tamamen değiştiğinden
ve tüketim ile üretim birbirine karıştığından dolayı bu tanımlama
mümkün değil. Kendimizi daha çok tüketiciler olarak tanımlayabiliyoruz. Salt tüketici tanımının kabaca 1960-2010'lu yıllar arasına tekabül ettiğini düşünüyorum. Tüketim, gündelik yaşamın her noktasını anlamlandırma etkinliğiydi. Artık bu tanımlama tek başına yeterli
değil. 2010'da (yaklaşırken) internetin devrimsel yenilikleri ve gündelik yaşamı müthiş bir hızla işgal edişi görmezden gelinemez. Burada bir "yerini alma"dan ziyade, beraber ilerleme durumu var. Evet,
klasik anlamda bir üretim ve emek anlayışından söz etmek mümkün
değil, ancak her birimiz çalışan-tüketicileriz. Sosyal medya ile insanın
gölgesi de kimlik kazanma şansı yakaladı. Gölge insan; enformasyon
akışı içinde hem tüketici hem de bir ürün olarak üreticidir. Gündelik
yaşamın anlamsız esaretinden kurtulamayan ve kendini tüketim
ilişkilerinde tanımlayan insan; sosyal medyaya hızla gerçeklik değeri
biçmiş ve gündelik yaşamın içine sokmuştur. Sosyal medya sahtelik
sıfatını hızlıca anlamsızlaştırmıştır, çünkü sosyal yaşamın kendisinde
gerçeklik yoktur. Ancak sosyal medyayı "yaşam" sözcüğüyle yan yana
kullanmak yine abestir. Bu yeni "gerçeklik" alanı, gündelik yaşam
üzerine ümidini yitirmiş ve öfkesini pratiğe yansıtamayarak nesneleşmiş-insanın kaçışı olabilir. Bu noktada gölge-insan tanımlaması da
saf dışı kalır çünkü kişinin "gerçek" bedeninin kime ait ve nasıl biri
olduğu soruları kendisi için bile muğlaklaşır. Sahteliğin katmanları
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düşünülürse, sanal insandaki -mış gibi yapmanın dahi sahte olduğu
anlaşılacaktır. Geleneksel medyada kişi edilgendi, sosyal medyada
edilgenliği sürse de kendi çapında üretici, katılımcı bir yanı da vardır.
Bu üreticilik ve katılımcılık özgürlük illüzyonu yaratmıştır, -demokrasi
gibi- onlarca yıl kültür endüstrisi tarafından üretilmiş insanın üretici-özne konumuna gelmesi, aslında onun kültür endüstrisinin atomik
bir üreticisi olduğu manasından öteye gitmez. Ki içerik akışına bakıldığında bu açıkça görülür, her şeyin sınırsız dolaşımı değeri ortadan
kaldırmıştır. Nihayet şöyle diyebiliriz, insan; sahte bir yaşamı gerçek
olarak kabul ederek onu nesneleşmiş biçimde sürdüren ve sanal-gösteri akışında -mış gibi yaparak yüzen "bir şey"dir.
Kitle iletişim araçları ve sosyal medya alanlarının çokluğu bir
kişilik bölünmesi de yaratmıştır. Instagram, Twitter, Facebook, Sözlükler, Youtube (ve benim bilmediklerim) kendilerine has kullanım ve
iletişim biçimlerine sahiptir. Her yerde olmak isteyen kişinin, her
yerde bukalemun gibi renk değiştirdiğine şahit oluyoruz. Hatta kişi
bu platformlardaki tecrübelerini birbirinden tamamen ayırabilmektedir. Hıza dayalı yazınsal iletişimin en yoğun aracı olan whatsapp'ta
biriyle tartışan kişinin, başka bir platformda aynı kişiyle eğlendiğini
görebiliriz. Sitemler dahi bu medyalar aracılığıyla yapılabiliyor, ilişkiler Whatsapp üzerinden bitebiliyor. Öte yandan iki insanın birbirinden "gerçekten" ayrıldıkları, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının kaldırılmasıyla anlaşılabiliyor. Ölen bir kişinin sosyal medya gönderisinin altına, doğrudan ona hitap eden şeyler yazmak bile sapıtmanın seviyesini göstermeye yetmektedir, bunlar sanal cenaze merasimleridir. Gerçek cenazede yaşam için son görev yerine getirilir ve
ölü, sevdiklerine destek verilerek toprağa gömülür. Sosyal medyada
da kişinin sanal benliği için cenaze yapılır ve dualar edilir, gerçekte
cesedin nerede çürüdüğü ve sevdiklerinin ne tür bir acı çektikleri çok
da önemli değildir. O kişiyle sanalda "gerçeklik" kurulduğundan, za64

ten hiçbir zaman başka bir gerçekliği olmamıştır. Bu yüzden veda
sanal gönderi üzerinden yapılır, görev yerine getirilir ve akışta sıradaki gönderiye geçilerek cenaze tamamlanır. Sosyal medyada, kişinin
hesabını hiçbir şey söylemeden kapatıvermesi gerçekte ölmesinden
çok daha korkunçtur; cenazesi yapılmamış bir intihardır bu.
Öte yandan bu çokluğa kapılmayan, daha az alanı kullanan
kişilerin de kendi çapında akıl tutulmamaları vardır çünkü bu sakat
iletişim biçiminden çoğu zaman kaçamazlar. (Artık ne Whatsapp'ın
yokluğu düşünülebilir, ne ona internete ait bir program olma özelliği
verilebilir, ne de ekmekten ayırt edilebilir.) Alanın dili, kişinin alandaki kimliğini belirler. Değer gören, görmeyen, tepki uyandıran şeyler
göz önünde bulundurulur; uzun süredir sanal kimliği için yarattığı
gönderi dilinin dışına çıkmamaya özen gösterir. Bu da insani bir yansımadan ziyade, bir markanın reklam dilini andırır.

26
Ölümü yaşamın içerisinde, yaşamı sonlandıran bir unsur
olarak görmek yerine; yaşamı ölümün içerisinde bir an olarak görmeliyiz. Ölmüş ve doğmamış milyarlarca insanı düşünün, tüm empatilere kapalılar. Akıl yürütmelerimiz var oldukları ve var olacakları süreçler üzerinden ilerleyebiliyor. Çünkü bizim için varlık dışında hiçbir
şey yok. Biz'den söz ettiren de yalnız o. Var olmayı "başaramamış"
olanları düşünebilmek dahi imkansız. Ölüme doğru ilerlemiyoruz,
(bizim için) sonsuz yokluğun içinde kendi varoluş anımızı yaşıyoruz.
Bunu yalnızca birey olarak değil, bir kitle, kuşak, toptan insansoyu,
gezegen, galaksi vs olarak da yaşıyoruz. Yaşam bize "al sana sağlık
sigortası, al sana iş, seksen yaşına kadar yaşayacaksın ama ölmek
koşuluyla!" demiş gibi davranıyoruz.
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Ölümü gözlerimizin önünden ve aklımızdan uzak tutmaya çalıştıkça aslında merkeze alıyoruz. Ölüme saplanıp kaldıkça da varoluş
anımızı, yani doğrudan kendimizi ıskalıyoruz. Ölüler tüm yokluğuyla
bilincimizde; onların yokluğu bize yaşama kudreti vermeli ve biz de
bir gün varoluş anımızı yaşayanların bilincine teslim ettiğimizde onlara yaşama kudreti vermeliyiz. Ancak hayatımsı bir şey yaşayan
insanların ölümleri, dakikalar önce ekranda kaydırılarak unutulmuş
bir içerik kadar değere sahip olacaktır.
Ölümü düşünürken şunu unutmamalı; aslında ölüm sizi düşünüyor, bu hakkı ona veren sizsiniz.
Yazı; söylemi ve yaşam pratiğini zamanın içinden çekip mekana/kağıda gömüyor. Yazıdan önce yaşam, zamanın içinde uçup
gidiyordu; yazıyla birlikteyse mekanlaştı ve her mekan bir sonrakine
aktarıldı/aşıldı. İnsan, bu kalıcı mekanla ölümsüz bir zihne sahipken;
bedensel ölümlülüğü, mekanın sürekliliği ve aşılması karşısında tamamlanamamışlığa mahkum oldu. Yazı öncesindeki insanın ölümüyse; tamamlanmışlıkla birlikte deneyimin ve söylemin uçup gidişi
gibi, ruhun ölümsüzlüğe uçup gideceğini hissettiriyordu. Artık ilerleme var, gelişme var, akış var, ama asla bir son yok.
27
Bozguncu kültürün temellerini soruşturalım. Bu hususta
Veblen'den öğrendiklerimi ve kendi fikirlerimi kaleme almaya çalışacağım.
Barışçıl ilkellikten, savaşçı barbarlığa geçiş süreci -ki geçiş
sürecinin bir manası var mı bilmiyorum, aslında ilkel barışçıllığın yok
edilmesi demek daha yerinde- konumuzun alanını oluşturuyor. Sınıfların oluşumu da burada aranmalıdır sanırım. Ölüme meydan
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okumanın itibar sağlaması, şeref kaynağı olması ilk ayrımı yarattı,
burada psikolojik bir ayrımdan söz ediyoruz.
Barışçıl ilkeller derken, hiç savaş olmadığından söz etmiyoruz. Savaşmak, çatışmak, ölüm-kalım hep vardı; ama bu savaş olup
bitiyordu, düşmanlık itki gücü değildi, kan dökmek statü sağlamıyordu. Kabilenin devamlılığı için kadının da erkeğin de yaptığı işler
önemliydi. Burada en yüksek verimliliği sağlayabilmek, adaptasyonu
sürdürebilmek için fiziğe bağlı bir iş bölümü olduğu söylenebilir. Yıkıcı bir rekabetten söz edemeyiz; kişinin değeri, topluluğun devamlılığı
için yaptığı faydadaydı.
Ancak barbar kültürde işler değişti. Kan dökmenin, bozgunun, büyük hayvanlar avlamanın, yok etmenin, düşmanca savaşmanın ayrıcalık yarattığı bir kültürdü. Bunlara kısaca ölüme meydan
okuma diyeceğim. Ölümle fiziksel olarak yakın temasta olan erkek,
taktik ve örgütlenme becerisini de geliştirmiş olmalı. Sürekli ölüme
meydan okuyan erkeğin, bir raddeden sonra bu meydan okumayı
birbirine yönelttiğini düşünüyorum. Düşmanca şiddettin sosyal entropisi böyle başlamış olmalı.
Artık erkek, kadının işlerini ele ayağa düşmüş olarak görüyor
ve kendini o işleri yapacak kadar "alçaltmıyordu." Kadının sıkıcı emeği aşağılanıyordu.
Erkek ölüme meydan okuma yoluyla şan ve şerefini yüceltme ve koruma işindeydi, onun işi üstündü. Burada rekabetin
acımasızlaştığından söz edebiliriz. Avcılar, kabilenin önde gelenleri,
ölüme meydan okuyan erkekler arasındaki yıkıcı rekabet. Yönetici ve
ruhban sınıfla birlikte savaşçılığın onur kaynağı olduğu gelecek dönemlerin tohumu burada atılmış olmalı. Veblen'in dediği gibi, avlanmak ile savaşmanın aynı temel özelliğe sahip olduğu bilinmelidir.
67

Avlanamayacak durumdaki erkekler kadınların yaptığı işleri yapar ve
aşağıda görülürler -sanırım benim atalarım da onlardan biri.
Kimi işlerin aşağılık, kimi işlerin yüceltici olmasıyla ilk sınıfsal
ayrım başlamış. Burada sınıf farklılığının biçimsel kökeni kadın-erkek
eşitsizliği, ancak derindeki köken ölüme meydan okuyan erkeklerin
düşmanca rekabeti gibi görünüyor. Bu düşmanca rekabet, kan dökmenin onur kaynağı olmasıyla sürmüş, tamam; onuru kan dökmeyle
özdeşleştiren neydi ki? Acaba erkekler adrenalin bağımlısı falan mı
oldular? Ormanda elinde mızrakla vahşi hayvandan kaçarken yahut
vahşi hayvanın ağzından avı alırken; orada bir yerde aynı avın peşinde koşan başka bir erkek avcı grubuyla karşılaşıp kayışı koparmış
olmalılar... Belki sonrası intikam ateşi. Ve daha sonrası yağmalama
ve ganimet.
Kadının aşağıda görülmesi, "bu bizden fiziksel olarak güçsüz
olmak! öyleyse o aşağıda olmak!" gibi bir anlayışla değil, değişen
psikolojinin (ki belki psikolojiden bahsedeceğimiz ilk yer de burasıdır)
ve rekabet koşullarının sonucunda oluşmuş gibi geliyor. Yeteneğe
dayalı fiziksel çatışmanın içerisinde, kadınla olan fiziksel farklılık
"aşağılamanın" ikinci basamağı olabilir. Son basamak da, kan dökmenin ve ölüme meydan okumanın tek onurlu iş olması ve kadının
bunu fiziksel şartlar sebebiyle erkek kadar yapamamasının sonucu;
kadın, yaptığı işin aşağılanmasıyla da otomatikman aşağılanmış oluyor.
"Ruhsal eğilimdeki değişim, hayatın maddi gerçeklerindeki
değişimin sonucudur ve bu değişim, maddi koşullar yağmacının yararına işledikçe, sürmeye devam eder." diyor Veblen.
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Bu da filmin koptuğu nokta işte. Yıkan’ın elini kuvvetlendirmesi, yıkıcılığın egemenliğini düzenli olarak arttırmasına sebep olmuş. Eğer kan dökmek, sömürmek, yağmalamak, yok etmek, ölüme
meydan okumak beni maddi-manevi yüceltmiş ve yüceltiyorsa; yüceltecektir de. Bozguncu erkeğin karşısına dikilecek bir güç yoktu,
onun karşısına dikilen yine kendisiydi. Ve düzen onların elinde, bozguna doğru ivmelenerek ilerledi.
Veblen'in şu tespitini de paylaşarak bitiriyorum;
"Bütün endüstriyel meslekler, ilkel toplumlarda kadının işi
diye tanımlanan mesleklerin gelişmiş hali ve sonucudur."
28
Şubat2020
Demokratik sokak mücadelesi, ekososyalizm ve birleşik cephe düşünceleriyle aramda çelişkiler olduğunun farkındayım. Ancak
biz hala akla ziyan bir biçimde yönetiliyoruz ve kitlesel bir sokak mücadelesi ortaya koymamız şart, bu yüzden bazı şeyleri görmezden
geliyorum. Hem kitle mücadelesi de görmezden gelmeyle ilerleyebiliyor zaten.
İçten içe neyi arzuladığımın bilincindeyim. Varoluş Kolektifi
dediğim o ütopyayı arzuluyorum. Bunun küçük bir örneğini romanımda yazdım. Ütopyanın uzak geleceğe emanet edilmesi büyük bir
hata. Ütopya ulaşılması gereken bir şey olmamalı, çünkü ulaşılırsa
yok olur ve bu da onun özüne aykırıdır. Ben ütopya dediğimde, onun
anında yaşanmaya başlamasından söz ediyorum, ulaşılacak bir süreçten değil. Doğru insanlarla beraber bir yaşam alanını paylaşmak
isterdim. Orada yalnızca bilgiden değil, en büyük öğretmenlerden
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olan pratikten de yararlanabilirdik. Bu ütopya gelecek radikaller tarafından hayata geçirilecek.
Mekânsal birliktelik şehirde bir sitede de olabilir kırsalda bir
yerleşkede de. Ancak her ikisi de finansal açıdan uzak hedefler. Belki
bir sahaf-kafe açabilirsem en azından bulunduğum şehirde küçük
çaplı bir Varoluş Kolektifi provası yaratabilirdim.
İktidarı ele geçirme, devirme gibi söylemlerin altyapısındaki
derin çelişkilerin farkındayım. Demokratik mücadelenin açmazlarının
farkındayım. Ülkedeki muhalif insan modelinin hemen her kesimde
neye benzediğinin farkındayım. Ne diyebilirim ki?
Varoluş Kolektifi’nin en radikal tavrı yok saymanın şiddeti
olurdu. -Bu yüzden hiçbir zaman düzenli bir işe girmedim. Ama kimseye de bunu salık vermedim.- Gerçek bir mekânsal dayanışma kurulduğunda, ülkenin ve dünyanın her yerine sıçraması için çağrılarda
bulunur, dayanışma kurar ve yardımlaşılır. Varoluş Kolektifi güncel
iktidarın karşısına geçen bir oluşum değil, küresel kapitalizmi yok
sayan bir tavır olurdu. Burada -şişen evren kuramındaki gibi- büyüyen alternatif bir yaşam kültürünün kopacak noktaya gelmesi ve
gerçek bir alternatife ulaşması hayali var. Ancak tüm bunların romanımda işleyebildiğim birer unsur olarak kalacağının bilincindeyim.
Dediğim gibi, bunu geleceğin gençleri çok daha iyi anlayacaklar. Yine
de sohbet, tartışma, bilgi ve dayanışmayı küçük çaplı da olsa sosyal
yaşantıda pratiğe dökerek; bu ütopyanın hayaletleri gibi yaşamayı
sürdürüyoruz. Bizler sanal imajlarla kendimizi gösteriye çevirmiyoruz
çünkü kişilerin bu sanal gösteriye katılmalarındaki temel motivasyonun “farklı kimlik” oyunu oynamak olduğunu biliyoruz. -Bu oyunun
başka bir versiyonunu örgütler oynuyor.- Bize ulaşan insanlar, “farklı
kimlik” oyunu oynayamayacaklarını hızla kavrıyorlar. Kişilerin farklılık
motivasyonunu tatmin ederek sönmüş bir balona dönmelerindense,
-mış gibi yapan bir protesto tiyatrosundansa; tekdüzeliğin içindeki
figüranlar olarak kalmalarını tercih ederiz.
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BAUDRİLLARD’A GEÇMEDEN ÖNCE
Eskilerden Bir Dosya

Neden Baudrillard'la bu kadar yoğun ilgilendim? Bu soruyu kendime
sorduğumda yanıtın 2016’da/yirmi dört yaşında kaleme aldığım bir
kitapta olduğunu anlıyorum. Oradaki bazı fikirlerimi sizinle paylaşacağım. Açıkçası ben de yıllar sonra kitabı ilk kez açıyorum, çünkü
Baud’a olan ilgimin sebebini orada bulacağımı biliyordum. Elbette bu
amatör dosyanın tamamına göz atmaya niyetim yok, zaten basılmamasını dilerdim.
Kitabın adı Saldırı Manifestosu (artık satış dışı), 2017'de basıldı ve
sizlere bazı kesitler paylaşacağım;
"Görmezden gelirler birbirlerini ve görünür olmak isterler aynı zamanda; dünyanın üzerine parlayan yıldızlar olabilmek için karanlığa
boğarlar dört bir yanı, başka türlü parlayamazlar nasılsa."
Marx, Nietzsche, Freud, Stirner, Gustave Le Bon, Sartre, Camus, (varoluşçuluğu terk etmem uzun sürmedi) ve birkaç klasik isim dışında
çoğunlukla kurgu kitaplar okumuş yirmi dört yaşında bir gence bunları yazdıran neydi? Kitle aşırı parlaklık yaratırken neyi karanlığa
boğdu; belki anlamı, gerçeği, düşünceyi vb. Bunları anlatmaya çalışmışım, ama anlatamamışım. Ve şöyle devam etmişim yazıya; "Yüzlerini, gülüşlerini, ağlayışlarını, sahip olduklarını ve değersiz fikirlerini
sererler pazar tezgahlarına. Kendisini eşsiz sanan birer Narkissos'tur
her biri, ki Narkissos bile daha samimidir onlardan. Hem pazarcıdır
bu insanlar hem müşteri."
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Sosyal düzene "kurgu, yapay seçilim" gibi sıfatlar türetmişim. Bunun
temel sebebi sosyal darwinizm'e duyduğum nefretti tabii ki. Sosyal
düzen için söylenen doğal seçilim söyleminin üzerine tükürüyor ve
bunu tersine çevirerek yapay seçilim olduğunu söylüyordum. Bu fikri
hala paylaşıyorum.
Yürümeye çalıştığım yolun, sonunda Baud’a çıkması kaçınılmazmış.
Çünkü tüm acemi akıl yürütmelerimin katbekat mislinin onda olduğunu henüz keşfedebildim. O zamanlar en zayıf iki özelliğim "birey
olmaya" fazla inanmak (liberal anlamda değil) ve kitleye nefret boyutunda bir duygu beslemekti. Hala aklı başında insanların bir araya
gelerek yaratacağı kolektif yaşam biçimi ütopyasını taşıyor olduğumu
her şeye rağmen söyleyebilirim.
"Düşünce özgürlüğü kısıtlanıyor! Aksine, düşünce özgürlüğü -beyan
etme- ne yazık ki zirve yapmış durumda. Çünkü düşünmenin yahut
fikirlerin içinin boşaltıldığı yerde, onları ifade etmeye bir kısıtlama
getirilemez."
Ve şurada hem entelektüel liderlerden oluşan bir yönetimi savunuyor olmamın hem de kitleye duyduğum nefretin izleri görülebiliyor;
"Eğer medeniyetin kurtuluşunu arzuluyorsak, herkese ifade etme
özgürlüğü vermeden önce ortaya gerçek ifadeler atmamız gerek.
Bana kalırsa, vasatlığa verilecek en büyük ödül, dinleme özgürlüğü
olacaktır."
Şu ifadede istemeden de olsa Baudrillard'a yakınlaşmışım;
"Tezler anti-tezler iç içe geçiyor, parçalanıp saçılıyor, neyin ne olduğu
anlaşılamıyor. Sentez unutuldu."
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13. bölümden;
"Sistem muazzam bir iş başardı, yoksulların bilincinden yoksulluğu
çıkardı. (...) Sınıflar arasındaki ekonomik uçurum kapatılmadan, sistem bunu biçimsel boyutta gerçekleştirdi. Yaşasın sınıfsız toplum!"
14. bölümden;
"İlerleme anlayışımızı teknolojiye kısıtladık, doğaya egemen olmak
için talan etmeyi sürdürdük. Sınırlandırılmış bir ilerleme, kapsamlı
ilerlemenin önünde duvar gibi dikildi. Bu duvar insanı anlamsız bir
tutsaklığa hapsetti. Sonunda ilerleme durağanlaştı, gerilemeye başladı ve sözcük öz anlamının anti tezi haline geldi."
"Para uğruna ömürlerini harcamakla yetinmediler, kalan kısmı da
sanal ve yapay alanlara feda etmeye gönüllü oldular. Küreselleşme,
kapitalizmin enternasyonal zaferi oldu: Para ve yüzeyselliğin krallığı!
Teknoloji nasıl ki üretimin önündeki zaman-mekan engellerini kaldırdıysa, tüketimin de zaman-mekan engellerini kaldırıp insanlığa nüfuz
etti."
"Bir deniz oluşturdular kendilerine, içine güncelliğe dair her bilgiyi ve
pisliği attılar. İçinde yüzmeyi öğrendiler ve birbirlerine harmanlayarak yenilerini yarattılar. Her bilgiyi yakalayabilme arzusuyla, hipnozlu
balıklar gibi birinden ötekine yüzmeye, hızlı olmaya çalışırlar. Çünkü
bir akış var, bilgi akışı; yakalayamazlarsa boğulacaklarını sanırlar.
Akıştan haberdar olmayana cahil derler. Hep birlikte bu zavallılığa
dahil olurlar, çünkü zavallılıklarını gizleyebilecekleri tek yol budur."
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20 bölüm içinden daha alıntılanabilecek yer vardır ama uzatmak
istemiyorum. Düzensiz ön bilgileri paylaşalım ve artık başlayalım.

SİMÜLAKRLAR, ÖN NOTLAR, POSTMODERNİZM

Burada kafanızı bulandıran, anlayamadığınız şeylerle karşılaşırsanız
üzerinde durmayın çünkü ileride anlaşılır hale gelecekler.
1. Simülakra Düzeni
Baudrillard birinci simulakra düzeninden bahsettiğinde, Rönesans’
tan Sanayi Devrimi’ne kadar olan dönemi kastetmektedir. İmajlar
artık ayinsel olmaktan çıkıp estetik hale geçmeye başlar. bkz; bizans
ikonaları. İmajlar artık ritüel ilişkileri desteklemez, onun yerine statüye delalet eder -artık “pasifleştirilmiş toplumu” denetlemek ve
Kilisenin iktidarını pekiştirmek amacıyla dinsel bağlılığı yaymaya çalışmaktadır. Temsiller bir taklit biçiminde doğayı yeniden üretmeyi
hedefler. bkz: üç boyutlu nesneler. Burada kopya ile orijinal arasındaki fark, izleyici açısından barizdir.
2. Simülakr Düzeni - Sanayi devrimiyle başlar.
Bu dönemin büyük sanat eserlerinin pek çoğu, mekanik yöntemlerle
yaratılmış olmasalar bile ait oldukları işaretler düzeni, seri üretim
sistemine dayalı olarak kurulmuş, kapitalist değer değiş tokuşu ekonomisine bağlı olarak anlam üreten bir düzendir. Bireyin imajlarla
ilişki zeminini üretim teşkil eder, bunun sonucu olarak da imaj ve
göstergeler artık bir şeylere benzemeyi hedeflemez. Baudrillard'ın
deyimiyle "yabancılaşmanın altın çağı" budur.
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Burada imaj ile resmedilen dünya arasındaki fark aşınmaya başlar.
Üretim sebebiyle imajların hedefi artık benzemek değildir, resmedilen şeyle denklik kurmaktır. bkz; Andy Warhol'un Campbell’s Soup
Cans eseri. İçerik ve biçim açısından metanın seri üretimini yansıtmaktadır.
Öte yandan Borges'in haritacılık üzerine yazdığı ünlü kısa öyküsünü
de bu süreç içinde değerlendirir. (Bilmeyenler şimdilik bu öyküye
takılmasın, ileride paylaşacağım. Ya da Alçaklığın Evrensel Tarihi kitabı varsa açıp okuyabilirsiniz.)
Nesnelerin birini diğerinden ayırt etmek mümkün olmadığı gibi, diğerlerinin kopyalandığı tek bir “özgün” örnek de yoktur.
İki dönem arasındaki farkı Baudrillard şöyle açıklar;
“Bu iki yapay varlığı birbirinden ayıran iki ayrı düşünce evrenidir.
Birisi insanın tiyatral görünümlü, mekanik ve duvar saatinin içyapısını
andıran bir düzene sahip kopyasıdır. (...) Diğeriyse teknik ilkeler tarafından belirlenmiştir, bu düzeyde önemli olan makinelerdir. Otomat
bir tiyatro oyuncusunu (yapay bir varlık) andırır ve eğlendirirken,
Devrim öncesinin toplumsal ve tiyatral yaşamına katılmaktadır. Robot ise adından anlaşılacağı gibi çalışmaktadır. Burada tiyatro sona
ermiş, devreye insana özgü bir mekanik anlayışı girmiştir. Otomat
insanın bir benzeri ve onun muhatabıdır. Makine insana eşdeğer bir
varlıktır ve tekilleştirilmiş işlemsel bir süreçte onu kendisine eşdeğerli bir varlık haline getirmektedir.”
3. Simülakr Düzeni - İmajlar ile gerçeklik arasındaki fark çöker.
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İmajların işlevindeki bu kaymanın yolunu açan neydi? Kapitalizm ve
tüketim kültürü, kitlesel medya ve iletişim teknolojileri, imajların
daha önce hiç görülmedik ölçüde çoğalmasına ve yayılmasına yardımcı oldu.
İmajlar artık gerçeklikten farklı değildir, çerçevenin dışında olan şeylerin gerçek şeyler olduğunu düşünmemizi sağlayarak bizim gerçeklik
duygumuzu üretirler.
Bu stratejinin amacı hakiki bir gerçeklik olmadığı, sadece gerçekliğin
simülasyonu olduğunu gizlemektir. Baudrillard’dan alıntılayacak
olursak, “Simülakr dediğimiz hakikati gizleyen değil, hakikatin yokluğunu gizleyendir”
Bu aşamada mesaj, aracın kendisidir. Yani gösterge ile gösteren arasında fark kalmamıştır. (bkz; Marshall Mcluhan)
4. Simülakr Düzeni - Bütünsel gerçeklik safhası
Simükrlar birbirlerinin yerine geçmez, birbirlerine eklemlenerek sürer.
“Hem gerçekliğe hem de yanılsamaya son veren bir tür ultra gerçeklik”
Artık dünya bütünüyle imajlardan ibarettir.
bkz; ırak savaşındaki fotoğraflar, savaş filmlerini andıran haber yayınları.
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Bu fotoğraflar aslında savaşı tasvir etmez, savaşın bir parçasıdırlar.
Amerikan gücünün bir simülasyonunu sunarlar. Baudrillard bunları
hem pornografiye hem de tv şovlarına benzetir. Çünkü artık her şey
görüntüde yer almalıdır. Hiçbir şey gizli kalmaz. Şeffaftır.
"İmajların bu şekilde yayılmasına, dünyanın ekranlar vesilesiyle
imajlaşmasına, evrenin imajlaşmasına, her şeyin imaja dönüştürülmesine razı olmaya zorlanıyoruz. Ancak her şeyin imaj olduğu yerde,
artık imaj yoktur."
İmaj, imaj olduğunu ve hakikatin yokluğunu unutturmuş ve elimizde
yalnızca hipergerçeklik kalmıştır.
“‘Bütünsel gerçeklik’ dediğimde bununla bütün dünyanın, sınırlandırılması olanaksız işlemsel bir projeye suç ortaklığı yapılmasını yani
her şeyin gerçek, görünür, saydam ve ‘özgürleştirilmiş’ olduğu, bir
sonuca ulaştırıldığı ve anlamlı olması gerektiği (oysa anlamdan söz
edebilmek için her şeyin anlamlı olmaması gerekmektedir) bir dünyayı kastediyorum."
---------Simülasyon dediğimiz zaman, gerçekliği gizleyen bir şeyi algılamamız
gerekir. Simülasyon, gerçeklik üreten bir şeydir. Burada medyanın,
iletişim araçlarının, siyasalın, ekonominin hatta genetiğin; modelleri,
gösterge sistemleri, kodları vs. ile üretilmiş gerçeklikten söz ediliyor.
Öte yandan simülasyon, olmayan bir şeyi varmış gibi gösteren şeydir,
şeklinde de açıklanabilir. Ancak gerçekliğin ortadan kaybolduğu,
simülasyonun egemen olduğu yerde artık -mış gibi yapmak da tedavülden kalkar. Çünkü -mış gibi yapabilmek için bir gerçeklik referansına ihtiyaç vardır ve o referans ortadan kaybolmuştur. Bu yüzden
simülasyon gerçekliğin yerini alır.
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Simülasyonda toplumsal yerini kitleye bırakır, yani toplumsal ötesine. Bu durum politika, sanat, cinsiyet, kültür vs. için de geçerlidir.
---------Baudrillard, Tanrının ölümünü ilan eden Nietzsche'den yüz yıl sonra
gerçeğin ölümünü ilan etmiştir.
"Gerçek dünyayı bertaraf ettiğimize göre, geriye kalana ne dememiz
gerekiyor? Görünümler dünyası mı? Kesinlikle hayır! Çünkü hakiki
dünyayla birlikte görünümler dünyasını da yok ettik." der Nietzsche.
Baudrillard'ın gerçekliğin ölümü, simülakr, simülasyon, hipergerçreklik, bütünsel gerçeklik gibi fikirleri Nietzschevari bir akıl yürütmenin
üzerine inşa edilmiş gibi görünüyor.
O gerçekliğin hipergerçekliğe, toplumsalın hipertoplumsala ulaştığını
ve gerçeklik ilkesinin ortadan kalktığını ifade ediyor. Sanal gerçeklik
aşamasında gerçeklikle birlikte göstergenin de sona erdiğini, hakikat
ve görünümlerin yerini bütünsel gerçekliğin aldığını ifade ediyor.
---------Baudrillard'ın Tüketim Toplumu eserine derlememizde yer vermeyeceğiz.
"Her yerde büyüme ve bolluk dinamiğinin, sonunda döngüsel hale
geldiği ve kendi üstüne döndüğü bir noktaya varılır. Sistemin kendini
yeniden üretirken giderek tükendiği noktadır bu. Bu, her üretkenlik
artışının sistemin hayatta kalma şartlarını beslemeye dönüştüğü bir
"yerinde saymanın" eşiğidir. Dolayısıyla tek nesnel sonuç, rakamların
ve bilançoların hastalıklı büyümesidir, ama özünde tam anlamıyla
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ilkel aşamaya, tüm güçlerini sağ kalmak için boşuna tüketen hayvan
ya da yerlinin mutlak kıtlığının ilkel aşamasına geri dönülür. Ya da
Daumal'a göre, "yeniden patates ekebilmek ve patates yiyebilmek
için patates yetiştirenlerin vb." aşamasına geri dönülür. Oysa bir
sistem, bedeli verimine eşit ya da veriminin üstünde olduğunda etkisizdir. Henüz o aşamada değiliz. Ama zararlar ve onlar için getirilen
toplumsal ve teknik tedbirler arasından sistemin düzensiz bir şekilde
her yana yayılan iç işleyişine doğru bir eğilimin oluştuğunu görüyoruz; "işlevsiz" bireysel ya da kolektif tüketimler "işlevsel" tüketimlerden daha hızlı artarken sistem aslında kendi kendisinin asalağı
olarak yaşıyor."
Tüketim toplumu hususunu Baudrillard'sız da olsa yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum.
---------Neil Postman'dan bir alıntı;
Medya çağı bir gösteri çağı’dır. Gösteri çağı’ysa, ideobjinin yerine
kozmetiğin geçtiği, hakikatin imaja yenik düştüğü, her şeyin eğlenceli
bir biçimde sunularak içeriksizleştirildiği, müthiş bir enformasyon
bombardımanının insanları parçalara ayırarak tepkisizleştirdiği, hafızanın kaybolduğu, algılama ve muhakeme yeteneğinin azaldığı bir
dönemdir."
---------İletinin üretildiği dile "kod" denir. Bu, her şeyden önce anlaşma için
gerekli, konuşucuyla alıcıda ortak olan dilsel koddur. Konuşucu, bu
kodla iletisini oluşturur. Alıcı, aynı kodu paylaşıyorsa iletiyi çözer.
İletişimin bu iki öğesi aynı kodu paylaşmıyorsa iletişim gerçekleşmez.
(Türkçe gibi)
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Gönderge, kendisinden söz edilen nesne, kişi ya da kavramdır. Her
zaman üçüncü tekil iyelik ekleriyle ifade edilir. Gönderge, her zaman
bir kişiyi göstermez ve hiçbir zaman öznel olamaz.
Gösterge: Başka bir şeyin yerine geçebilecek özellikte olduğundan,
kendi dışında bir şey gösteren her türlü nesne, varlık ya da olguya
verilen ad. Başka bir deyişle, bir A göstergesi bir başka B öğesini
temsil eder ya da onun yerine geçer.
Nesne: Göstergeler sistemi içinde nesne, gösterilen şeyin önüne
geçmiş ve anlamı başkalaştırmıştır. Nesne edilgen değildir, kendi dili
ve ilişkileriyle özne'yi yönlendirir.
Simgesel: “Simgesel evrende diyalektik diye bir şey yoktur. Ölüm ve
yaşam söz konusu olduğunda örneğin, bizim değerler sistemimizde
bir tersine çevrilebilirlikten söz edilemez. Bizim için yaşam pozitif,
ölümse negatif bir değere sahiptir. Biz ölümü yaşamın sonu,karşıtı
olarak görürken; simgesel evrende bu terimleri birbirleriyle değiş-tokuş edebilmek mümkündür. Bir başka deyişle ölümün yaşamın
yerini, yaşamın da ölümün yerini alabilmesi mümkündür."
"Simgesel ne bir kavram, ne bir süreç, ne bir kategori, ne de bir "yapı"dır. Simgesel, gerçeğe son veren toplumsal bir ilişki biçimi olarak
gerçeği ortadan kaldırıp, gerçek ve düşsel arasındaki karşıtlığa son
veren bir değiş tokuş eylemidir."
- Baudrillard
---------Ayartma: Bir meydan okumadır. Ayartmayı bir arzudan çok arzuyla
oynanan bir oyun gibi görmek daha doğrudur. Baudrillard ayartma'yı
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yalnızca cinsellik için kullanmamaktadır. Ayartma hususu için net
cümleler kuramasam da sanıyorum ki etrafında dolaşabilirim; üretilen şeylerin gerçeklik evreninden kopartılıp, medya aracılığıyla göstergeler halinde anlamlarının yok edilmesi. Ayartma hem kendi hakikatinden vazgeçer hem de kitleleri hakikatinden vazgeçirir. Burada
göstergelerin gerçeklikten daha güçlü olması durumu vardır. Ayartma şeyleri olduğu yerden ve şeyden alıp, başka bir hale büründürmektedir.
---------Fraktal: "Sözünü etmeye çalıştığım şey belli bir mikro biçimini belli
bir formülün sonu gelmeyen yeniden üretimidir. Biz de bu devasa
süreç içinde yer alan mikroskobik boyuttaki (bireysel) parçacıklar
olarak, tüm haberlerin tamamının tek bir parçacıkta yoğunlaştığı ve
tek bir formüle uygun bir şekilde çoğaltıldığı yani bir merkezden tüm
diğer parçacıklara aktarılmaya çalışıldığı bir sistem içinde yaşıyoruz."
"Sonsuz sayıda çoğaltılmış her yerde karşımıza çıkan bir bireyden
başka bir şey kalmadı mı sorusunu sorabiliriz. Kültürel açıdan birey
zaten klonlanmış bir varlıktır. Bu yüzden genetik ya da biyolojik klon
olamaya gerek yoktur. Belki sıra ona da gelecek ancak daha şimdiden zihinsel ve kültürel açıdan birey klonlanmıştır. Bu gelişmenin
farkına varmamak olanaksızdır."
---------Postmodernizm Üzerine Bazı Mevzular
Baudrillard kendini postmodern bir teorisyen olarak ifade etmemiş,
hatta bu kavramı yok denecek kadar az kullanmıştır.
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Cool Anılar III: “Tanrılar kovuldu. Hayaletleri postmodenite çöllerinde dolaşıyor. Bir yerde gerçekleştiyse, kusursuz cinayetin somutlaşması burada gerçekleşti.”
Baudrillard Sanat Komplosu’nda postmodern sanatın varlık nedeninin kalmadığını da ilan eder. “Günümüzde sanat, tıpkı herhangi bir
işletme gibi; kariyer fırsatları, karlı yatırımlar ve yüceltilen tüketim
nesneleri sunuyor. Sanatla alakası olmayan her şey sanata dönüşmekte.”
Bu da 2004’te İstanbul’da verdiği bir röportajdan;
"Ama bugün aslında bireyle kitle arasında bir fark kalmadı; çünkü
bireyin kendisi de kitleleşti. Bireyin bugün küreselleşmiş, evrenselleşmiş modellere uymaktan başka yaptığı bir şey yok. Tabii bir altın
çağ yaşandı. Bireyin, bireyselliğin, kişiliğin, farklılığın çağı. Ama bugün
bunun tamamen sorgulanması söz konusu, herkes aslında bireyi
savunmaya çalışsa da bu böyle. Bireyin bugün her türlü teknik imkanları var, her türlü bilgiye sahip olabilir, sibernetik yoluyla. Bireyin
kendisi bir dünya. Bütün dünyaya soru soruyor ve dünyadan cevap
alıyor. Artık belli bir kimlikten söz edilemez. İnsanlar umutsuzca kimlik arayışı içinde ama bugün baktığımızda bu bir yanılsama. Belli bir
evrensel dağılım içinde birtakım anlar yaşıyoruz. Eskiden bir özne
vardı, bugün artık özne yok. Böyle diyebiliriz. Eskiden özne belki yabancılaşmış bir özneydi ama bir egemenliği vardı, bir özerkliği vardı.
Oysa postmodern birey veya şu anki aktüel birey artık böyle bir
egemenlik, bir özerklikle tanımlanamaz. O artık tamamen bir bilgi
dolaşımının içinde hapsolmuş durumda."
Baudrillard postmodernizmi nihilizmin doruklarından biri olarak görür. Yaşadığı dönem gereği postmodern nihilizmin, kendisinin üzerine de bulaştığını belirtir ve postmodernizmin varlığını da kabul eder.
-Ki bu bulaşmadan hangimiz kaçabiliriz ve hangimiz onun yokluğunu
iddia edebiliriz?
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“Hızlandırma yöntemiyle kitleler de bu muazzam tepkisizlik sürecinin
içine alınmışlardır. Her türlü anlam artışıyla anlam fazlasını yok eden
ve yutan kitleler anormal bir gelişme süreci içindedirler. Korkunç
boyutlara varan bir amaçlılık olayına kısa devre yaptıran bir elektrik
devresi gibidirler.
Bu tepkisizlik aşamasıyla onun çevresinde olup bitenler, günümüzde
insanı büyüleyen ve kendisine çekebilen tek şeydir (öyleyse diyalektiğin gizli çekiciliği sona ermiştir). Bu tepkisizlik aşamasına bir ayrıcalık tanıyarak, sistemlerin tersine çevrilmezliğini (tersine çevrilebileceklerini gösterebilmek amacıyla) en uç noktaya kadar götüren çözümlemeler yapmak nihilist olmaksa o zaman ben bir nihilistim.”
Baudrillard’ın Markizm’i terk ettikten sonra (ki neo-marksist dememiz gerek) postmodern dönemin varlığını kabul etmeye başlaması
onu postmodernist yapmaz. Zaten postmodern dönemin getiri ve
götürülerini fark etmesi sebebiyle Marksizm’i terk etmesi kaçınılmazdır.
Burada anlam kargaşasına işaret etmeye çalışıyorum. Örneğin rasyonalist düşünür nedir? Rasyonalizmin değerlerini ön plana çıkaran,
onları doğru olarak kabul eden düşünürdür basitçe. Postmodernizm
böyle bir şey midir ki Baudrillard postmodernist olabilsin? Bu bir çağ
sorunu. Artık -ist’in de anlamı değişti. Niçin Nietzsche’de postmodernizmin kaynaklarını buluyorlar; değerlerin yıkımıyla birlikte,
postmodern kültür yapısını geçmişte işaret ettiği için, postmodern
olduğundan değil. Baud bu kültürü analiz ediyor, postmodern kültürde yaşıyor çünkü, bu kadar basit.
Ben henüz yaşadığımız kültür ile radikal olduğu iddia edilen fikirleri
ondan daha radikal biçimde paramparça edebilmiş birini okumadım.
Belki okunmayı bekleyen düşünürlerle ilgilendiğimde fikrim değişecek, Baud’un yanına yenilerini ekleyeceğim ya da şimdi katıldığım
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bazı fikirlerine katılmayacağım. Bu düşünsel bir süreç işi. Yarın yine
konuşuruz.
***
Postmodernizm ilk olarak sanat ve edebiyat alanlarında kullanılmış
bir kavram. Ancak 1980’lerden sonra etki alanı genişlemekte; önüne
post koyulan her şeyi (post endüstriyel, post Marksizm, post yapısalcılık vb.) içinde barındırabilmektedir. Bu yüzden postmodernizm bir
çatı olarak görülebilir.
Postmodernizm, “her şeyden öte, insanın, kendisinden daha az şey
bekleyen bir sanatı, gerici ya da aklı kıt sıfatını almadan (yeni peydahlanmış öncülük cahillerinin en büyük korkusu budur) yeğlemesini
haklı çıkarmanın bir yoludur.” -Clement Greenberg
Felsefede postmodernizm, görüşlerini temel bir hakikate oturtan
felsefeleri karşısına alır; bu yolla filozofların temel dayanaklarını
yıkmaya çalışır. Nietzsche de “tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi” mevzusu sebebiyle postmodern felsefe içinde gösterilebilmektedir. Temel bir hakikat mevzusuna olasılıklar penceresinden
karşı çıkarak, ben de postmodernist bir tavır sergiliyorum sanırım.
Böyle adlandırılmasının ne önemi varsa… Tam da postmodernizme
uygun bir durum; hem postmodernim hem değilim.
Burada anlaşılması gereken, postmodern çatı içerisinde sizin nerede
durduğunuzdur. Yoksa söylediklerimiz tüketim-iletişim aygıtları ve
teknolojiyle dünyayı sarmış küreselleşmeyi, postmodern toplum
kültürünü vb. savunmak değildir. Ki zaten, Batının daha uygar ve
aydınlanmış olduğunu reddetmek de postmodernizm çerçevesindedir. Ancak tüm kültürlerin eşit düzeyde olduğunu, Batının baka yerlere “iyileştirme-modernleştirme” hamlesi yapmaması gerektiğini
söylemesiyle bizi güldürmektedirler. Bir şey yapılmaması için çok
geçtir çünkü Batı yapacağını yapmıştır. Bu tavır, batının kültür klonlamasına karşı çıkarken aynı zamanda hem tüm hesap sormaları
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boşa çıkarmakta hem de mevcut olanı kabul etmeye götürmektedir.
Klonlama zaten yapılmıştır, artık karşı çıksan ne çıkmasan ne! (Kaldı
ki emperyalizm de, örneğin Afrika’da, Hristiyanlık’ı ya da bilimsel
düşünceyi yaymaya çalışmak gibi bir dertte değil, insanları “istihdam” adı altında köle gibi çalıştırma derdindedir. Oraya hangi simülakr çerçevesinden bakacağız?) Dünya modernleştirilme adı altında
batının karikatürüne dönüşmüştür ve bugün Amerika, devleşmiş
şirketler ve iletişim teknolojisi bunu postmodern çerçeve içerisinde,
farklı bir versiyon olarak sürdürmektedir.
Söz bizimdir, yani üçüncü dünyalar ve “gelişmekte olan”lar. Birilerinin kıçına tekmeyi basma şansına hala sahip olanlar bizleriz, ithal
radikalliklere ve akademik dayatmalarına ihtiyacımız yok! Aydınlanma diye önümüze koyduklarına da!
“Postmodernizm terimi yerinde bir sözcük uydurması olmayabilir,
özellikle de etimolojiler konusunda kaygılanırsak; eğer “modern”
sözcüğü Latince “hemen şimdi” ya da “bugün” demek olan “modo”dan geliyorsa, bugünün bir şeyinin aslında bugün olmadığını, ya
da yarın bile olmadığını, ama tuhaf bir şekilde “bugünden sonra”
olduğunu söylemek ne anlam taşıyor? (Post:Sonra)” (…) “Benim görüşümle, postmodernizm yeni bir “gerçekliğin” ya da “zihinsel yapının” ya da “dünya görünümünün” yeni bir adı değil; insanın birkaç
enkarnasyonu içinde modernlikle ilgili bazı sorular sormasını sağlayan bir perspektiftir.” – Matei Calinescu
NTA: Enkarnasyon’u -postmodern mantık gereği- zıt kutupların bir
arada yaşaması şeklinde kullanmış olsa gerek. (Sentez manasında
değil.)
Necmi Zeka’nın bir yazısından; (bkz; Postmodernizm, Kıyı Yayınları)
“Kimine göre de, postmodernizm gelip geçici bir modadan öte, varlığı inkar edilemeyecek, yeni bir dönem (ya da bir dönemin kendine
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has üslubu). Tarihsel olarak bakıldığında, Jameson’ın ileri sürdüğü
gibi, postmodernizm, askeri ve iktisadi Amerikan hakimiyeti akımının
üst-yapısal ifadesi ya da en azından Avrupa-merkezciliğin sonu olarak
da görülebilir. Bu iddia doğruluk payı taşımakla birlikte, dönemi eleştirmeye karşı olanların sayısı da küçümsenecek gibi değil. Nasıl ki,
modernlik Augustin’e ya da Eflatun’a bağlanabiliyorsa, postmodernlik de Sofistlere kadar geri götürülebiliyor. Hattâ -diğer yapıtlarıyla
olmasa bile- "Yargı Gücünün Eleştirisi" kitabıyla Kant, ‘dil oyunları’ ile
‘ikinci’ Wittgenstein, tamamlanamazlık (nihai belirsizlik) ilkesi ile
Gödel, tabii ki Nietzsche ve onun gözdesi Herakleitos, postmodernizm saflarında yer alıyorlar. Böylece, Eflatuncu- Aristocu, Diyonisoscu-Apolloncu gibi, modern-postmodern ayrımı da, çoğu zaman,
felsefi ya da ‘tinsel’ bir tavır olma özelliğine bürünüyor.
Yine de postmodernizmin, ‘post-’ ekinden kaynaklanan bir sonralık,
bir başkaldırı boyutu taşıdığını da unutmamak gerek. Herhangi bir
tanıma indirgenemeyecek bir karmaşıklığa, düzensizliğe sahipse de,
postmodernizm öncelikle modernlikle bir hesaplaşma demek: Bu
yönüyle kuşkusuz içinde modernizm karşıtlığını ya da modernizm
öncesini de barındırıyor. Modernlik kervanı iyi kötü yoluna devam
ediyor görünürken, birdenbire -çoğu birbirinden habersiz olarak- ne
tutulan yolu ne de gidiş biçimini beğenmeyenler seslerini yükseltiyorlar. Aydınlanma tartışması ya da kavram merkezciliğin eleştirisi
gibi, görünürde dar kapsamlı karşı çıkışların, aslında Batı fikir hayatında büyük bir huzursuzluğun yankıları olduğu anlaşılıyor. Habermas
gibi, kervanın bütün olumsuzluklara rağmen, aynı yolda devam etmesini canla başla savunanlar çıkmaktaysa da, bir yeniden değerlendirme süreci olarak postmodernizm, her alanda ağırlığını hissettiriyor. Özne/nesne ya da söz/yazı ayrımı gibi, Batıyı meydana getiren
en temel kavram ve kategorilerin sorgulanması olarak ele alındığında, postmodernizm tümüyle Avrupa içinden doğmuş bir ‘farklılık’.
Yine de bütün yıkıcılığına (bütün o kodları kırma, ihtilafları şiddetlendirme gibi projelere) karşın, postmodernizm bir akım ya da hareket
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olarak çıkmıyor karşımıza. Modernist bir ‘isyan’ jargonu edinmiyor
kendine.”
(Necmi Zeka’nın hazırladığı, Kıyı Yayınları’ndan çıkmış bu kitap
okunmaya değer. Lyotard, Habermas ve Jameson’ın postmodernizm
üzerine yazılarından oluşuyor. Burada üç düşünürün fikirleri birbiriyle çarpışıyor ve birçok düşünürün de adı geçiyor. Öneririm.)
***
Fredric Jameson’dan;
“Kültürde postmodernizm üzerine benimsenen her konum -ister
savunma ister karalama olsun- aynı zamanda ve zorunlu olarak, bugün çokuluslu kapitalizmin doğasına ilişkin açık ya da örtük bir siyasal
tavrıdır.”
Tartışmalardan biri şudur; modernizmin Aydınlanmacı tavrı başarıya
ulaştı mı ulaşmadı mı? Ulaştığını düşünenler Habermas ve Giddens’tır. Bu doğruysa modernizmin güncelliğini koruduğu söylenebilir, başarıya ulaşmadığını düşünenlerse Lyotard ile Baudrillard’dır.
Yani yeni bir döneme girildiğini söylerler.
Modernizm bilim, akıl, düşünce, ilerleme gibi yollarla insanlık için
kurtuluş yolları sunarken, postmodernizm’de kaos, çözümsüzlük ve
karşıtların bir aradalığı vardır. Modernizm kilise ve İncil’in otoritesinin karşısına aklın ve doğanın otoritesini koymuş ve manipüle edilmeye son derece elverişli, sakat bir konumlanma yaratmıştır. Modernite daimi ilerleme anlayışı sebebiyle her şeyi işlevsel hale getirmiş; her şeyi anlama ve anlamlandırma isteğiyle bilim, bilinebilen ile
bilinemeyen arasındaki boşluğu kaldırmıştır. Postmodernizm bunlara
karşı çıkar.
İlk kutuplaşma Habermas ile Lyotard arasındadır. Habermas modernliğin yeniden inşa edilmesini savunur, Lyotard ise modernliğin
yıkılmasını savunur ve postmodernizmi onaylar.
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Kişisel fikrim; bilim, akıl, düşünce, ilerleme vs. anlayışlarımızdaki
sakatlık; bizi kaosa ve çözümsüzlüğe çıkarmıştır. Postmodernizmin
varlık sebebi, karşı çıktığı modernizmdeki sakatlığının zaferidir. Yani
ona karşı çıkıp çıkmaması da anlam ifade etmez. Aydınlanmanın
başarılamayacağı anlaşıldığında mı çürüme başlamıştır, yoksa çürüme baskın çıktığı için mi Aydınlanma silinmiştir? “Değerlerin yeniden
değerlendirilmesi” için, ütopyacılar olarak bizler değerleri yeniden
değerlendirir ve topraklarımıza uygun tohumlar ekeriz. Aydınlanmanın başarılamamış olması, Aydınlanmanın başarılamayacak olması
anlamına gelmez. Bu evrensel olmak zorunda değil, ki evrensellik de
yeniden tanımlanmalıdır. Biz geçmişin aydınlanmacılığını özleyenler
ya da bugünün aydınlanma karşıtları değiliz, illa bir şey söylemek
gerekirse; her ikisini de yok sayan, Yeni Kültürcüler olduğumuzu
söyleyebilirim.
Baudrillard yeni bir toplumla birlikte yeni bir döneme girmiş olduğumuzu, gerçek ile sahtenin iç içe geçtiğini ve sonunda hipergerçekliğin oluştuğunu söyler.
Baud önceleri postmodernizmi içi boş olarak adlandırsa da, sonra
postmodernizmi çözümlüyor olduğunu belirtir ve varlığını kabul
eder.
“Görünümleri (ve görünümlerin sahip olduğu ayartıcılığın), anlamın
(yeniden canlandırma, tarih, eleştiri, vs.) lehine yok eden muazzam
süreci XIX. yüzyılın en önemli olayı olarak kabul ediyor, varlığını
onaylıyor ve sorumluluğunu alıyorum. XIX. yüzyıl ya da modernleşmenin gerçekleştirildiği asıl devrim görünümlerle dünyanın büyüleyiciliğine kesin bir şekilde son verip, onu hiç düşünmeden yorumlaması ve tarihin saldırgan ellerine terk etmiş olmasıdır. XX. yüzyıl ya da
postmodernleşme tarafından gerçekleştirilen ve bir önceki yüzyılda
görünümlerin yok edilmesine eşdeğer muazzam anlam kıyımı sürecini ikinci bir devrim olarak kabul ediyor, varlığını onaylıyor, sorumlu88

luğunu üzerime alıyor ve çözümlüyorum. Anlamla saldıranı, anlamla
öldürürler.”
Nasıl ki simülakr tahlillerinde modernizmi kabul ediyorsa, aynı şekilde hipergerçeklik-bütünsel gerçeklik tahlillerinde de postmodernizmi
kabul eder. “Çözümlüyorum” sözcüğü burada “Baudrillard ve postmodernizm” konusunun anahtar kavramıdır.
Baudrillard ayrıca nihilist olanın insanlar değil, sistem olduğunu belirtir. Ona göre nihilizm, hiçliğin unutulmasıdır.
---------Baudrillard Batının kendi kültür ve aklını evrensel bir paradigma olarak dayatmasına şiddetle karşı çıkar, ancak Baudrillard’a da sadece
Batı üzerinden değerlendirmeler yaptığı için eleştiriler getirilir. Ancak
Baud bundan fazlasını hiçbir zaman vaat etmemiş, düşüncelerinin
tüm dünyada geçer akçe olmadığını belirtmiştir. Biz de “çözüm”
koymadığı yönünde kızabiliriz ancak o diğer kültürlerin içinde yaşayan sosyolog ve düşünürlerden, kendi çözümlerini geliştirmeleri
gerektiğini belirtir. Baud’u bu konuda eleştirmeden önce çuvaldızı
kendimize batırmamızda fayda var. 2020 Türkiye’sinde yaşarken,
onun fikirlerinin bizim için önemli olup olmadığını da okudukça göreceğiz.
Derlediğimiz Baudrillard eserleri;
*Nesneler Sistemi
Üretimin Aynası*
*Simgesel Değiş-Tokuş ve Ölüm
Sessiz Yığınların Gölgesinde*
*Baştan Çıkarma Üzerine
Simülakrlar ve Simülasyon*
*Çaresiz Stratejiler
İlahi Sol*
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*Kötülüğün Şeffaflığı
Tam Ekran*
*İmkansız Takas
Şeytana Satılan Ruh*
*Karnaval ve Yamyam
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NESNELER SİSTEMİ
Yıl: 1968
Nesneler Sistemi Baudrillard’ın doktora tezidir. Fransa’da 68 hareketinin merkezlerinden olan Nanterre Üniversitesi’nde 1966 yılında
sunmuştur. İşin müthiş yanı ise şurada, tez jürisindeki isimler; Henri
Lefebvre, Roland Barthes ve Pierre Bordieu…

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
Çeviren: Oğuz Adanır
Öznenin yani insanın, nesnenin tahakkümüne girdiğini anlatıyor Baudrillard. Kitap ağır başlasa da sonrasında müthiş bir açılma yaşıyor.
Alışageldiğimiz sosyolojik anlayışa ters olarak düşüncelerini insan
üzerinden değil nesne üzerinden kuruyor. Lafı uzatmayalım çünkü
epey uzun bir derleme.
Basım yılları Fransızca basımlardır, Türkçe basımları değil. Ayrıca bu
kitaptaki alıntılar mizanpaj olarak bozulduğu için -özellikle paragraf
başlarını ayırt etmekte- hatalar yapmış olmam muhtemel.
***
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Sorun insanların nesnelerle ilişkiye geçiş süreçleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan insani ilişkiler ve davranışlar sistematiğidir.
---------Örneğin, bir elektrikli kahve öğütme makinesinde "en önemli”, yani
en nesnel ve somut şey yapısal özelliklere sahip olan elektrikli motordur; zira merkezde yer alan bu motor enerjiyi makinenin her yanına dağıtmaktadır. Burada söz konusu olan şey enerji üretim ve
dönüştürme yasaları olmakla birlikte -bu o kadar da nesnel sayılamayacak, kullanan kişinin yararlanma ihtiyacıyla doğru orantılı bir
durumdur; zira aracın asal görevi kahve öğütmektir- enerjinin nesnelliğini ve önem ini yitirmiş olduğu görülmektedir; çünkü önemli
olan makinenin dikdörtgen ve yeşil ya da pembe ve beşgen bir biçime sahip olmasıdır. Görüldüğü gibi tek bir yapı, yani elektrikli motor
aynı anda değişik işlevlere sahip olabilmekte ve işlevsel farklılığın
önemini yitirmesine neden olmaktadır.
---------Ağızda yuvarlanan ya da uzatılan bir “r” harfinin dil adlı sistemde
herhangi bir değişikliğe neden olamamasına ya da yan anlamın temel anlama sahip yapıları bozamamasına karşın, nesnelerin sahip
oldukları yan anlam teknik yapılarda belirgin bir değişiklik ve bunalıma yol açmaktadır.
---------(…)
R. Barthes, bu yeni evreyi otomobil örneğinden yola çıkarak şöyle
betimlemektedir:
"... modeller arasındaki biçimsel benzerlik teknik başarı diye bir şeyin
olmadığına inandırmaya çalışırken; “normal” bir şekilde sürülen araç
sanki güç ve yaratıcılık konusunda insanın düş kurmasını sağlayan
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tek konu haline gelmektedir. Burada otomobil düş kurdurma gücünü
birtakım alışkanlıklara devreder gibidir. Çünkü bu nesneye istenilen
şekli verebilmek mümkün olmadığından, insan yaratıcılığını ancak
sürme biçimi konusunda gösterilebilmektedir... bundan böyle insanlar otomobilin biçim ve işlevleri konusunda değil, sürüş biçimi konusunda hayal kuracaklardır. Yakın bir gelecekte bir otomobil mitolojisinden çok bir araba sürme mitolojisi konusunda kitap yazılması
gerekecektir."
---------Tekniğin egemenliği altında bulunan bir dünyada nesnel bir görünüme sahip olmaya çalışan şeylerin örgütlenme biçimleri her zaman
için güçlü bir özendirme ve baştan çıkartma aracı olmuştur. Bunun
en güzel örneği toplumsal örgütlenme biçiminin gerisinde yatan
saplantı, yani dekorasyon arzusunun gerisinde bulunan her şeyin
birbiriyle iletişim halinde, işlevsel olmasını sağlama çabasıdır. Bu
toplumda artık sırlara, gizemlere yer yoktur; her şey belli bir düzene
boyun eğmeli, yani açık ve seçik olmalıdır.
---------Bir anlamda hız insanı çok heyecanlandıran bir hareketsizlik ve hayranlık duygusu yaşatmaktadır. Schelling: “Devinim, bir dinginlik arayışından başka bir şey değildir” demektedir. Saatte 100 kilometreyi
aşan bir hız yapmak tanrısal güçlere sahip olmaya kalkışmak (ya da
nevrozlu biri olmak) demektir. İnsana dünyanın dışında ya da ötesinde bir yerde olabilme gibi bir duygu yaşatan otomobil sevdasının
hareketli bir kişilik yapısına sahip olmakla bir ilişkisi yoktur. İnsan
oturduğu koltuktan hiç kalkmadan aracın dışında durmadan değişen
manzaraya bakarak için için keyif almaktadır.
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Araba genellikle erkeğe mal edilirken, örneğin bir reklamda: “Babamın bir Peugeot’su varken, annemin Peugeotları var” denilmektedir.
Erkek arabanın sahibi kadınsa elektrikli çırpıcı, kahve değirmeni,
elektrikli mutfak robotu, vs.’nin sahibidir.' Aile demek yiyecek, içecek
ve çok işlevli aletlerden oluşan bir evren demektir. Erkek dış dünyanın hâkimidir ve bu dünyaya ait en etkileyici gösterge arabadır.
---------Araba ya da hıza “erotik” bir değer kazandırdığında, otomobilin, bu
hızlı yer değiştirme yeteneği sayesinde toplumsal yasaklar ve yaşamın her anında değişen sorumluluk bilincine bir son verdiği ve insanın, hem kendine hem de diğerlerine karşı gösterdiği tüm direnç
biçimlerinin açıklanmasını sağladığı görülmektedir. Enerji, canlılık,
hayranlık, cesaret gibi duyguların kökeninde otomobilin sahip olduğu
anlamsız konum vardır. Öte yandan bu anlamsızlık aynı fallik nesne
(araba) ya da aynı nesnelleştirilmiş fallik işlev (hız) aracılığıyla ikili bir
narsistik anlam üretilmesine aracılık ederek erotik ilişkiyi desteklemektedir. Arabanın yaşattığı erotik duygular cinsel bir ilişkiden çok,
her araba sahibinin narsistçe bir yöntemle baştan çıktığı ve aynı
nesne konusunda tüm diğer araba sahipleriyle duygu ve düşünce
birliği içinde olduğu zihinsel bir cinsel ilişkiye benzemektedir. Buradaki erotik değer, imgenin (gerçek ya da düşsel) mastürbasyon eyleminde oynadığı role benzer bir rol oyna maktadır.
Bu açıdan arabanın bir nesne-kadına6 benzetilmesi yanlıştır. Bütün
reklamların kadın konusunda “esnek, seçkin, rahat, pratik, munis,
ateşli, vs.” sözcükler kullanmaları reklam dünyasındaki nesnelerin
genellikle dişileştirildiğini göstermektedir. Özetle nesne-kadın bir
ikna aracı, en etkili toplumsal efsane görevi yapmaktadır. Araba da
dahil olmak üzere tüm nesneler satılabilmek için kadın görünümüne
büründürülmektcdir.
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---------Buzdolabını yalnızca soğutmak amacıyla kullandığımda bunun işime
yarayan bir şey olduğunu görürüm; başka bir deyişle burada buzdolabı bir nesne değil bir soğutucudur. Konuya bu pencereden bakıldığında bir buzdolabına sahip olduğum söylenemez. İnsanlar hiçbir
zaman bir alet edevat sahibi olmaya çalışmazlar; çünkü alet edevat
beni maddi dünyaya gönderir. Sahip olunan şey her zaman işlevinden soyutlanmış ve kişinin bir parçası şeklinde algılanan nesnedir. Bu
düzeyde ele alındıklarında sahip olunan bütün nesnelerin aynı soyutlama süreci içinde yer aldıkları ve kişinin bir parçası oldukları ölçüde de karşılıklı olarak birbirlerine gönderme yaptıkları görülmektedir. Böyle bir durumda, kişinin, sahip olduğu sistemli bir görünüm
sunan nesneler aracılığıyla kendisine kişisel, özel bir dünya kurmaya
çalıştığı söylenebilir.
Öyleyse her nesne iki ayrı işleve sahiptir: Birincisi bir işe yaramak,
İkincisi birisinin malı olmak. İlki kişinin nesneler aracılığıyla oluşturduğu işlevsel bir dünya, ikincisiyse yine kişinin bu dünya dışında zihinsel bir şekilde oluşturmaya çalıştığı soyut ikinci bir dünya.
---------Koleksiyoncu güzel bir heykelcikten değil, güzel bir nesneden söz
eder. İşlevini yitiren bir nesneye kişisel anlamlar yüklenebilir, ancak
bu durum da kişinin bu nesnelere karşı hissettiği tutku hepsini eşdeğerli şeyler olarak görmesine yol açmaktadır. Zira koleksiyoncu tek
bir nesneyle yetinmez, hep aynı anda birçok nesneye hatta belli sayıda nesneden oluşan bir koleksiyona sahip olmak ister. Bu yüzden
hangisi olursa olsun tek bir nesneye sahip olmak İnsanı hem çok
mutlu hem de çok mutsuz edebilir. Oysa bir koleksiyon peşinden
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koşturmak bu mutsuzluk duygusunu uzatarak, insanı kaygılandırabilmektedir.
Cinsel yaşantımızda da benzer bir durumla karşılaştığımız söylenebilir. Tek bir insanla sevişmek isteyebileceğimiz gibi bu işi değişik insanlar ya da aynı insanla yapabilir ya da istersek hepsiyle birlikte
yaşayabiliriz. Yalnızca birbirleriyle karmaşık ilişkiler içinde olan bir
nesne dizisinde yer alan her parçaya diğerlerinden farklı soyut nitelikler yüklendiğinde kişide ona sahip olmak gibi soyut bir duygu
uyandırabilir.
---------Maurice Rheims: “Koleksiyon yapma arzusu bir tür tutku oyunudur”
demektedir (La vie étrange d es objets, s. 28). Bir düzene sokma,
sınıflandırma, birinin yerine diğerini koyarak dış dünyaya egemen
olmanın en basit biçimiyle çocukluk döneminde karşılaşılmaktadır.
Çocuğun koleksiyonculuk yapmaya en çok meraklı olduğu dönem
ergenlik-öncesinden ergenlik aşamasına geçtiği yedi-on iki yaş arasıdır. Koleksiyon yapmaktan alınan zevkin ergenlikle birlikte giderek
azalabildiği, ancak kimi zaman yeniden koleksiyonculuğa dönülebildiği görülmektedir. Sonraki dönemlerde karşılaşılan koleksiyon tutkunları kırk yaş üstü erkeklerdir, özet olarak bu tutkunun her aşamada cinsellikle belirgin bir ilişkisi vardır.
Koleksiyon yapmak cinsel gelişmenin en önemli evrelerinde eksikliği
hissedilen şeyin eksikliğini giderebilecek güce sahip olan bir tutkudur. Asla aktif bir cinsel yaşama benzeme gibi sorunu olmadığı gibi,
bu cinselliğin yerini alma gibi bir sorunu da yoktur. Cinsel yaşantıyla
karşılaştırıldığında koleksiyonculuğun, psikolojik açıdan, anal dönem
aşamasına geri dönmeye benzer bir şey olduğu ve bunun somut
belirtilerinin biriktirme, bir düzene sokma, hiç kimseyle paylaşmama,
96

vs. olduğu söylenebilir. Koleksiyonculukla cinsel yaşam aynı anlamlara sahip olamayacakları gibi içtepisel (fetişizm gibi) bir zevk almaya
benzemek gibi bir niyet taşımayan koleksiyonculuk yine de buna
yakın bir düzeyde zevk alınmasını sağlayabilir. Nesne burada kesinlikle sevilen nesnenin yerini almaktadır. “Nesne tutkusu kişinin bu
nesneyi neredeyse tanrı tarafından yaratılmış bir şey olarak görmesine yol açabilir; örneğin bir porselen yumurta koleksiyoncusu Tanrının koleksiyoncuları mutlu etmek amacıyla olabilecek: en güzel ve
özgün biçimi yarattığını söylemektedir...” (M. Rheims, s.33). Fetişist
bir sapkınlık söz konusu olmadığı durumlarda bile bütün koleksiyoncular istisnasız: “Bu nesnenin hastasıyım.” demektedirler. Bu insanlar
koleksiyonlarını gizlemeye çalışan suçlular gibi kimseye göstermemekte, yalnızca kendi görebilecekleri yerlerde tutmakta, yasadışı bir
ortama özgü nesnelerden, toplumdan tecrit edilmiş şeyler gibi söz
etmekte, onlar konusunda bir tür suç işleme eylemine benzeyen
sırlar ve yalanlar uydurmaktadırlar.
---------Bir nesne olarak saat zamanın sahibi olmamızı sağlamaktadır. “Arabanın” kilometreleri hızla yutması gibi nesne-saatin de zamanı yuttuğu söylenebilir. Saat, zamana hem bir töz kazandırmakta hem de
onu parçalara bölerek tüketilen bir nesneye dönüştürmektedir. Artık
doğayı ve dünyayı dönüştürmeye yönelik tehlikeli bir alışkanlıktan
çok uysal bir sayaca dönüşmüş gibidir. Kol saati bize yalnızca zamanı
göstermekle kalmaz, bileğimizde taşıdığımız bu nesne sayesinde
zamana da “sahip oluruz”, dolayısıyla sürekli bir şekilde zamanın
kaydedilmesini sağlayan saatin uygar insanın temel ihtiyaç maddelerinden biri olduğu, başka bir deyişle kendimizi güvende hissetmemizi
sağladığı söylenebilir. Zaman artık yalnızca evlerdeki duvar saatinin
tik taklarından ibaret bir şey değildir. Zaman bir kol saati içine hap97

sedilmiş, iç organlarımızdan biri kadar düzenli çalışarak mutlu olmamızı isteyen bir nesneye benzemektedir.
---------Zihinsel bir çocuksulaşma sürecinin sonunda nesne tutkusu insanı
tamamıyla kıskanç bir varlığa dönüştürmektedir. Belli bir nesneye
sahip olan kişi bu nesnenin diğer insanların gözünde neler ifade ettiğini ve onları nelerden yoksun bıraktığını düşündükçe zevkten dört
köşe olmaktadır. Fanatik koleksiyoncunun temel özelliklerinden biri
olan bu kıskançlık kompleksinin belli oranlarda mülkiyet alanında da
geçerli olduğu söylenebilir. İnsanın güzel bir nesneyi yalnızca kendine haz vermesi için bir yere saklamak istemesinin nedeni güçlü bir
“anal sadizm” duygusudur. Nesnelerle kurulan ilişkilerde cinsel bir
sapkınlığa benzeyen bu davranış biçimiyle çok sık karşılaşılmaktadır.
---------Kıskanç kişinin bir nesne görünümü altında herkesin gözü önünde bir
yere hapsettiği şey kendi libidosu olup, kendisini dünyadan koparmaya çalışan bir sistemde bu libidoyu yadsımak ister gibidir. Yine bu
sistemde koleksiyon olayının ölüm korkusunu yenmeye yaradığı
söylenebilir. Burada sistemi bir insan gibi düşündüğümüzde, sistemin, cinselliğinden duyduğu kaygı neticesinde kendi kendini iğdiş
eden (hadım) ya da daha doğrusu gerçek bir iğdiş edilme korkusunu
simgesel bir iğdiş etmeyle -bir yere kapatma- hafifleterek ifade eden
birine benzediği söylenebilir Bu tedavisi olanaksız kıskançlığın iğrenç
bir haz alma duygusuna yol açtığı görülmektedir.
İnsan her zaman kendini başkalarından kıskanmış; sağlığına dikkat
etmiş ve bedenini korumaya çalışmış; kendini bir haz alma aracına
dönüştürmüştür. Kıskançlığın verdiği bu haz duygusu kesinlikle bir
düş kırıklığının sonucudur, zira sistemli bir zihinsel gerileme süreci ve
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bu davranışın yol açtığı çöküntünün, insanı içinde yaşadığı gerçeklikten/dünyadan asla tamamıyla kopartamamaktadır.
Koleksiyon konusunda da benzer şeyler söylenebilir; başka bir deyişle koleksiyon da kişiye kendini kaybettirecek ölçüde etkili olamaz,
zira bu kişi içinde yaşadığı dünyaya boyun eğmek durumunda olup
bu dünya aynı zamanda koleksiyon aracılığıyla oluşturulan kişisel
dünyayı hiç durmadan tehdit etmektedir. Oysa bu düş kırıklığının
bizzat sistem tarafından üretildiği unutulmamalıdır. Düş kırıklığını
her zaman bir tatmin olma duygusu izlemektedir; çünkü düş kırıklığı,
döngüselleşmiş bir süreçte, hiçbir zaman gerçek dünyaya değil, hep
kendinden sonra gelen bir terime gönderme yaptığından her düş
kırıklığından sonra devreye bir tatmin olma duygusunun girdiği görülmektedir.
---------Kıskançlık adlı sistemde öznenin sonunda gözaltında tutulan nesne
ya da varlığı yok etmesi nadir karşılaşılan bir durum olmayıp, bunun
kökeninde dış dünya ve kendi cinselliğinizin size karşı takındıkları
düşmanca tutumu kökten yadsıyabilme konusundaki çaresizlik yatmaktadır. Tutkunun mantıksal ya da mantık dışı ölümü böyle bir şeye
benzemektedir.
---------(İster sanal ister gerçek) herhangi bir şekilde oluşturulan nesneler
dizisi ve belli bir parçanın seçilmesinde etkili olan sahiplenme süreci
gibi cinsel sapkınlık da ötekinin vücudunu yekpare bir özgün arzu
nesnesi şeklinde değil, değişik bölgelerin bir araya gelmesiyle oluşan
bir vücut şeklinde algılanmaktadır. Başka bir deyişle ötekinin bedenini çeşitli erotik bölümlerden oluşan bir paradigmaya dönüştürüp
aralarından yalnızca biri üzerinde yoğunlaşarak onu arzulamaktadır.
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Bu kadın artık bir kadın değil cinsel bir organ, bir göğüs, göbek, kalçalar, ses ya da yüzden ibaret bir şeye benzemekte ve kişi bunlar
arasından herhangi birini seçmektedir. Bu noktadan sonra bir koleksiyona benzetilebilecek “nesne” onu arzulayan kişi tarafından değişik
terimlerle ifade edildiğinden bu durum da arzulanan kişi gerçek gösterilen olma işlevini yitirerek arzulayan kişiyi kendi kendisinin koleksiyonunu yapan, kendi vücudunun değişik bölgelerini erotikleştirip
kendi kendisiyle aşk yapmayı bir söyleve dönüştüren, narsist bir öznellik evreni içinde yaşayan bir özne gibi algılatmaktadır.
---------Her düşünce üretim sisteminin "güvenebileceği” bir şeylere, gönderme yapabileceği bir gerçekliğe, teknik bir “açıklama", bir mazerete ihtiyacı vardır. Örneğin, “hızlandım” dediğinde bir gaz pedalı,
"farım” dediğinde bir otomobil farı ya da “arabam” dediğinde arabanın tamamı gerçekte mümkün olamayacak narsistçe bir sahiplenme
biçimine teknik anlamda destek olmaktadırlar. Aynı şey kendi kendine böyle bir görev üstlenen erotik teknik için de geçerlidir; başka
bir deyişle biz artık gerçek dünyada olduğu gibi cinsel organla karşılaşma ve zevk alma sürecinin yer aldığı bir düzene değil; dizisel bir
anlayışa boyun eğerek erotik jestleri yinelemekten başka bir şey
yapmayan anal gerileme düzenine ait varlıklarız.
---------Araştırmalara göre kitap koleksiyonlarının müşterileri bir kez bir
koleksiyon tarafından etkilendiklerinde ilgilerini çekmese de o koleksiyondan yayımlanan her kitabı satın almaktadırlar. Aynı koleksiyondan yayınlanan her farklı kitap alınıp okunmak yerine zamanla koleksiyonu yapılan bir nesneye dönüşmektedir.
İnsanı kitap almaya iten şey değişik başlıkları bir araya getirme gibi
bir zorunluluk hissidir. Benzer bir davranış biçimiyle yalnızca kitapla100

rın ortasında oturduğunda rahat kitap okuyabilen kişilerde karşılaşılmaktadır. Burada okuma olayının kendisi özgünlüğünü yitirmektedir. Daha da ileri giderek önemli olanın satın alınmış kitaptan çok
kütüphanenin rafında yer alan diğerlerinin yanına yerleştirilme anı
olduğu söylenebilir. Buna karşın bir kez koleksiyonla bağı kopan bir
okuyucunun geriye dönüş yapmasının çok zor olduğu, zira işine çok
yarayacak kitapları bile kolay kolay satın almadığı görülmektedir.
-NTA: Son yıllarda ülkemizde furya olan, “kitap satın alma tutkusu”
diye adlandırılan davranış modeli için de harfiyen aynı şeyleri söyleyebiliriz.
---------Biçimsel yan anlam MODA sözcüğüyle özetlenebiliyorsa, bu durumda teknik yan anlam da OTOMATİKLEŞME sözcüğüyle açıklanabilir.
(…)
Aynı şekilde hemen her yerde bir makinenin kusursuzluğunun otomatikleşme kapasitesiyle doğru orantılı bir şey olduğu düşünülmektedir. Oysa bir makinenin otomatikleşebilmesi için kimi işlevlerinden
feragat etmesi gerekmektedir.
---------Otomatikleşmediği sürece bir nesneye daha geniş kapsamlı işlevler
yükleme imkanı vardır. “Otomatikleştiği anda bir işleve sahip olan
nesnenin artık bu işlevden başkasını yerine getiremediği görülmektedir” bakış açısı doğrultusunda otomatikleşmenin, insanı sorumsuz
bir izleyici konumuna sokan, hareketlerini sınırlandıran, işlevsel bir
yineleme biçimine benzediği söylenebilir.
----------
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Otomatikleştirme gündelik yaşantımız içine öylesine kök salmıştır ki,
ulaşmış olduğu biçim sel kusursuzluk düzeyinin, teknoloji ve gereksinimlerin gelişmeye açık yapılarının karşısına bir engel gibi dikilmesinin nedeni otomatikleştirdiği nesneyi insana benzetmek istemesidir.
Çünkü otomatikleştirilen nesne “kendi başına çalışır”, bu yüzden bizi
bağımsız bireyle kendi arasında benzerlik kurmaya zorlar ve onu
büyülü bir şeye benzetmemize yol açar.
NTA: Aşırı otomatikleşme doğaçlamayı sonlandırır ve nesneye yüklenen yan anlamlar onun temel anlamını unutturur. Kusursuzlaşma
hayali, insansızlaşma hayalidir. Teknolojide olan budur. Sosyal düzen
için de aynı sonuca ulaşılır, kusursuz düzen insansız düzendir. Çünkü
hiçbir kusura yer vermeme düsturu izlenirse, yalnızca yapay zekanın
var olduğu bir dünya yaratılması gerekmez mi? Bu kusursuzlaşmayı
sosyal medyada da görürüz; Gölgesini kusursuz sunmaya çalışan
sanal insan da aslında kendini silme eğilimindedir. Nihayet; kusursuzluk insanlığın dışındadır, yani insanlıkdışı.
---------Otomatikleşme ve kişiselleşme kesinlikle karşıt süreçler değildirler.
Otomatikleştirmek, nesneye bir kişisellik kazandırmaktan başka bir
anlama gelem ez. Otomatikleştirme, gereksiz bir nesneye olabilecek
en kusursuz ve yüce biçimin kazandırılması demektir. Bu marjinal
farklılaştırma sayesinde insan sahip olduğu nesnelerle kişisel bir ilişki
kurabilmektedir.
---------Eskiden yalnızca büyüleyici, acayip bir nesne, kişisel bir psikolojik
sorun gibi algılanan şeyler, sınai seri üretim düzeninde her gün yeni
baştan tasarlanarak kendilerine çılgın ya da uçuk ayrıntılar eklenmiş
nesnelere dönüşmüşlerdir.
102

---------Her gereksinime yanıt verebilecek bir makine vardır. Her tür pratik
(hatta psikolojik) sorunu öngörüp, önlem alabilmek, teknik ve rasyonel, yalnızca bu gereksinime yanıt verebilecek bir nesne üretebilmek mümkündür. Burada asıl sorulması gereken soru, sorunun ne
olduğudur? Oysa bu sorunun da bir önemi olmadığı söylenebilir, zira
asıl önemli olan bize sunulan dünyanın önceden “işlenmiş, işlem
görmüş" bir dünyaya benzemesidir. Bu durumda “zımbırtı” denilen
şeyin gerçek gösterileni erik çekirdeği (NTA: eriğin çekirdeğini çıkartan makineden bahsediyor) ya da dolabın üst kısmı değil; teknoloji
üstüne oturan bir gerçeklik ilkesi doğrultusunda yeni baştan yaratılan doğadır. Bu tamamıyla bir otomata dönüştürülmüş bir doğa simülakrıdır.
---------İnsan ilişkisinin, tekniğin saçma ve totaliter müdahalesi ile bozulmasına karşı giderek hassaslaşmaktayız. İnsan ilişkilerinin gelişen tekniğin saçma ve yaşamın her alanını kapsayan müdahalesi ile bozulmasına karşı aşın hassasiyet gösterirken; insanın saçma ve yaşamın tüm
alanlarını kapsayan müdahalesine maruz kalan teknik gelişme konusunda aynı hassasiyeti gösterdiğimiz söylenemez.
---------Sonuç olarak nesne ne işe yararsa yarasın biz onu KENDİ gördüğümüz işleri gören bir şey gibi algılarız. Nesne işimize ister çok isterse
az yarasın, kendimizi bir şekilde onun bir işe yaradığına inandırmaya
çalışırız. Bu, “zımbırtı” örneğinde olduğu gibi saçma boyutlara ulaşan
bir verimlilik olsa bile yine de kendimize mal etmeye çalışırız. Özellikle de saçmalık boyutlarına ulaşıyorsa. Burada hepimizin kafasında
yer etmiş olan şu sihirli ve komik: “her zaman işe yarayabilir” for103

mülüyle karşılaşılmaktadır. Kimi zaman çok somut bir işe yarayan
nesnenin çoğunlukla her şeye ve hiçbir şeye yaramadığı ya da yalnızca “her zam an işe yarayabilir” düşüncesine hizmet ettiği görülmektedir.
---------Nesne, bireysel ya da kolektif herhangi bir gerilimi, çatışmayı çözebilen bir şeydir (La Stratégie du désir, s. 81). Hıristiyanlık dünyasında
yılın her gününe düşen bir aziz ismi olması gibi, akla gelebilecek her
sorunu çözebilen bir de nesne vardır. Yapılması gereken şey bu nesneyi üretmek ve doğru zamanda piyasaya sürmektir.
---------Nesnelere bir statü kazandıran şey toplumsal düzendir, örneğin bir
insan ya soyludur ya da değildir. Soylu kişi, aynı özelliklere sahip
toplumsal bir kesime ait ayrıcalıklı bir varlık değildir; soyluluk onun
diğerlerinden ayırt edilebilmesi için bahşedilmiş bir lütuftur. Her
yerde karşılaşılan bu kavramsallaştırmanın nesneler düzeyindeki
eşdeğerlisine biz “stil” diyoruz.
---------Tüm toplumu etkisi altına alan ve hiç durmadan seri imalat ürünü
nesneleri model olmaya ve modeli de serileşmeye iten bu akım; bu
dur durak tanımayan değişim süreci, bizim toplumumuza özgü ideolojinin ta kendisidir.
---------Tüketim dünyasında hiçbir nesnenin pazarlaması tek bir çeşit üzerinden yapılmaz. Buna karşın sahip olmak istediğiniz nesneyi satın
alabilme olanağından yoksun bırakılabilirsiniz.
104

Sanayi toplumunda fikriniz sorulmadan size tanınmış olan bir hak
varsa o da kolektif bir lütuf ve biçimsel bir özgürlük göstergesi şeklinde sunulan seçme hakkıdır.
---------Her nesneye bir seçim sonucunda sahip olunduğu gerçeğinden hareketle, temelde hiçbir nesnenin kendini seri imalat ürünü bir nesne
olarak değil, bir model olarak sunduğu gibi bir sonuca ulaşılabilir. En
önemsiz bir nesne bile bu sistemde diğerlerinden renk, aksesuar,
ayrıntı düzeyinde farklı olmaya çalışacaktır. Bu farkın ona özgü bir
şey olduğunun altı çizilmeye çalışılacaktır, örneğin: “Bu çöp sepeti
kesinlikle orijinaldir, çünkü Gilac Decor onu sizin için çiçek desenleriyle bezemiştir.”
“Bu buzdolabı bir devrim yaratacak, çünkü buzluk bölümüne yeni bir
raf ve tereyağı koyma bölümüne de bir ısıtıcı yerleştirilmiştir.”
“Bu altıgen biçimli, anti-manyetik elektrikli tıraş aleti en son teknolojinin ürünüdür.”
---------Seri imalat ürünü bir nesnenin kesinlikle sahip olması gereken bir
özellik varsa o da teknik nitelik ve dayanıklılıktır. Kişiselleştirme konusunda boyun eğilen koşullar, üretiminkilerle birleşerek, aksesuarın, yalnızca kullanım değeri aleyhine gelişme gösterip çoğalmasını
sağlamaktadır. Tüm yenilikler ve modalar nesneyi daha dayanıksız ve
kısa ömürlü kılmaya çalışmaktadırlar. Packard bunun bir taktik olduğuna ısrarla dikkat çekmektedir ( a.g.e., s. 63): “Bir nesnenin yaşam süresi bilinçli bir şekilde kısaltılabilir; örneğin, işlevine müdahale
edilerek (teknolojik açıdan daha üstün bir benzeri üretilerek -o arada
bunun teknolojik bir gelişme olduğu söylenecektir); niteliğine mü105

dahale edilerek, yani belli bir süre sonra, ki bu süre oldukça kısadır,
bozulması ya da yıpranması sağlanarak; işlevsel açıdan sapasağlam
olsa da biçimine müdahale edilerek, yani bilinçli bir şekilde demode
edilip tüketicinin ilgisi yenilere yönlendirilerek nesnenin bir kenara
atılması sağlanabilir..."
---------Brook Stevens’a göre, “Herkes fabrikalarımızda üretilen nenelerin
kullanım süresini bilerek kısalttığımızı ve bu politikanın, tüm ekonomimizin temelini oluşturduğunu biliyor” (Packard, s. 62). Bu durum
da, Olivier Wendeirm sarf ettiği türden sözler sarf edilmesi insana o
kadar da anlamsız gelmiyor: “Bu üstü açık harika spor otomobil öylesine akılcı bir şekilde tasarlanmıştı ki ön görülenden bir gün önce
aniden bozulmaktaydı.”
Keza, kimi Amerikan araba parçaları altmış bin kilometre dayanacak
şekilde üretilmektedir. Üreticiler, seri imalat ürünü nesnelerin pek
çoğunun daha nitelikli ve daha ucuz olabileceklerini üstü örtülü bir
şekilde kabul etmektedirler; başka bir deyişle “dayanıksız” parçalar
da dayanıklı parçalar kadar pahalı satılmaktadır. ÖNEMLİ OLAN
NESNENİN KISA ÖMÜRLÜ OLMASI VE MODAYA BOYUN EĞMESİDİR.
Sorgulanması gereken tek şey bu sinik strateji değildir. Ayrıca tüketicinin psikolojik suç ortaklığı da sorgulanmalıdır. Pek çok insan hiçbir
sorunu olmasa da yirmi ya da otuz yıl boyunca aynı arabayı kullanma
fikrine tahammül edemeyebilir.
---------Rîesman "Günümüzde en çok talep edilen ürün artık bir hammadde
ya da bir makine değil, bir kişiliktir.” demektedir.
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Gerçekten de bu, model/seri uygulamasının (model/seri uygulaması
çok daha geniş kapsamlı ve toplumsal boyuta varan özlemleri içeren
bir yapının yalnızca bir parçasıdır) getirdiği hızlı değişim sürecine
ayak uydurmaya çalışan günümüz tüketicisi bir kişiliğe sahip olma
gibi bir dayatmayla karşı karşıya kalmaktadır. Verilen örnekte bu
dayatma aynı zamanda bir paradoksa benzemektedir; zira kişiselleştirilen tüketim eyleminde özne olmanın koşullarını yerine getirmeye
çalışan öznenin gerçekte kendini ekonomik talebin nesnesi olarak
ürettirmekten başka bir şey yapmadığı görülmektedir. Sosyo-ekonomik sistemin önceden tanımladığı ve belirlediği bir kişiliğe
uyum sağlamaya çalışan özne başarısız olmaya mahkûmdur. Sınai
boyutlarda üretilen “özgün farklılıklar” nedeniyle özne daha baştan
belli sayıdaki seçeneğe; başka bir deyişle kişisel bir seçim yapma
yanılsamasını sürdürmeye mahkûm edilmektedir. Bilinçli bir varlık
olan tüketici diğerlerinden farklı bir kişiliğe sahip olduğunu ancak
somut ayrıntılar düzeyinde kanıtlayabilmektedir. Oysa bu bir yabancılaşma paradoksundan başka bir şey olamaz, başka bir deyişle canlı
kanlı bir özne kendisini cansız/anlamsız farklılıklarla ifade eder ve
bundan haz alırken; aslında yön vermeye çalıştığı yaşamını bir türlü
yönlendiremediğini fark edip umutsuzluğa kapılmaktadır.
---------Modeli, günün birinde seri üretimin ulaşabileceği ideal bir nokta gibi
görmek bir yanılgıdır. Satın alınan nesneler bize yalnızca satın alma
özgürlüğüne sahip olduğumuzu ve istediğimiz kadar başka nesneye
özgürce sahip olabileceğimizi göstermekten başka bir şey yapmadıklarından, geriye nesneler merdivenini basamak basamak tırmanmaktan başka bir seçenek kalmıyor gibidir. Oysa bu tırmanışın bir
sonu yoktur, çünkü bizzat bu tırmanışın kendisi modeli ulaşılmaz
kılan bir soyutlama sürecini beslemektedir. Çünkü model aslında
soyut bir fikir, yani sisteme özgü içsel bir aşkınlıktan ibarettir. Böyle107

ce sistem hiç durmadan ve bütünsel anlamda hep ileri gidebilecek ve
değiştirilmesi olanaksız bir sistem olarak kalabilecektir.
---------Krediyle satın almak, bir nesneye gerçek değerinin küçük bir bölümü
karşılığında sahip olmak demektir. Burada asgari bir yatırımla azami
bir kâr yapılmaya çalışılmaktadır. Aylar ilerledikçe senetlerin insan
üzerindeki psikolojik baskısı azalmakta, satın alınan nesne için sanki
simgesel bir bedel ödendiği düşünülmektedir. Bu süreç hastalık derecesinde yalan söyleyen bir insanın (mitomanın) yaşadıklarıyla
benzeşmektedir; başka bir deyişle mitoman uydurduğu hikâye karşılığında dinleyicisinden hak etmediği ölçüde itibar görür. Bu durumda
mitomanın az bir yatırımla muazzam bir kâr elde ettiği söylenebilir.
Bir anlamda inandırıcı bir gösterge sayesinde gerçek anlamda büyük
bir itibar sahibi olabilmektedir. Diğer insanlara karşı vicdanen borçlu
duruma da düşen biridir. Halbuki emek sürecinden bu sürecin bir
sonucu olan ürüne giden ve gerçeğin normal bir şekilde dönüştürülmesiyle ilgili bu tersine çevirme (yalan) hem gündelik yaşam hem
de bilgi mantığıyla ilgili geleneksel zaman anlayışını belirlemektedir.
Süreçleri kendine yarar sağlayacak bir şekle sokmak bir büyü sürecine boyun eğmek demektir. Krediyle alışveriş yapan kişinin tamamını
ödemeden sahip olduğu nesneyle birlikte tükettiği ve üstlendiği bir
şey varsa, o da kendisine arzularını hemen gerçekleştirme olanakları
sunan topluma özgü büyüleyici bir işlevsellik efsanesidir. Tıpkı hastalık derecesindeki yalancının günün birinde gerçekle yüzleşmek zorunda kalması gibi; tüketici de kısa bir süre sonra içinde yaşamakta
olduğu sosyo-ekonomik gerçeklikle yüz yüze gelecektir. Foyası meydana çıkan yalancının itibarını yitirmesi ya da başka bir hikaye uydurarak işin içinden sıyrılmaya çalışması gibi, krediyle alışveriş yapan
biri de ödemesi gereken senetleri gördükçe kendini psikolojik açıdan
108

rahatlatabilmek amacıyla gidip krediyle başka bir nesne satın alacaktır.
Bu tür davranış biçimlerinde risk almak bir kurala dönüşmekte ve her
iki örnekte de insanların durumdan bir ders çıkartmamaları insanı
hayrete düşürmektedir; başka bir deyişle ne yalan yanlış hikâyeler
uyduran ve sonunda rezil olan yalancı (yaşadıklarından hiçbir ders
çıkartmamaktadır) ne de krediyle alışveriş yaparak inanılmaz bir
şekilde ödüllendirildiğini sanıp daha sonra ödenecek senetlerle baş
başa kalan tüketicinin davranış biçimlerini değiştirmedikleri görülmektedir.
---------Nesneler, gereksinimlerin karşılanması ve daha akılcı bir dünya düzeni değil; yalnızca bir üretim ve ideolojik kuşatma düzeni oluşturabilmek amacıyla sistemli bir yapıya kavuşturulurlar. Aslında artık
kişiye özel nesnelerden söz edilemez, zira kendilerinden değişik şekillerde yararlanılan bu nesneler aracılığıyla tüketicinin iç dünyası ve
vicdanını rahatsız eden şey suç ortaklığı yaptığı toplumsal üretim
düzenidir, insan, kendisini bu kadar derinden etkileyen bir toplumsal
düzene ciddi bir şekilde karşı koyamaz ve onu değiştiremez.
---------Reklamın bu sistemin ayrılmaz bir parçası haline gelmesinin nedeni
ulaşmış olduğu akıl almaz boyutlardır. Ulaştığı boyutlar ne kadar ölçü
dışıysa sistem açısından reklam o kadar “işlevsel” bir şey olarak yorumlanmaktadır.
Bir bütün olarak ele alındığında reklam dünyası anlamsız ve önemsiz
bir şeye benzemektedir. Reklam, bir yan anlamdan başka bir şey
değildir. Şeylerin üretim ve kullanım aşamalarında doğrudan hiçbir
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rol üstlenmemesine karşın nesneler sisteminin ayrılmaz bir parçası
haline gelebilmektedir. Bunun nedeni yalnızca tüketim odaklı bir şey
olması değil, aynı zamanda bir tüketim nesnesi olabilmesidir.
---------Reklamın (ve genelinde kitle iletişim araçlarının) koşullandırma gücünü hafife alanların bu gücün mantığını algılamakta zorlandıkları
görülmektedir. Bu artık, belli bir konuda üretilen sözlere ve kanıtlara
değil; bir masal ve bu masala inanmaya dayanan bir mantıktır. Bu
masala inanmayız ama yine de dinleriz. Bir ürünün “sahip olduğu
niteliklerin gösterilmesi” aslında kimseyi ikna etmez, zira reklam
akılcı amaçların dışına taşan satın alma eylemini akılcılaştırma gibi
bir amaca hizmet eder. Başka terimlerle ifade etmek gerekirse o
ürüne “güvenmem” ama beni o ürünü satın, alma konusunda ikna
etmeye çalışan reklama inanırım.
---------Ürünün erdemleri konusunda söylenen güzel sözler ya da verilen
bilgilerin satın alan kişi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bu kişiyi
etkileyebilecek şey kendisinin korunduğuna ve ödüllendirildiğine
inanması; kendisinden söz konusu nesneyi satın almasının talep
edilmesi ve bu konuda ikna edilebilmesi için ne kadar çaba harcandığını görmesi; bilinçli bir şekilde olmasa da bir yerlerde kendisini
duyduğu arzular konusunda bilgilendiren, bunları öngören ve gerçekleştirmesini sağlayacak bir sürece özgü (burada bu toplumsal bir
sürece benzemekle doğrudan ödüllendirici anne imgesine gönderen)
göstergelerin farkında olmasıdır. Bir çocuk Noel Babaya ne kadar
inanıyorsa bu kişi de reklama o kadar “inanmaktadır.”
----------
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Her şeyin değişmeyen satış ve kâr yasalarına boyun eğdiği bir toplumda reklam, herkese sunulan ve herkes tarafından paylaşılan en
demokratik üründür. Çünkü nesne size satılırken, reklam “sunulmaktadır.” Reklamcılar böylelikle bir yandan ilkel bir bağış ve armağan ritüeli, diğer taraftan da çocukluk dönemindeki ebeveynler tarafından ödüllendirilme süreciyle ustaca bir bağlantı kurmaktadırlar.
Her iki durumda da tamamıyla ticari olarak nitelendirilebilecek bir
ilişkinin kişisel bir ilişkiye dönüştürülmeye çalışıldığı söylenebilir.
---------Toplum tatmin kavramı üzerinden mi yoksa kazanç kavramı üzerinden mi yeniden örgütlenmeye çalışılmaktadır? Bleustein-Blanchet bu
soruya ne biri ne de öteki yanıtını vermektedir. Bu yazara göre:
“Güdümleme üzerine yapılan çalışmalar bireysel özgürlüğü tehdit
etmemektedir, zira onların akılcı ya da akıldışı bir davranış biçimi
sergileme haklarını ellerinden almamaktadır.” Bu sözleri söyleyen
biri ya çok saf ya da çok kurnazdır. Oysa Dichter bu konuda daha açık
ifadeler kullanmakta ve bize lütfedilmiş bir özgürlük ortamı içinde
yaşadığımızı söylemektedir. (“Tüketiciye tanınan bu hak...” sözleri
gibi), insanlara utanıp sıkılmadan çocuk gibi davranma hakkı tanınmalıdır demektedir. “Kişinin özgürce davranma hakkı” demek açıkça
kişinin ne istiyorsa onu satın alması demektir. “Keyfince bir yaşam
sürdürmek...” ise üretime akıldışı ve çocukça davranmaya dayalı belli
bir toplumsal düzene uyum sağlamak demektir.
---------Geleneksel ahlak bireyden yalnızca gruba uyum sağlamasını isterken;
“felsefe" yapan reklamlar bireyden kendi arzularına boyun eğmesini,
iç çatışmalarından kurtulmasını istemektedirler. Ahlaki açıdan daha
önce başka hiçbir şey bireyin beynini felsefi reklamlar kadar çok yıkamaya çalışmamıştır. Bireyin kuraldışı, yasadışı bir varlık haline ge111

tiren tabulardan, acılardan ve nevrozlardan kurtulmasının yolu çocuklukta olduğu gibi nesnelere sığınmak, her açıdan Anne ve Baba
imgesini güçlendirmekten geçmektedir. Aşağıdakilerin her geçen gün
giderek özgürleşen akıldışı itkileri, tepedekiler tarafından her geçen
gün daha sıkı bir denetime tabi tutulmaktadır.
---------Tüketimi gerçekten de bizim sanayi toplumumuza özgü bir biçim
olarak görebiliriz. Doğal olarak onu herkesin bildiği gereksinimleri
tatmin etme süreci olarak görme gibi bir tanımı dışlamak koşuluyla.
Çünkü tüketimi, üretim adlı aktif süreçle karşılaştırarak pasif bir boyun eğme ve satın alma biçimi gibi görmek ve buradan yola çıkarak
basit davranış (ve yabancılaşma) şemaları oluşturmak doğru bir şey
değildir. İlk baştan itibaren tüketimi, tüm kültürel sistemimizin üstüne oturduğu (yalnızca nesneler değil aynı zamanda toplum ve
dünyayla) aktif bir ilişki kurma biçimi, sistemli bir etkinlikler dünyası
ve tüm sorulara yanıt verme biçimi olarak görmek gerekmektedir.
---------İnsanlar her zaman satın almış, sahip olmuş, zevk almış ve para harcamışlardır. Ancak bütün bunları yaptıkları için “tüketici” olarak nitelendirilmemişlerdir. “İlkel toplumlara özgü şölenler”, feodal senyörün cömertliği, XIX. yüzyıl burjuvasının lüks harcamaları tüketim
alanı dışında kalan konulardır. Tüketimin çağdaş toplum için geçerli
bir terim olduğunu söylüyorsak bunun nedeni daha güzel ve daha
çok yemek yememiz, daha çok imge görüp mesaj okumamız, daha
çok ev eşyası ve “gadget” sahibi olmamız değildir. Sahip olduğumuz
malların miktarı ya da gereksinimlerimizin tatmin edilmiş olması da
tüketim kavramını tanımlama konusunda yeterli olamamaktadır.
Bütün bunlar olsa olsa bir tür önkoşul görevi yapabilirler.
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Tüketim, maddi bir yaşam biçimi ya da “bolluk” kavramıyla ilgili fenomenolojik bir gerçeklik değildir. Tüketim, hazmedilen yiyecek,
insanın sırtına giydiği giyecek, kullandığı araç, imge ve mesajlara ait
işitsel ya da görsel bir tözle de tanımlanamaz. Tüketim, olsa olsa
bütün bunların anlamlı bir töz doğrultusunda örgütlenmesi olarak
tanımlanabilir. Tüketim, gücül (olmaması ya da başka türlü olması
olanaksız olan, zorunlu) düzeyde, her an tüm nesneler ve mesajların
katkısıyla oluşturulan az ya da çok uyumlu bir söylevdir. Tüketim,
olsa olsa göstergeleri sistemli bir şekilde güdümleme biçimi olarak
tanımlanabilir.
---------Bu ilişki/nesne statüsü her düzeyde üretim düzeni tarafından belirlenmektedir. Hemen tüm reklamlar nesnelerle yaşanan birebir, çelişkili ilişkinin “akılcı” üretim düzenini etkilememesi ve diğer şeyler
gibi tüketilmesi gerektiğini ima etmektedirler. Zira ilişkinin tüketim
düzeniyle bütünleşebilmesi için “kişiselleştirilmesi” gerekmektedir.
İlişkinin nihai halinin Marx tarafından çözümlenen metanın biçimsel
mantığıyla örtüştüğü görülmektedir. Bu yaklaşıma göre gereksinimler, duygular, kültür, bilgi, insana özgü tüm güçler üretim düzeni
içinde birer mal olarak yer almakta; satılabilmek için üretim güçlerine benzemek zorunda kalmaktadırlar. Günümüzde tüm arzular, projeler, istekler, tutkular ve ilişkiler satılabilmek ve tüketilebilmek için
soyutlanmak (ya da somutlaşmak), yani göstergeler ve nesnelere
benzemek durumundadırlar.
---------Devrim de bir zorunluluk gibi görünmekle birlikte bir türlü yaşama
geçirilemediği için devrim düşüncesi adı altında tüketilmektedir. Bir
fikir olarak Devrim sonsuza dek var olabilecek bir sözcüğe benzediğinden tüm diğer fikirler gibi sonsuza dek tüketilebilecektir. idea113

list/zihinsel bir tüketim mantığı çerçevesinde en çelişkili fikirler bile
bir arada yer alabilmektedirler. Bu durumda Devrimin kombinatuvar
bir terminolojiye özgü, belli bir düşünce ürünü olmayan terimler
sözlüğünde sanki olmuş bitmiş ya da yaşanmış ve tüketilmiş” anlamsız bir sözcüğe benzediği söylenebilir.
---------Tüketim gereksinimler düzeniyle ilgili bir şey olsaydı tatmin olmayla
sonuçlanması gerekirdi. Oysa böyle bir şeyden kesinlikle söz edilemez, zira insanlar her geçen gün daha çok tüketmek istemektedirler.
Bu kendi kendini tüketmeye zorlama olayının herhangi bir psikolojik
(bir kez içmeye başlayanı durduramazsınız türünden yaklaşımlar, vs.)
zorunluluk ya da basit bir itibar kuralıyla ilişkisi yoktur. Tüketimin
denetlenmesi olanaksız bir sürece benzemesinin nedeni (belli bir
sınırın ötesine geçildiğinde) gereksinimlerin tatmin edilmesi ya da
gerçeklik ilkesiyle artık hiçbir ilişkisi olmayan yaşamın tüm alanlarını
kapsayan bir idealist uygulamaya benzemesidir. Tüketimin hiç sona
ermeyecek bir enerjiye sahip görünmesinin kökeninde, nesnenin,
içinde dolaylı bir şekilde yer aldığı bu arzular evrenin insanı hep düş
kırıklığına uğratması vardır. Nesneleşmiş bir göstergeye benzeyen
arzu, kendini var eden dinamik süreci tüketim gösterge/nesnelerinin
sistemli ve sınır tanımayan sahiplenme sürecine taşımaktadır. Bu
durumda tüketimin kendini aşıp geçmek ya da şu andaki görünümünü sürdürebilmek için hiç durmadan yinelenmek, yani yaşamsal
bir amaca benzemek durumunda olduğu söylenebilir.
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ÜRETİMİN AYNASI
YA DA
TARİHSEL MATERYALİST ELEŞTİRİ

Yıl: 1973
Dokuz Eylül Yayınları
Çeviri: Oğuz Adanır

Bu eserden önce Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri'yi
okumam gerekiyordu ancak kitabın Türkçeye çevrilmediğini sanmıştım. Meğer Doğu-Batı Yayınları'nda basılmış ve yine Oğuz Adanır
çevirmiş. Fark ettiğimde 11. kitaba geldiğim için iş işten geçmişti.
Dosya bitene kadar Baudrillard'ın 1970-75 arasındaki fikirlerine
dönmeye niyetim yok.
---------Başlamadan önce belli başlı Marksist ifadeleri basitçe açıklamak durumundayız. 17-22 yaş arasında Marksist literatür üzerine yoğun
okumalar yapmıştım, hatta kurgu dışı alanda neredeyse başka bir şey
okumadım diyebilirim. 2019 yılında da bilgileri tazeleme için bir dönüş süreci geçirdim. Şunu söylemeliyim ki, bu ifadeler benim burada
paylaşacağım bir-iki kısa cümleyle rahatça kavranamaz, yalnız fikir
verebilir. Daha geniş araştırmalar yapıp yapmamak size kalmış. Alıntılar okunurken dönüp bu ifadelere bakabilirsiniz.
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Artık değer; ücretli işçinin toplam çalışma süresi sırasında, kendi
emek gücünün değerini (ücretini) yeniden ürettikten sonra yarattığı
değer fazlasıdır.
"Emekçiye, bir gün yaşamak için yalnızca yarım iş günü çalışmak yetiyorsa, emekçinin varlığını sürdürmek için yalnızca yarım gün çalışmaya ihtiyacı vardır. İş gününün ikinci yarısı zorunlu çalışmadır, artık
emektir. Sermaye açısından artık değer olarak ortaya çıkan şey,
emekçi açısından, tam da emekçi olarak kendi ihtiyacının üzerindeki
fazla çalışma olarak ortaya çıkar." (Grundrisse, Marx)

Kullanım Değeri: Metanın kullanım veya tüketim sürecinde ortaya
çıkar ve insan için yararlılığı belirleyicidir. Somut (emek) ve özeldir.
Değişim Değeri: Metanın üretilmesi için gereken toplumsal emek
zamanıdır. Değişim değeri metanın alınır-satılır bir şey olmasına neden olur. Emek gücünün metaa dönüşümünde önemli yer tutar.
Soyut (emek) ve geneldir.
"İlk bakışta, burjuvazinin zenginliği devasa bir meta birikimi ve meta
da, tek başına ele alındığında, bu zenginliğin en basit biçimi olarak
görünür. Ama her metanın, kullanım değeri ve değişim değeri olarak
iki yüzü vardır."
NTA: Bir şeyin kullanım değerinin olması onu meta yapmaz. Ama her
metanın kullanım değeri vardır. Farklı kullanım değerleri olan metaların birbirleriyle kıyaslanabilmesi ve değiştirilmesi, metaların değeriyle gerçekleşir. Değerin büyüklüğü ise, metaı üretmek için gereken
toplumsal emek miktarıyla belirlenir.
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Somut Emek, metaların kullanım değerini yaratır. Bir bütün olarak
insan işgücünün harcanması olan meta üretim emeğiyse Soyut
Emektir ve metaların değerini yaratır.
"Değişim değeri yaratan emek, genel anlamda soyut ve genel bir
çalışma anlamına sahipken; kullanım değeri yaratan emek, somut ve
özel bir çalışmaya dönüşmekte ve biçimi ile malzemesi sayesinde çok
değişik görüntüler sunabilmektedir." (Marx – Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı)
Canlı Emek: İşçinin metayı üretirken ona kattığı emektir.
Ölü Emek: Üretim araçlarının üretimi için verilen emektir.
Yeniden üretim: Üretim daimi bir süreç olduğu için mevcut üretim
araçlarının yenilenmesi kaçınılmazdır. Bu yenilenme sürecine "yeniden üretim" denir.
Emeğin yeniden üretimi: İşçinin günlük çalışmasının sonunda ertesi
gün yeniden çalışacak hale gelme sürecidir. Bu süreçteki değerler
yemek, barınma, sağlık, ulaşım, eğitim vs'dir.
NTA: Kapitalizm bu kadarını uygun görür, temel ihtiyaçlar... ancak
günümüzde, özellikle batı toplumlarında sistem, verdikleri ücretlerle
çalışanları sadece temel ihtiyaçlara hapsetmemekte, ağızlarına daha
fazla bal çalmaktadır. Ki batı toplumundaki ataletin sebeplerinden
biri de budur kanımca. Keza olayın bizi ilgilendiren kısmı da şu; benzer bir sosyal demokrasi anlayışı muhtemelen ülkemizde sıradaki
yönetim biçimini oluşturacak ve yine muhtemelen daha uzak bir
gelecekteki her türlü iktidar da bu sosyal demokrasi değerlerinden
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geri dönemeyeceği için, batıyla aynı kaderi paylaşacağımızı söyleyebiliriz.
Ayrıca, koca bitap düşmüş biçimde eve gelir ve onu ertesi gün yeniden üretmeye hazırlayan eşi olarak görülür. Evliliğin kutsanmasının
sebeplerinden biri budur. Ancak kadınların iş yaşamına yoğun katılımıyla sistem, yeniden üretim sürecindeki ihtiyaçlar hususunda çalışan kesime "güzellikler" yaparak, oluşan "dengesizliği" kapatmaktadır. Temel ihtiyaçları dahi doğru dürüst vermeyen sömürü anlayışındaysa (bkz; iktidarımız) yeniden üretim artık sekteye uğradığından,
bu anlayış usul usul sosyal demokrasiye kaymaktadır. Mevcut iktidar,
hem temel gereksinimlerimizi rahatça karşılayabileceğimiz bir ortam
sunmak yerine daha da zorlaştırmakta hem üç çocuk talep etmekte
hem de oligarşik zenginleşmeye dayalı baskıcı bir yol izlemektedir.
Yaşadığımız aşırı sıkışmanın sebebi budur.
Üstbelirlenim: Bir toplumsal oluşumun parçasının, belirli bir sıradüzenine göre de olsa, içinde yer aldığı bütünlük ve diğer parçalardan
hem etkilenmekte hem de onları etkilemekte olduğunu ifade etmek
üzere kullanılan kavram. Bu bağlamda belirleyicilik, karmaşık ve çok
çeşitlidir. Althusser’ci postmodern söylemin anahtar kavramı olan
üstbelirlenim; bir toplumsal varlığın, toplumsal bütünlük içindeki
tüm varlıkların karşılıklı etkileşimiyle ortaya çıkacağını ifade etmektedir. (Sosyal Bilimler Sözlüğü eserine dayanmaktadır.)
Postulat / Postüla: İspat edilmeye gerek duyulmadan doğru olarak
benimsenen önerme, ön kabul, aksiyom.
Estetize etmek: Bir gerçeği; gerçek etkililiği ve asıl anlamı dışında,
sadece güzel yanlarıyla ortaya koymak.
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Altyapı: Tarihsel materyalizme göre, insanların bilinçlerinden bağımsız olarak var olup toplumun ekonomik yapısını oluşturan, hatta bilinç dahil her türlü maddi olmayan varlığın temelini teşkil eden üretim güçleri ile üretim güçlerinin gelişmişlik düzeyine tekabül eden
üretim ilişkilerinin tümü. (Sosyal Bilimler Sözlüğü)
Üstyapı: Toplumsal bilincin varlığını gösteren; kültür, politika, din,
ahlak, yasalar, kurumlar vb. bütünüdür.
En basitleştirilmiş haliyle; altyapı ekonomik olan, üstyapı ekonomik
olmayan her şeydir.
Üretici güçler; esas olarak üretim aletleri ve araçlarından meydana
gelen bir kavramlaştırmadır. Üretici güçler gelişmesinin belli bir
aşamasında, üretim ilişkilerinin zorunlu olarak değişmesini dayatırlar
ve bunun sonucunda da üretim tarzı belirli bir değişime uğrar. Üretici güçler burada toplumsal değişimin maddi çekirdeği anlamına gelmektedir.
"Toplumsal ilişkiler, üretici güçlere sıkı sıkıya bağlıdırlar. Yeni üretici
güçler sağlamak için, insanlar, kendi üretim biçimlerini değiştirirler;
kendi üretim biçimlerini değiştirmek, yaşamlarını kazanma yollarını
değiştirmek için de, bütün toplumsal ilişkilerini değiştirirler. Yel değirmeni size feodal beyli toplumu verir; buharlı değirmen ise sınai
kapitalistli toplumu." (Marks - Felsefenin Sefaleti)
Marksizm'de Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri kavramlarını araştırabilirsiniz.
***
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Devrimci imgelemin yakasını bırakmayan hayaletin adı: üretim fantazmıdır. Hiçbir şey bu fantazmın bir üretkenlik romantizmine yol
açmasını engelleyememektedir. Üretim biçimini eleştiren düşünceyse, üretim ilkesine ses çıkartmamaktadır. Bu düşünceye eklemlenen tüm kavramlar yalnızca üretim içeriklerine ait soyağacını, tarihi
ve diyalektiği betimlerlerken, üretim adlı biçime hiç dokunmamaktadırlar."
---------Nereye bakarsanız karşınıza bir üretim söylevi çıkıyor. Nesnel amaçlara da sahip olsa, kendi kendine büyümeyi de amaçlasa bu üretkenlik sonuçta bir değer gibi algılanmaktadır. Üretim hem sistemin hem
radikal eleştirisinin nakaratıdır! Terimler üzerindeki bu türden bir
fikir birliği insanda kuşku uyandırmaktadır. Radikal bir alternatif
sunmakla yükümlü olan devrimci söylev, bir üretim metaforundan
başka bir şey değilse -olayın temelinde ekonomi politiğin gerçeklik
ilkesine boyun eğen ayartılmış bir kavram değişikliği vardır - o zaman
bunun tehlikeli bir metafor olduğunu ya da radikal bir alternatif olmadığını, çünkü üretkenlik söyleviyle bulaşan metaforik bir enfeksiyon olmanın ötesine geçerek, genel üretim şeması dışına çıkabilmesinin ya da onu aşıp geçebilmesinin mümkün olmadığını, bir başka
deyişle mevcut düzene tamamen boyun eğmiş olduğunu kabul etmek gerekecektir."
---------Somut emek üzerine neler söylenmiş olduğuna bir bakalım.
Marx (eko. pol. eleş. katkı); "Belirli bir emek türüne karşı duyarsız
kalınması gerçek emek türlerinin çok gelişmiş bir bütün oluşturduğunu ve hiçbirinin diğerlerini bütünüyle egemenliği altına alamadığı120

nı düşünmemize yol açmaktadır. Keza en genel soyutlamalarla en
verimli somut gelişme alanlarında yani bir şeyin pek çok kişiye ya da
herkese vb. ait olduğu alanlarda karşılaşılmaktadır." Bir emek türü
diğerlerini egemenliği altına alamıyorsa, o zaman emek denilen şey
tüm diğer düzenlerle, tüm diğer zenginlik ve değiş-tokuş biçimlerinin
de yerini almış demektir. Belirli bir emek türüne karşı duyarsız
kalınması, bizi, toplumsal servetin emek yoluyla elde edilmesi gibi
çok daha kesin bir determinasyona götürmektedir. Emek adı altında
öne sürülen bu toplumsal servet anlayışının, gerçekte kullanım değerinden kaynaklanan bir şey olduğu söylenemez mi? En verimli somut
gelişme: "kullanım değerinin niceliksel ve niteliksel çoğaltımıyla elde
edilendir. "Tarihsel, bir başka deyişle toplumsal üretimin yarattığı ve
doğrudan ona bağlı ihtiyaçlar zorunlu hale geldikçe, gerçek servetin
miktarı da giderek artmaktadır. Bu servetin tözünü çeşitlilik arz eden
ihtiyaçlar oluşturmaktadır."(Marx) Bu gelişmiş bir kapitalist topluma
özgü bir program değilse nedir? Emek ve üretim yoluyla elde edilen
dışında bir başka servet edinme biçimi öngöremeyen Marksizm'in,
uzun vadede kapitalizme karşı gerçek anlamda bir alternatif sunabilmekten uzak olduğu görülmektedir. Bir yandan üretim ve ihtiyaçlar'dan oluşan genel şema göklere çıkartılırken, diğer yandan değer
yasası aracılığıyla değiş-tokuşun inanılmaz bir şekilde basitleştirilmiş
olduğu görülmektedir. Biraz dikkat edildiğinde bunun, insanın toplumsal konumuyla ilgili tüm ilkel ve arkaik örgütlenme çözümlemelerinin yalanladığı; keza feodal bir simgesel düzenle, bizzat içinde yaşamakta olduğumuz toplumların da yalanladıkları inanılmaz, hem
keyfi hem de inanılmaz bir öneri olduğu görülmektedir. Çünkü üretim biçimine ait çelişkilerden yola çıkılarak oluşturulmuş tüm perspektiflerin, bizi var güçleriyle ekonomi politiğin içine doğru itmeye
çalıştıkları görünmektedir.
---------121

Ekonomi politik denilen sistem, insanı yalnızca alınıp satılan bir emek
gücü olarak üretmekle yetinmeyip aynı zamanda bu emek gücü kavramını temel bir insani potansiyel haline getirmektedir. Emek gücünü pazarda özgürce değiş-tokuş eden insan masalına bir nokta konularak daha derinlere inildiğinde; sistemin, insanın kendi emek
gücü ve "doğanın insani amaçlarla dönüştürülmesi" eylemiyle özdeşleşmesini sağlayabilecek kadar derinlere kök salmış olduğu görülmektedir. Özetle insan, kapitalist ekonomi politik sistemi tarafından hem nicelik düzeyinde bir üretici güç olarak sömürülmekte, hem
de ekonomi politik kodu tarafından üretilerek metafizik düzeyde bir
üstbelirlenmenin etkisi altında bırakılmaktadır. İstemin gücü de zaten bu son aşamada rasyonelleştirmektedir -ve bu konuda Marksizm
insanları emek güçlerini satmalarından dolayı kendilerine yabancılaşmış olduklarına inandırmaya çalışarak kapitalin ekmeğine yağ
sürerken, bir yandan da bir emek gücü, emekleriyle bir değer yaratan "yabancılaşmaları olanaksız" bir güç olarak, insanların kendilerine çok daha fazla yabancılaşabilecekleri gibi aşırı radikal bir varsayımı da sansür etmiş olmaktadır.
---------Daha ilk andan başlayarak çalışmanın anlamsız bir şekilde kutsallaştırılması, Marksist bir politik ve ekonomik stratejinin gizli kusurlarından birini teşkil etmiştir. W. Benjamin'in bu stratejiyi şiddetle eleştirdiği görülmektedir.
NTA: Bu alıntı Oğuz Adanır'ın kitaptaki çevirisinden değil, doğrudan
Benjamin'in Estetize Edilmiş Yaşam kitabından alınmıştır.
"Alman işçi sınıfını hiçbir şey, bu sel ile birlikte işçi sınıfının da ileriye
doğru hareket ettiğini söyleyenlerin anlayışları kadar bozmamış,
karıştırmamıştır. Bu anlayış, teknolojik gelişmeleri, kendisinin de yanı
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sıra ileriye doğru hareket ettiğini sandığı akıntının çağlayanı olarak
düşündü. Bu, bir adım daha atıldığında, teknolojik ilerlemeye yol
açacağı varsayılan fabrika işçiliğinin siyasal bir kazanım oluşturacağını sanan illüzyona varabilecek bir değerlendirme oluyordu. Eskinin
bilinen protestan iş ahlâkı, böylece, çağdaş bir görünüm kazanarak
Alman işçilerinin arasında yeniden canlanmış oluyordu. Çok daha
önceleri Gotha Programı’nda da çalışmayı "tüm refah ve kültürün
kaynağı" saydığı için, bu konudaki anlam bulanıklığının izlerini görmekteyiz. Marx ise, bu işin püf noktasını fark etmiş olduğu için, "...İş
gücünden başka hiçbir şeyi olmayan kişi, kendisini, onun sahibi olacak kimselerin kölesi yapmaya zorunlu olarak muhtaçtır" diye buna
karşı çıkmıştır. Ne var ki, bu anlam bulanıklığı sürer gider. Çok geçmeden de Josef Dietzgen şunları söyler: "Modern zamanların Mesih'ine çalışma/emek adı veriliyor. Çalışmanın... gelişmesi, günümüzde şimdiye değin hiçbir kurtarıcının yapamadığını gerçekleştirebilme olanağına sahiptir."
(NTA: Burada Benjamin'in devam cümlesini Baudrillard'dan bağımsız
olarak sunuyorum.) "Çalışmanın ve çalışanın emeğinin nitelik ve doğasına ilişkin bu ham/basitleştirilmiş-Marksist anlayış, çalışmanın
kendisinin çalışmanın ürünlerinden, bu ürünler işçilerin elinde değilken, nasıl olup da işçileri yararlandırabilecek olduğu sorununu es
geçmektedir. Bu anlayışın kavrayabildiği tek ilerleme doğaya egemen
olma anlamında olmakta; böylesi bir ilerlemenin toplum üzerindeki
geriletici etkilerini anlayamamakta; daha sonraları Faşizmin ilerleme
anlayışında karşılaşacağımız teknokratik öğeler taşımaktadır."
NTA: Lafarque'nin Tembellik Hakkı kitabından bir alıntıyı paylaşmak
istiyorum: "Kapitalist uygarlığın egemen olduğu ulusların işçi sınıflarını garip bir çılgınlık sarıp sarmalamıştır. Bu çılgınlık, iki yüzyıldan
beri, acılı insanlığı inim inim inleten bireysel ve toplumsal yoksun123

luklara yol açmaktadır. Bu çılgınlık, çalışma aşkı; bireyin, onunla birlikte çoluk çocuğunun yaşam gücünü tüketecek denli aşırıya kaçan
çalışma tutkusudur. Rahipler, din adamları, iktisatçılar ve ahlakçılar
bu akıl sapıncına karış çıkacak yerde, çalışmayı kutsallaştırmışlardır!”
---------Doğa adlı ideal gönderen, gücünü kendi sömürülüşünün gerçekliğinden alabilmektedir. Bilimin görevi sanki Doğa tarafından önceden
belirlenmiş bir amaca doğru yavaş yavaş ilerlemektir. Bilim ve Teknoloji, yalnızca Doğayı ve sırlarını açıklamakla yetinmemişler, sanki
bu sırları açıklamakla yükümlü kılınmışlardır. Zaten Doğa kavramının
ne kadar karmaşık olduğu burada ortaya çıkmaktadır.
Bu kavramın ekonomi politikte belirtilmiş olan Doğanın egemenlik
altına alınmasından başka bir anlamı olamaz. Doğa egemenlik altına
alınmış bir özü belirleyen bir kavramdan başka bir şey değildir. Bu
anlamda Bilim ve Teknoloji, kendisinden kopmuş oldukları Doğayı
bıkıp usanmadan yeniden üreterek onun özü yerine geçmeye çalışmaktadırlar.
Oysa bütün bunlarla amaçlanan şey, Doğanın yerini alabilmektir.
Aynı kavram böylelikle hem bir üretim faktörü hem bir model, hem
köleleştirilmiş bir şey hem özgürlük metaforu, hem ayrı bir şey hem
de bir bütünsellik metaforu olmak gibi çift yönlü bir işleve sahip olmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da yalnızca yüceltilmiş ve baskı altına alınmış Doğanın bir özgürlük ve bütünsellik
metaforuna dönüşebildiğidir. Yeniden keşfedilmiş bir öz ya da Doğa'yı bahane ederek bölünmez "benlik" (veya yabancılaşma), baskı
altına alma ve Doğa'dan kopma terimleriyle konuşan ya da doğadan
söz eden herkes, aslında Doğaya egemen olmak istemektedir.
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---------NTA: Aydınlanma çağı ahlak felsefesi, başlıklı bölümden alıntı koyamıyorum çünkü bütün olarak okunması şart. Burada İnsan, Doğa ve
İş Gücü/Üretim gibi kavramların iyi-kötü, doğru-yanlış biçiminde
nasıl değerlendirildiği anlatılmaktadır. Yine de bir bölümü söküp
aldık:
Doğa, akla gelebilecek en doğru ve en yanlış yoldan bir fetişe dönüştürülmüştür. Doğa ile bu doğaya uygun insan fikrine "yabancılaşma" böyle başlamıştır. Üretim damgasını hem Doğa hem de kendine basan insan, Doğayla kurmuş olduğu her türlü simgesel değiş-tokuş ilişkisine de bir son vermiş olmaktadır. Hem ahlaki çelişkiler
içinde yaşayan insanda hem de belirginliğini yitirmiş Doğa'da bu
yasaklanmış belirsizlikle yeniden karşılaşılmaktadır.
Marksizm de bu Aydınlanma çağı ahlak felsefesinden kurtulamamıştır. (...) mağlup edilmesi gereken Doğadan kurtulmayı becerememiş
ve onu indirgemek yerine açlık adlı ekonomik kavramla çağdaşlaştırarak Zorunluğun sırtına yüklemiştir. "Doğal Zorunluk" ekonomi politiğin dayattığı ahlaki bir fikir, uyduruk bir ekonomi postulatıyla bütünleşmiş şu kötü Doğanın etik ve felsefi bir versiyonu değilse nedir?
Doğa ekonomi aynasından bize aslında zorunluğun gözlükleriyle
bakmaktadır.
Marx: "İlkel insan gibi uygar insan da ihtiyaçlarını karşılayabilmek,
yaşamak ve yeniden üretebilmek için Doğayla boy ölçüşmek zorundadır. Bütün toplum ve üretim tiplerinde insan bu zorunlukla karşı
karşıyadır. İnsan gelişmesiyle birlikte bu doğal zorunluk imparatorluğu da genişlemektedir..." demektedir. Burada -ki bu yaklaşım ekonomi politiğin temelleri üzerine oturmaktadır- ilkel insanın simgesel
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değiş-tokuşlar esnasında Doğayla boy ölçüşmeye kalkışmamış olduğu
gibi bir düşünce kabul edilmemektedir. Oysa ilkel insan Zorunluk
yasasından, yani Doğanın nesnelleştirilmesiyle birlikte somutlaşan şu
yasadan bihaberdir. Zorunluk yasası kapitalist ekonomi politikle netleşmiştir. Zaten bu da Açlığın -onun da pazar ekonomisinden kaynaklandığını biliyoruz- felsefi bir şekilde ifade edilmesinden başka bir
şey değildir.
(...)Ekonomi politikten asla radikal biçimde uzaklaşamamış olan üretim kavramı, bugüne kadar hiç sorgulanmamıştır -ekonomi politiği
aşıp geçmeye kalkıştığı zaman bile bu işi ona bağımlı kalarak yapmıştır.
---------Marx bir kültürün kendi çelişkilerini, geçmişten yola çıkarak eleştirdiği ölçüde kendinden önce var olmuş toplumları anlayabileceğini
söylediğinden, bu noktadan hareketle (zaten bu şekilde Marksist
eleştirinin göreceliğinin farkına varabilmek de mümkün olmaktadır)
ekonomi politik denilen sistem daha Marx zamanında tüm çelişkilerini sergileyememiş olduğundan, Marx'ın bile o dönemde radikal bir
eleştiri yapabilmesi ya da bu eleştiri kapsamında yer alan daha önceki toplumları gerçekten anlayabilmesinin mümkün olamayacağı sonucuna varılmaktadır. (...) Marx genel sürecin yalnızca bir evresini
çözümleyebilmiştir. Öyleyse eleştirisinin de o evreyle sınırlı kalması
gerekirdi. Oysa bu eleştiri kendi sınırlarını aşarak geri kalan evreleri
de denetlemeye kalkışmıştır. Örneğin sınıf mücadelesi ve üretim
biçiminin tüm tarihsel geçmişe mal edilmeye çalışılması ve doğaya
bilinçli biçimde egemen olma isteği, geleceğe yönelik bir "özgürlük"
anlayışının ürünü değil midir? Ekonomi kendi dışındaki alanlara da
uygulanmak istenmiştir. Zaten radikal olmayı beceremeyen bu eleş126

tiri, kendine rağmen ekonomi politik denilen sistemin kökenlerini
yeniden üretmek zorunda kalmıştır.
---------Batı kültürü (18.yy'dan başlayarak) kendi kendini eleştiren ilk kültürdür. Ancak bu bunalım onun evrensel bir kültür gibi algılanmasına
neden olmuş ve böylelikle kendi bakış açısı doğrultusunda tüm diğer
kültürleri birer kalıntıya dönüştürerek, kendi oluşturduğu müzeye
yerleştirmiştir. Diğer kültürlerin hepsini "estetize" ederek, kendine
özgü modele göre yeniden yorumlamış ve böylelikle bu "farklı" kültürleri radikal biçimde sorgulama zahmetinden kurtulmuştur. Bu
"eleştirel" kültürün sınırları da işte bu kadardır. Kendi hakkında
üretmiş olduğu düşünceler, onu kendi koymuş olduğu ilkeleri evrenselleştirmeye yöneltmiştir.
NTA: Devamı mutlaka okunmalıdır.
---------(...) Marx'tan bu yana üretim güçleri ya da (ihtiyaçlar, bilgi, cinselliğin
yanı sıra göstergeler üreten tüketim gibi, üretici güçlerin kendisiyle
bütünleştiği ya da bütünleşme yolunda olduğu) ekonomi politiğin
muazzam bir alana yayılmış olduğunu kabul edebiliriz. Özetle "altyapı"da o kadar çok yenilik vardır ki, alt/üst yapı ayrımı anlamını yitirmiş ve bugün her düzeyde çelişkilerle açıklayamadığı radikal bir değişim olmuştur. Bugün ölüp gitmek istemeyen bir Marksist çözümleme, Marx'tan bu yana beceremediği şu "kendi içinde devrim yapma" sorununu çözmelidir.
---------Kapitalist üretim biçimi hala geçerli midir? Evetse, klasik marksist
çözümleme canla başla, güle oynaya yoluna devam edebilir.
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Yok eğer gerek yapısı gerekse çelişkileri ve devrimci yöntem açısından bütünüyle farklı, sonradan ortaya çıkmış bir üretim biçimine
geçildiyse, o zaman da bunun (söz konusu şeyin yine bir üretim biçimi olduğunu kabul etme koşuluyla) kesinlikle kapitalizmden ayrı bir
şey olarak görülmesi gerekmektedir.
Acaba hala üretim biçimi diye bir şey var mıdır? Acaba hiç üretim
biçimi diye bir şey var olmuş mudur?
Marksist düşünce bu güncel ekonomi politik evresi konusunda yalnızca tekelci kapitalizm üzerinde yoğunlaşan çözümlemeler sunmaktadır. Marx'ın yalnızca ip uçlarını verdiği bu konunun kuramsallaştırılması sanki bir zorunluk haline getirilmiştir. Ancak (Lenin, Roza
Luxembourg, vb.) kuramcılar bu işi en az kuramsal çaba harcama
ilkesinden yola çıkarak yani klasik kavramlara çok yoğun bir şekilde
başvurup, sorunu altyapı ve politika verilerinde (rekabetin sonra
ermesi, pazarların denetim altına alınması, emperyalizm) indirgeyerek halletmeye çalışmışlardır. Oysa tekelci evre rekabete dayalı kapitalist evre'nin ötesine geçmiştir. Buysa sistemin tamamıyla yeniden
yapılandırılması ve farklı bir mantık anlamına gelmektedir.
---------Tamamıyla bir kapitalist evre ürünü olan, emek yoluyla zorunlu toplumsallaşma ve yoğun biçimde harekete geçirilen üretici güçler dönemi artık sona ermiştir. Bugün -en ufak bir mantıksal değişim göstermeyen sistem, tam tersine, yaygınlaştırılmış yeniden üretim mantığına uygun olarak- üretim güçlerinin yüceltilmesine son verme
çalışmalarına tanık olmaktayız. 19.yy'dan bu yana giderek kitlelerin;
üretim aygıtına entegre edilmesi, tüm enerjilerin maddi üretim üzerinde yoğunlaştırılması, sınai köleleştirme, disiplin altında tutma gibi
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şeylerin hepsi sanki boyutları bu evreyi çoktan aşıp geçmiş olan toplumsal bir rasyonelleştirme ve denetleme girişiminin geçici, devasa
ama geçici bir sonucuna benzemektedir. Artı değer, kar, sömürü
-kapitalizme özgür tüm bu "nesnel gerçeklikler" hiç kuşkusuz olayın
yalnızca taktik yanını yansıtan devasa toplumsal bir evcilleştirme
süreciyle, üretim süreci içinde yer alan devasa yüceltme girişimini
maskelemeye yönelik gerçekliklerdir. Bugün ise sistem bunun tam
tersi sayılabilecek bir taktiğe, yani kısmi ya da genel bir toplumsal
harekete geçişe değil, sonuçta tüm kategorileri kapsayacak üretken
bir toplumsal emek zamanının giderek büyüyen bir parçasının devre
dışı kalmasına yol açan teknolojik-yapısal bir rasyonelleştirme eylemine başvurmaktadır. Üretiminkiyle karşılaştırıldığında bugünkü
çelişkilerin, bu "sindirilmiş", baskı yoluyla "yüceltilmesine son verilmiş" evrenden kaynaklandığını, üretime yönelik sömürü evreniyle bir
ilişkisinin bulunmadığını söylemek gerekmektedir.
NTA: Bu bölümde; 122. sayfada "Zenci ayaklanması" diye başlayan
paragraftan, 126. sf'daki ilk paragrafın sonuna kadarki kısma göz
atmak gerekir.
---------(...) Toplumsal ilişkilerin üretim ve yeniden üretim biçiminin, maddi
üretim ilişkilerinde boyun eğdiğini iddia eden Marksist ön kabule
karşı, gerçekte maddi yeniden üretim biçimini (üretici güçler ve üretim ilişkilerinin gelişmesi) belirleyen şeyin bizzat toplumsal ilişkilerin
üretimi olup olmadığı sorusunun sorulması gerekmektedir. Toplumsal ilişkilerle ilgili bir soy ağacı, üretim araçlarının mülkiyeti dışında
kalan: tür-ırk-cinsiyet-yaş-dil-kültür-göstergeler gibi başka antropolojik ya da kültürel egemenlik ölçütlerinin bulunduğunu göstermektedir, ki bu ölçütlerin hepsinin farklı anlam ve kodlara ait ölçütler
olduğu söylenebilir. Son aşamada, ekonomik sömürünün bütün
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bunların "atası" gibi gösterilmesi sıradan bir varsayımdan başka bir
şey olamaz. Oysa ekonomiyi bir taktik, bir saptırmaca unsuru ya da
bir bahane gibi kullanan ekonomik sömürü sayesinde, tam tersine,
rasyonelleştirilmiş bir egemenlik düzeninden söz etmenin daha gerçekçi bir yaklaşım olacağını düşünüyoruz. Bugün kar ya da sömürünün bir önemi yoktur. Kapitalizmin altın ya da demir çağında bile
bunlar belki de sanıldıkları kadar önemli olmamışlardır.
Toplumsal ilişkilerin üretildiği düzey, kapitalizmin en hassas noktası
ve giderek bozguna uğradığı yerdir. Kapitalizmi ekonomi-politik açıdan kendini yeniden üretmemesi değil, simgesel açıdan yeniden
üretememesi tüketecektir.
---------NTA: “Marksist kuram ve işçi hareketi: Sınıf kavramı" adlı başlık bütünüyle okunmalıdır. Burada kopartılması mümkün olmayan ifadeleri, belki hataya düşerek koparıp alıyorum.
Olumlu bir devrimci sınıf tanımının kökeninde bulunan şey, tarihsel
materyalist bir üretim idealidir. Evrenselleştirilmiş bir işgücünden
yola çıkılarak işçi sınıfına da evrensel bir tanım kazandırılmaktadır.
Tarihsel açıdan kapitalin evrenselliğine dayanarak kendisini bir sınıf
olarak tanımlayan burjuvazinin, işçi sınıfına da bir öz kazandırdığı
görülmektedir. Böylelikle kapital ve işgücü birer değer olarak karşı
karşıya gelmekte ve bu evrende aynı anda ikisi birden bir yere sahip
olmaktadırlar. (NTA: Bunu Althuser'in üstbelirlenim'ine benzetiyorum. Biri diğerini yok etmeden "karşıt" iki taraf etkileşim halinde
varlığını sürdürüyor.) Nesnel birer tarihsel referans sahibi olan bu iki
sınıf arasındaki çatışmada kazançlı çıkan hep burjuvazidir. Çünkü
sınıf kavramının mucidi odur. Bu sınıf kavramının içine proletaryayı
da tıktığı gün malı götürmüştür.
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(…)
Sınıf mücadelesi, bir sınıfın diğer bir sınıfla olan çatışması anlamına
gelmemektedir (çünkü Doğu Bloğu'ndaki gibi, yapı tersine çevrilerek
proletarya sınıfı iktidarı ele geçirdiğinde toplumsal ilişkilerde hiçbir
önemli değişiklik olmamıştır). Sınıf mücadelesini, bir sınıf bilinci ve
sınıfsal bir varlık tanımlamasının reddedilmesinde aramak daha
doğru bir davranış olacaktır. Proletarya açısından bu, burjuvazinin
yadsınması anlamına gelmektedir çünkü bir sınıf statüsü kazanmasını
sağlayan varlık burjuvazidir.
(...) Kapitalist toplumun diyalektiğine sorgusuz sualsiz teslim olan
proletarya, amaç sahibi bir sınıf olmaya mahkum edilmiştir.
---------Marx yazmaya başladığı sıralarda işçiler makineleri parçalamakla
meşguldüler. Marx'ın da onlara seslenmek gibi bir niyeti yoktu çünkü
onlara söyleyebileceği bir şey yoktu -hatta onların haksız olduklarına
inanmaktaydı. Çünkü ona göre devrimci olan sanayi burjuvazisiydi.
Gecikmiş bir kuram neyi açıklayabilir ki? Makineleri parçalayan işçilerin bu içkin ayaklanmaları o gün bugündür bir açıklama beklemektedir. Marx ise diyalektikten yararlanarak onları aldatmaya yeltenmiştir. Oysa işçi hareketi Paris Komünü'ne kadar bu "hemen sosyalizm" adlı ütopik arzuyla beslenmiş olduğundan (Dejacque, Courderoy vs) çoktan makineleri parçalama aşamasına gelmişti. Çünkü
ütopya gelecek zaman kipinde yazılabilecek türden bir öykü değildir.
Ütopya mevcut olduğu bir anda Marx'ın bir ütopya ötesinden söz
ettiği görülmektedir. Onun için sanki bütün olup bitenler aşılıp geçilmiş bir evre gibidir.
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NTA: “Ütopya gelecek zaman kipinde yazılabilecek türden bir öykü
değildir.” Bu son cümle beni derinden etkilemiştir, çünkü basılmamış
romanımda ütopya üzerinde düşünürken aynen bu sonuca varmıştım. Aynı şekilde günlüğümde de… sevindirici.
---------(...) toplumsal ütopya ve "devrimci romantizm" hareketlerine her
zaman yakınlık duymuş olan şiirin, Marksizm’e karşı asla böyle bir
yakınlık duymadığı görülmektedir. Çünkü şimdi ve gelecek arasındaki
ayrımın ortadan kaybolması, özgürleşmiş insanın düşüncelerinden
daha önemlidir. Politik gerçekçileri/doğrucuları oynayan diyalektik
yanlısı idealistler, yüceltilen bir zaman anlayışına son verilmesini bir
türlü bağışlayamamaktadırlar. Çünkü onlar tarihin içinde süzülüp
gelecek, çelişkilerin ışığında olgunlaşacak ve zamanı geldiğinde ortaya çıkacak bir devrim anlayışına sahiptirler, çünkü onlar böyle bir
şeyin olanaksız olduğuna inanmakta ve düşüncesine bile tahammül
edememektedirler. Ütopik şiir ve ayaklanmanın ortaklaşa özelliği:
işte bu yadsınan amaçlarla, bir ölüm kalım sorununa dönüştürülen
güncel arzu ve radikalleştirilmiş bir güncelliğin, gelecek yerine hemen şimdi şuracıkta, o ölüm itkisiyle birlikte özgürleştirilerek baştan
defedilmesidir. Coşku budur, devrim budur. Devrimin politik alacak
verecek hesaplarıyla bunun hiçbir ilişkisi yoktur.
NTA: Son cümleler… biz hayaletleri nasıl da coşkuya sürüklüyor ve
ütopyacı fikirlerimizi güzelleştiriyor.
(...) "Bilimsel" olmaya gayret ettiği aşamada bile Marksizm, derinden
derine, tüm benliğiyle bir yabancılaşma felsefesi olmayı sürdürmüştür.
---------132

Olası ya da olanaksız diye bir şey yoktur. Ütopya tam karşınızda,
ekonomi politiğe karşı çevrilmiş tüm enerji biçimlerinin içindedir.
Biriktirilemeyen bu ütopik şiddet, buharlaşıp uçmaktadır. Bu şiddet
iktidara talip değildir. Gerçekleştirilen bir devrimi amacından saptırmanın en berbat yolu, "sömürülenler," yalnızca iktidarı ele geçirme adlı tek bir tarihi olasılık içine hapsetmektir. (...) Sonsuza dek
sürüp gidecek bir sistem fantazmından başka bir şey olmayan gerçeklik ilkesine karşı, ütopya iktidarı değil sözü ele geçirmeye çalışmaktadır. Yalnızca içinde kaybolup gideceği sözü.
NTA: HAHAHAHAAHAAAAA!
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SİMGESEL DEĞİŞ TOKUŞ VE ÖLÜM
Yıl: 1976

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
Çeviri: Oğuz Adanır

Kitabın giriş kısımları gerçekten ağır. Çok zorlandığımı söylemeliyim.
Çünkü Dilbilim'le ilgili okumalarımın üzerinden epey zaman geçmişti.
Baudrillard'daki en büyük sıkıntı, dilbilimsel terimlerle yaptığı ve
sisteme uyarladığı akıl yürütmelerini tak diye önümüze koyması.
Referansları nasıl kullandığından, ne gibi uyarlamalar yaptığından
bahsetmiyor. Bu da anlamayı zorlaştırıyor. Ancak Baudrillard kavramları açıklamaz, katleder. Tek bir sözcüğü nasıl kullandığını anlayabilmek için kitabı kapatmak zorunda kalabiliyorsunuz. Geriye dönük okumalar yapmak gerek ve bir raddede dönüşler sakız gibi uzamaya başlıyor. Elimden geldiğince geriye dönük boğuşmalar yaptım,
şu bilgilere göz atın.
Öncelikle gösterge mevzusuna kısa bir dönüş yapalım, en sevdiğim
Türk şaire rastlamak biraz içimi rahatlattı, şöyle demiş;
"Karşınızdakinin ağzından "ağaç" sözcüğü mü çıktı, bu sözcük kulağınıza geldiğinde artık "gösteren"dir ve kafanızdaki ağaç kavramı ile
buluşur. Bu kavram "gösterilen"dir. Anlama, anlaşma (bildirişim,
iletişim de) gösteren ile gösterilenin birleşmesinden ortaya çıkan
"gösterge" ile gerçekleşir. Biz göstergelerle anlaşıyoruz."
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-Melih Cevdet Anday
Saussure: "Önerimiz şu: Bütünü belirtmek için gösterge sözcüğü
kullanılmalı, kavram yerine gösterilen ve işitim imgesi yerine de gösteren terimleri benimsenmelidir. Gösteren ve gösterilen terimleri
hem kendi aralarındaki hem de bütünle kurdukları karşıtlığı belirtmek gibi bir yarar sağlar. Gösterge'ye gelince: Bu sözcükle yetiniyoruz, çünkü gündelik dil başkasını esinlemedi bize."
Saussure'le devam etmeden önce şunu ekleyeceğim: Önemli bir
üniversitenin dilbilim topluluğuna bir soru sormak istedim ve kabul
ettiler; aşağıda Sassure'dan sunacağım alıntı hakkında bilgi vermelerini rica ettim, topluluktan ertesi gün gelen yanıt: Konunun arkadaşlara iletildiği ancak cevap veremeyecekleri kanısına varmış olmalarıydı. Değer konusuyla değil de dil konusuyla ilgili bilgilerinin olduğunu belirttiler... Neyse, bir şey söylemiyorum. Ben de kolları sıvadım ve konunun üzerine gittim.
Genel Dilbilim Dersleri kitabında "değer" üzerine tarama yaparken
şu ifadeyle karşılaştım;
"Değerler her zaman şu öğelerden oluşur:
1. Değeri belirlenecek şeyle "değiştirilebilir benzemez" bir öğe:
2. Değeri söz konusu olan şeyle karşılaştırılabilir benzer öğeler.
(DİZGE: Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, sistem.)
(...) bir sözcük de benzemez bir şeyle, örneğin bir kavramla değiştirilebilir; ayrıca, aynı türden bir şeyle, bir başka sözcükle karşılaştırılabilir. Sözcüğün şu ya da bu kavramla ‘değiştirilebileceğini’, daha açık
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bir deyişle şu ya da bu anlama geldiğini gözlemlemekle yetindiğimiz
sürece değer saptanamaz. Sözcüğü, benzer değerlerle, karşıtlık ilişkisi kurabileceği öbür sözcüklerle de karşılaştırmak gerekir. Sözcüğün
içeriği, ancak kendi dışındaki öğelerin yardımıyla gerçekten belirlenebilir. Bir dizgenin parçasıdır sözcük, onun için de yalnızca bir anlam
içermekle kalmaz, özellikle de bir değer taşır.
Vereceğimiz birkaç örnek durumun gerçekten de böyle olduğunu
gösterecek. Fransızca'da mouton "koyun”, İngilizce'de sheep’le aynı
anlama gelebilirse de aynı değeri taşımaz. Bunun birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden biri özellikle şudur: Pişirilip hazırlanarak sofraya
getirilen ete İngilizce’de mutton denir, sheep denmez. Sheep ile
mouton arasındaki değer ayrılığı, ilk sözcüğün yanında ikinci bir öğe
bulunmasından, Fransızca sözcükte ise böyle bir duruma rastlanmamasından doğar."
Bir şeyler anladığımızı sanıyorum. Burada Baudrillard konuyu Marksizm'deki kullanım değeri ve değişim değeri kavramlarına götürüyor.
Kullanım değerinin bireysel fayda odaklı bir anlamı vardı, ancak değişim değeri metaya işaret ediyordu, yani metanın değeri pazardaki
diğer metalarla kurduğu ilişkiyle şekilleniyordu ve toplumsaldı. Şimdi, Saussure de anlam'ın değer kavramıyla ilintili olduğunu ve göstergenin, içinde bulunduğu sistemdeki (dizge) diğer göstergelerle
olan ilişkisiyle değer kazandığını söylüyor. (Bu arada meta sözcüğü
kaynaştırma harfi almıyor ama ben bazen konuşma dilindeki gibi
“metaYa”, “metaNın” şeklinde yazıyorum.)
Marx ve Saussure; gösterge ya da metanın değerinin, benzerleriyle-diğerleriyle olan ilişkisiyle belirlendiğini işaret etti. Yani dizge içindeki ilişkilerle. Öte yandan gönderenler sistemine özgü bir değerden,
anlamdan, kullanım değerinden de bahsettiler. Ancak Baudrillard bu
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ikili durumun ortadan kalktığını ve yalnızca birinin kaldığını söylüyor:
Yapısal Değer'in; yani gerçeklikte göstergelerin ve metaların değerine karşılık gelecek bir anlam kalmadığını, değerin yalnızca yapı, dizge
içinde belirlendiğini söylüyor. Simülasyon evrenini de yapısal değer'in yönettiğine işaret ediyor ve şöyle diyor;
"Değişim değeri sisteminin sürdürülebilmesi için bir malın kullanım
değerine sahip olması gerekmektedir. Birinci kademedeki senaryo
budur. İkinci kademedeyse günümüzdeki simülasyon olayı vardır,
yani bir malın dolaşım düzenine sadece bir gösterge olarak katıldığının gizlenmesi ve kodu yeniden üretebilmesi için değişim değerine
sahipmiş gibi görünmelidir. Toplum; sınıflı, sınıflar arası mücadelenin
yer aldığı bir topluma benzemeli, sisteme egemen olan gerçek yasa
ve onu simgesel bir şekilde yok edebilme olasılığının daha iyi bir şekilde gizlenmesi için de eleştirel/ Marksist düzeyde "iş görmesi "gerekmektedir."
---------Barthes'in Göstergebilim'inden de şunları paylaşabiliriz;
"Dil açısından, gösterge madeni paraya benzer: Bu para, satın alınmasını sağladığı herhangi bir mal ile değiştirilebilir; ama aynı zamanda değeri daha yüksek ya da daha düşük başka paralara göre de
bir değer taşır. Kurumsal görünümle dizgesel görünümün birbirine
bağlı olduğu apaçık: Dil sözleşmeye dayanan bir değerler dizgesi
olduğu için bireyin tek başına yol açtığı değişikliklere karşı direnir,
böyle olduğu için de toplumsal bir kurumdur."
"Değer, sözün karşıtı olan dil kavramıyla sıkı bir bağlantı içindedir.
Dilbilimi ruhbilimden uzaklaştırarak iktisada yaklaştırır. Bundan ötürü de yapısal dilbilimin temelidir."
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"(...)Ne var ki, bu ikilikte yer alan her iki öğenin de eşit alarak kendini
benimsettiği bir bilim var: İktisat (iktisat ile iktisat tarihi birbirinden
ayrılır). Dilbilimde de durum aynıdır, diye sözlerini sürdürür Saussure. Çünkü her iki bilimde de değişik iki olgu arasında bir eşdeğerlik
dizgesi söz konusu: Birinde emek ile ücret, öbüründe gösteren ile
gösterilen. Bununla birlikte, iktisatta olduğu gibi dilbilimde de, bu
eşdeğerlik tek başına değildir. Çünkü öğelerden biri değiştirildiğinde,
giderek bütün dizge değişir. Demek ki «gösterge»’nin (ya da iktisatta
«değer»in) var olabilmesi için bir yandan benzemeyen öğeleri (emek
ve ücret, gösteren ve gösterilen) birbiriyle değiştirebilmek, öte yandan da benzer öğeleri aralarında karşılaştırabilmek gerekir 5 F.lık bir
kâğıt parayı ekmek, sabun ya da sinema biletiyle değiştirebileceğimiz
gibi, 10 F.lık, 50 F.lık kâğıt paralarla da karşılaştırabiliriz. Aynı biçimde, bir «sözcük» de bir kavramla (bir başka deyişle, benzemez bir
şeyle) değiştirilebileceği gibi başka «sözcükler»le (bir başka deyişle,
benzer şeylerle) de karşılaştırılabilir: İngilizce mutton (hazırlanarak
sofraya getirilen et) sözcüğü değerini yalnızca sheep (koyun) ile bir
arada bulunuşundan alır. Anlam, ancak ikili bir belirleme sonunda
gerçekten saptanabilir: Anlamlama ve değer."
Barthes'i okuduktan sonra, okumadan önce Saussure ve Marx benzerliği üzerine yaptığım akıl yürütmenin büyük oranda doğru olduğunu anladım. Bu da beni sevindirdi. Çünkü -benim açımdan- anlaşılması zor şeklinde tanımlanabilecek ifadeleri öyle ya da böyle anlamış olduğumu gördüm. Ancak tamı tamına diyemem, çünkü atladığım, eksik kalan bir şeyler olmalı.
Barthes'i dün okumuş olsaydım şöyle yazıp geçerdim;
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Söz, somut ve bireyseldir; dil ise soyut ve toplumsal bir yapıdır. Saussure'e göre anlam, göstergenin diğerleriyle olan ilişkisiyle belirleniyor. Burada kullanım değeri ve değişim değeri'ni uyarlarsak şuna
çıkarız; Baudrillard "yapısal değer" derken, kullanım değerinin yok
olduğunu, tamamen değişim değerinin kaldığını söylemektedir.
Tüm bunları düşünürken çocukken sözcükler üzerinde yaptığım akıl
yürütmelere döndüm. Ne zaman dil üzerinde düşünsem çocukluğuma dönüyorum. Burada dil ve çocuk, kültür ve çocuk arasında bir
bağ var. Dil, dış dünyayı anlaşılır kılmak için bölüyor. Örneğin altın.
Çocukken altın neden değerli olsun ki, diye düşündüğümü anımsıyorum. (Aynı düşünceleri para için de yapardım.) Gerçekten neden
olsun? Ona altınlığını veren dilden başkası değil. Bir taşa dille değer
biçiyoruz ve medeniyet ona göre şekilleniyor. Bu bana hala akıl almaz geliyor. Hem harika bir şey hem de saçmalığın daniskası. Taşların içinde bir taş. İlkel insan için hiçbir değeri yok, tıpkı sosyal düzenle tanışmamış çocuğun dünyası gibi; ikisinin dilinde de altının bir
değer olarak karşılığı yok. Bu "ilkel" görme biçimi karmakarışık
değil, aksine son derece duru ve sade. Karmakarışık olan, gerçekliği
temsil etmek yerine aslında onu üreten, göstergeler sistemi olarak
dilin nesneler üzerinde yaptığı ayrımlamalarla işleyen bir kültüre ait
olmak. Tamam, kendi fikirlerimi çok uzatmıyorum.
Bunun haricinde, kitabın kalanında da belli yerlerde kopup gitmelerim oldu. Baudrillard okumalarında bu kaçınılmaz gibi duruyor. Ancak şunu söyleyebilirim; kitap bir kurgu olmasa da, nereden nereye
geldiğinizi anlayamadığınız bir serüveni andırıyor. Bir an durup geçmiş bölümleri anımsıyor ve "onlar bu kitapta mıydı?" diye soruyorsunuz. Anlayabildiğiniz kadarıyla dahi harika ve yıkıcı bir düşünsel
serüven. Başlayalım.
***
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Eskiden çelişkili ya da diyalektik anlamda karşıt olan terimlere bugün
her alanda yer değiştirtebilen bir simülasyon çağına girmiş bulunuyoruz. Her yerde birbirine benzeyen "simülakrlara ait bir oluşum
düzeniyle" karşılaşıyoruz. Örneğin, modada güzel ve çirkin, politikada sağ ve sol, tüm medya mesajlarına özgü doğru ve yanlış, nesneler
düzeyinde yararlı ve yararsız, tüm anlamlama düzeylerinde doğal ve
kültürelin birbirlerinin yerini alabildikleri/yerine geçebildikleri bir
oluşum düzeniyle. Bir ahlaki, estetik ve pratik değerler uygarlığına ait
tüm büyük insani değer ölçütleri bize özgü bir imgeler ve göstergeler
sisteminde yok olup gitmişlerdir. Her şey bulanık bir görünüm kazanmıştır. Bu her yerde etkisiz kılma (nötralizasyon) ve duyarsızlık
ilkesi üzerine oturtulmuş egemen kodun belirgin bir sonucudur. Kapitalin genelleştirdiği genel düzensizlik işte böyle bir şeydir.
---------(...)değer, üretilen bir şey, göndereni emek olurken; değer yasası da
tüm emeklerin genel bir eşdeğerlisine dönüşmektedir. O andan başlayarak değer, insan emeğine (toplumsal emeğe) özgü ayrımlayıcı ve
rasyonel bir işleme indirgenmiştir. Bu emek ölçülebilmekte, dolayısıyla artı-değere dönüşebilmektedir.
Bu dönemde gönderen olarak toplumsal üretim ve üretim biçimine
sahip olan ekonomi politik eleştirisi başlamıştır. İşgücü denilen bu
tuhaf ticari malın çözümlenmesi sayesinde yalnızca üretim kavramı
bir artının (artı-değer) ortaya çıkmasını ve kapitalin rasyonel bir dinamiğe sahip olmasını sağlamakta ve hatta daha da ileri giderek,
aynı rasyonellik düzeyinde bir devrim dinamiğinin oluşmasına yol
açmaktadır.
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Bugün bizim için her şey başka bir anlama sahiptir. Üretim, ticari
biçim, işgücü, eşdeğerlik ve artı-değer gibi niceliksel, maddi ve ölçülebilir bir biçim bize anlamsız gelmektedir. O zamanlar üretim güçleri
-üretim ilişkileriyle çelişkili de olsa- yine de bir gönderen ancak toplumsal zenginliğin bir göndereni olarak algılanmaktaydı. Üretimin
içeriği kapital adlı toplumsal bir oluşum anlamına gelirken, ona özgü
içsel eleştiriye de Marksizm denilmekteydi. Devrim zorunluluğu da
bu ticari değer yasasının yıkılması üzerine oturtulmaktaydı.
Oysa biz bugün, ticari değer yasası aşamasından yapısal değer aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu süreç üretim denilen toplumsal biçimin buharlaşma aşamasına denk düşmektedir. Bu bakış açısından
yola çıkarak hala kapitalist bir düzenden söz edebilmek mümkün
müdür? Hiperkapitalist ya da bambaşka bir düzen içinde yaşamakta
olduğumuz söylenebilir.
---------Yapısal değer devrimi "Devrim"i kökünden yok etmiştir. Gönderen
sistemlerinin ortadan kaybolması, önce, bundan böyle ortada üretimle ilgili hiçbir toplumsal töz ya da emek gücüyle ilgili herhangi bir
hakikatin içinde devrilmesi gereken hiçbir şey bulamayan devrimci
gönderen sistemlerini ölümcül düzeyde etkilemiştir. Çünkü emek
artık bir güçten çok diğer göstergeler arasında yer alan sıradan bir
göstergedir. Tıpkı diğer sıradan göstergeler gibi üretilmekte ve tüketilmektedir. Emekten sayılmayanla, boş zamanı değerlendirmeyle
salt bir eşdeğerlik ilkesi çerçevesinde değiş tokuş edilebilmekte,
gündelik yaşamın tüm diğer alanlarıyla yer değiştirebilmektedir.
(...) Emek, özgün toplumsal ilişkilere yol açan, özgün bir tarihsel
"praxis" olma özelliğini yitirmiştir. Emek artık pek çok uygulama gibi
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gösterge görünümüne bürünmüş bir işlemler bütününden başka bir
şey değildir.
---------Emek bir zamanlar toplumsal bir üretimle, servet birikimine dayalı
bir toplumsal amacın gerçekliği anlamına geliyordu. Kapitalizm ve
artıdeğer düzeni içinde sömürüldüğünde -zaten bu düzende emek,
kapitalin yeniden-üretim aracılığıyla büyümesi ve sonuçta da yok
edilebilmesi için bir kullanım değerine sahip olmalıydı- ya da emekçi
emek gücüne özgü salt bir yeniden-üretim süreci tarafından emildiğinde bile, üretim sürecinin bizzat kendisinin saçma bir yinelenme
süreci şeklinde algılandığı varsayımı doğru değildir. Tüm sefilliğine
karşın emek, salt yeniden üretilen bir değer olmanın ötesine geçebilecek potansiyele sahip ticari bir mal olarak toplumu harekete geçirebilmektedir.
Günümüzde artık böyle bir şeyden söz edilemez. Çünkü emek artık
üretken bir şey değildir. Toplumun genel bir alışkanlık biçimine dönüştürdüğü ve üretmeyi arzulayıp arzulamadığını bile bilmediği
emeğin yeniden-üretiminden ibaret bir şey haline gelmiştir. Bundan
böyle üretimle ilgili efsaneler ya da üretim içerikleri sona ermiştir.
Ulusal bilançolar artık anlamsız rakamlar ve istatistiklerden oluşan
bir gelişme göstergesinden, kolektif iradeyi yansıtabilmekten aciz
muhasebe göstergeleri enflasyonundan başka bir şey değildir.
---------Niceliğe dayalı eşdeğerliklerden çok daha derinlerde bir yerde malın
ilettiği ilk mesaj budur, yani değerin belirleyiciliğine boyun eğmeleri
için doğa (ve insanın) belirsizliklerine son verilmiştir. Bunu buldozerlerle gerçekleştirilen inşaat kudurganlığında, otoyol, "altyapı" inşaatlarında, yani üretim çağına özgü uygarlaştırma azgınlığında görebi142

liriz. Bir servet artışına yol açma umudu olmasa bile işlenilmemiş en
küçük bir alan, üretimin damgasını yememiş hiçbir şey bırakma niyetinde olmayan bir azgınlıktır bu; iz bırakmak için üretmek ve iz bırakan insan üretmek. Bugün üretim denilen şeyin terörist bir kod olmaktan başka bir anlama sahip olabilme şansı var mıdır?
---------Çalışma (boş zamanı değerlendirme kılığına girdiğinde bile) yaşamın
genelini baskı ve denetim altına alan, belirli yer ve zamanlarda kendisinden kurtulmanın olanaksız olduğu bir kod doğrultusunda düzenlenen sürekli meşguliyet türünden bir şeydir. İnsanları her yerde
okulda, fabrikada, kumsalda veya televizyon karşısında ya da bilgi ve
görgüsünü artırmak amacıyla eğitim programlarıyla -toplumsal düzeyde dur durak tanımadan- meşgul etmek gerekmektedir. Ancak
sözcüğün özgün anlamındaki emek artık üretken bir süreç değildir.
Emek artık toplumun aynasından başka bir şey değildir. Toplumu
başka bir yapılanma düşlemekten alıkoyan, özgün bir fantastik gerçeklik ilkesidir. Belki de onu ölüm içtepisi olarak adlandırmak gerekiyor.
---------Artık evinizden vahşi bir şekilde çekilip alınarak, makinelerin önüne
atılmıyorsunuz; artık sisteme çocukluğunuz, tikleriniz, insani ilişkileriniz, bilinçaltından kaynaklanan içtepileriniz ve çalışmayı reddetme
biçiminizle birlikte entegre ediliyorsunuz. Bütün bunlar göz önüne
alınarak kişiliğinize uygun bir iş bulunuyor. Size saygın bir iş bulunamadığında ise denkleminize uygun bir sosyal yardıma hak kazanıyorsunuz. Hiçbir durumda kendi kaderinizle baş başa bırakılmıyorsunuz. Çünkü önemli olan herkesin sistem adlı ağın en küçük boyutlara indirgenmiş şekli olan bir terminale, yani diğer terimlerle ilişki
içindeki bir terime dönüştürülebilmesidir.
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(...) Emek artık vahşice alınıp satılamamaktadır. Tasarımlanmakta,
pazarlanmakta ve ticari bir mala dönüştürülmektedir. Burada üretim
artık tüketim sistemi göstergelerinden sadece biridir.
---------Ölü emeğin canlı emeği egemenliği altına almasıyla birlikte üretim
diyalektiği anlamını tamamen yitirmiştir. Kullanım değeri-değişim
değeri, üretim güçleri-üretim ilişkileri gibi Marksizm’in üstüne oturtulduğu bütün bu karşıtlıklar da (doğru ve yanlış, görünüm ve gerçeklik, doğa ve kültür karşıtlıkları konusunda rasyonalist düşünce de
temelinde aynı şema üzerine kuruludur) aynı şekilde etkisiz kılınmışlardır. Üretim ve ekonomide de politika, moda ya da medya alanlarında olduğu gibi sonsuza dek sürüp gidebilecek bir birbirini yansıtma (açıklama) yöntemiyle her şeyin yeri değiştirilebilmekte, her şey
tersine çevrilebilmekte, birbirleriyle değiş tokuş edilebilir hale getirilmektedir.
---------Kendilerinden hizmet şeklinde yararlanılamayan emek, üretimle
ürünün birbirlerinden ayrılma olanaksızlığı nedeniyle özerk bir mala
dönüşemediğinden kapitalist üretim sisteminin bütününe oranla
küçük bir kitleye tekabül etmektedir. Böylelikle bu emek türünü ücretli emek bölümünde yeniden ele almak amacıyla şimdilik bir kenara bırakıyoruz." (Marx / Kapital 6)
Kapitalin bu bölümü asla yazılmamıştır. Üretken emek ile üretken
olmayan emek arasında yapılan bu tür bir ayrım içinden çıkılması
olanaksız bir sorundur. Emeğin Marksist tanımları daha ilk başta çatır
çatır çatırdamaktadırlar.
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Grundrisse'de "Eğer emek karşıtı olan sermayeyi üretiyorsa üretkendir" denilmektedir; Buradan hareketle, mantıksal açıdan günümüzdeki "kolektif emekçi" kesimin tamamı ele alındığında, emeğin kendini yeniden ürettiği sonucuna varılabilir. Kapitalin "üretken" emeğin
dışında da kök salabileceğini öngöremeyen bir tanımın beklenmedik
sonucudur bu. Kapital, "üretkenliğini" yitirmiş, bir tür "üretken olmayan", etkisiz hale getirilmiş emeğin içine kök salıp üretken emeğin
tehlike arz etmeye başlayan belirleyiciliğine bir son vererek, yalnızca
emeğe değil, aynı zamanda toplumun tamamına egemen olmaya
başlamıştır. Bu "verimsiz" emeği hor gören Marx, kapitalin tanımlamasını stratejisini üstüne oturttuğu emeğin tanımlamasını yapmayı
da becerememiştir.
"İster üretken, isterse verimsiz bir tüketime yanıt versin, üretim,
yalnızca kapital yaratma ya da yeniden yaratma koşuluyla üretkendir." Grundrisse Bizzat Marx'a ait bu tanımdaki paradoks şudur: İnsan emeğinin giderek artan bir bölümü verimsiz bir emeğe dönüşmüş olmakla birlikte, bu durum kapitalin egemenlik alanını genişletmesini engelleyememiştir. Gerçekteyse bütün bunlar bir düzmecedir; çünkü iki ya da üç ayrı emek çeşidi yoktur. Marx'ın kulağına bu
türden karmaşıklaştırılmış ayrımlamalar yapma fikri bizzat kapital
tarafından fısıldanmıştır. Çünkü kapitalizm asla böyle bir safsataya
inanacak kadar aptal olmamıştır.
(...) Tek bir emek türüyle tek bir temel tanım vardır ve ne yazık ki bu
da Marx'ın es geçtiği tanımdır. Günümüzde tüm emek çeşitleri;
emek/ hizmet denilen piç, arkaik, çözümlenmemiş tek bir tanımla
ifade edilmektedir. Bunun evrensel olduğu düşünülen "proletarya"ya
özgü klasik ücretli emekle bir ilişkisi yoktur.
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(...)bugün her türlü emeğin bir "hizmet" biçimine indirgendiği bir
dönemde yaşıyoruz. Emek artık yalın ve saf bir işbaşı yapma/meşguliyet, zaman tüketimi, zamanın bedeli olarak ödenen bir
tazminata benzemektedir.
---------"Kapitalizmin bir üretim süreci olmaktan çıktığı" bir evreye paralel
olarak fabrika da ortadan kaybolmuştur. Çünkü fabrika artık toplumun tamamını içine alan bir şeye dönüşmüştür. Kapitalin sahip olduğu biçimi değiştirip tüm topluma yayabilmesi için, emeğin sahip
olduğu özgün biçimini yitirmesi, o bildik fabrikanın da ortadan kaybolması gerekmektedir. Öyleyse bundan böyle, belli çalışma yerleriyle, belli bir çalışma öznesi, belli bir toplumsal çalışma zamanı, fabrikanın, emeğin ve proletaryanın ortada kaybolmuş olduklarının bilincine varılması gerekmektedir. Doğal olarak kapitalin gerçek güncel
egemenlik biçiminin neye benzediği anlaşılmak isteniyorsa!
(...) Fabrikaya ayrıcalıklı bir önem atfetmeyi sürdüren kapital, devrimci düşgücünü tuzağa düşürmektedir. Çünkü emek diye bir şey
kalmamıştır, emek artık her yer dedir.
---------Tanrı'nın ölümünü ya da Tanrı'nın her yerde olduğu -bu ikisi aynı
kapıya çıkmaktadır- düşüncesini gizleyebilmek amacıyla kiliseler inşa
edilmiştir. Kızılderililer’le hayvan katliamlarını ve bugün hepimizin
birer Kızılderili’ye dönüşmüş olduğunu gizleyebilmek amacıyla bunların koruma altına alındığı "rezervler" yapılmaya devam edilecektir.
Emek ile üretimin öldüğünü ya da emek ile üretimin her yeri kapsamakta olduğunu gizleyebilmek amacıyla da fabrika inşaatına devam
edilecektir. Günümüzde kapitale kesin "biçimlerle" saldırmanın anlamı yoktur. Buna karşın kapitalin artık hiçbir şey tarafından belirle146

nemediği ve sahip olduğu tek silahın efsaneye dönüşmüş emeğin
yeniden-üretimi olduğu herkes tarafından anlaşıldığında, işte o zaman, kapitalizmin sonunun yaklaştığı da anlaşılacaktır.
---------Ne kadar az çalışırsanız o kadar çok ücret istemek durumundasınız;
çünkü bu asgari düzeydeki işe yarama biçimi, zorunlu işbaşı yapma
durumundan çok daha önemli bir saçmalığın göstergesidir. Kapitalizmin kendisine biçim değiştirttiği "sınıf' işte böyle bir sınıftır, yani
sömürülme, kendi emek gücüne sahip olma hakkı bile elinden alınmış üretimi yadsıma olduğundan bu olayıyla, bu kimliğini yitirme, bu
yolunu sapıtma biçimini kapitalizme pahalıya ödetmesi söz konusu
değildir. Sömürüldüğü sıralarda isteyebileceği ücretin asgarisine
sahip olabilmekteydi. Sınıfsal konumunu yitirdiğindeyse (yani sınıflandırma dışı bırakıldığında) aklına esen her şeyi talep etmeye başlamıştır. Daha da şaşırtıcı olansa, kapitalin bu taleplere göreceli olarak olumlu yanıt vermesidir. Emek/ücret eşdeğerliğine bizzat son
vermiş bir kapitalizm, böylelikle, bilinçsiz işçileri bilinçlendirmeye
çalışan sendikaları da saf dışı etmiş olmaktadır.
---------Enflasyon ile işsizlik arasında seçim yapmak durumunda kaldıklarında sonuç yaşasın enflasyon vs. şeklinde olmuştur. Sahip olunan iş,
Sosyal Sigortalar ve tüketim nesneleri toplumsal bir yeniden bölüşüm nesnelerine dönüşmüş gibidirler. Bu muazzam bir paradokstur.
Emek üretken bir güç olma özelliğini giderek yitirmekte ve bir ürüne
dönüşmektedir. Bu görünüm kapitalist sistemin uğradığı güncel mutasyonun en belirgin özelliklerinden biridir. Bu devrim sayesinde
kapital, üretime özgü bir aşamadan yeniden-üretim aşamasına geçmektedir. İşçilerin yürümesi ve gelişebilmesi konusunda kapital
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emeğe, her geçen gün daha az gereksinim duymaktadır. Çünkü kendisinden giderek daha çok iş alanı "üretmesi" istenmektedir.
---------Bugün sistem ekonomiye ait olanı altyapının bir parçası gibi kabul
ediyor numarası çekmektedir. Çünkü Marx dahice bir buluşla kapitalin kulağına altyapıyı üstyapı haline getirebileceğini fısıldamıştır. Oysa kapital asla böyle düşsel bir ayrım yapmamıştır. O bu kadar saf
değildir. Onun gücünün kökeninde aynı anda tüm düzeylerde gelişebilme ve olayın temelindeki belirlemeler, süreçlerdeki ince ayrımlar
ve "ideoloji" konusunda asla soru sormamış olmak vardır. Marx ve
tüm diğer devrimcilerin yapmış oldukları gibi üretimle kendini özdeşleştirmemek; başlangıçta Marx'ın, günümüzdeyse üretime inanan
yegane grup olan diğer devrimcilerin yaptıkları gibi kendi fantazmlarıyla en çılgınca inançlarını üretime karıştırmamak vardır. Çünkü
kapitalist yasa, önceliklere hiç bulaşmadan, tek bir müdahaleyle
kendi sınırlarını yaşamın tüm alanlarında hiç boşluk bırakmayacak
şekilde genişletmiştir. İnsanları ne kadar çalıştırıyorsa aynı oranda
kültüre, gereksinimlere, dilyetisine ve işlevsel düşünce sistemlerine
sahip olmaya, haber ve iletişimden yararlanmaya, yasal bir düzen,
özgürlük ve cinselliğin yanı sıra kendini koruma içgüdüsü ve ölüm
içgüdüsüne sahip olmaya itmiştir. İnsanları yaşamın her alanında
karşıt ve birbirlerine karşı duyarsız efsaneler çerçevesinde eğitip,
yönlendirmiştir. Sahip olduğu tek ilke duyarsızlıktır. Peki ya süreçleri
hiyerarşik bir düzene sokmak? Bu çok tehlikeli bir oyundur; çünkü
sonuçta silah geri tepebilir. Hayır, hayır o böyle bir şey yapmaz. Kapitalizm, her şeyi yüzeysel bir şekilde eşitlemek, etkisiz kılmak, çerçeve içine/ kayıt altına almak, duyarsızlaştırmaktan başka bir şey
bilmez. Koyduğu bu yasa doğrultusunda hareket eder. Bu temel süreci aynı zamanda ekonomi politik denilen "belirleyici" maskenin
ardına gizlemeye çalışır.
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---------Çalışan kişi hayatta bırakılmış, öldürülmemiş kişidir, yani kendisine
bu onur bahşedilmemiş olan kişidir. Emek de zaten önce bu, "yaşatılmaya değer bulunma" gibi bir sefilliğin göstergesidir. Sermaye,
emekçileri ölümüne sömürmektedir? Ancak paradoksal denebilecek
bir şekilde onlara yaptığı en büyük kötülük kendilerine ölme hakkı
tanımamasıdır. Onların ölümlerini geciktirmek köleleşmelerine yol
açmakta ve yaşamın çalışarak geçirilmesi gibi sonu gelmeyen bir
sefilliğe mahkum etmektedir.
(...)öyleyse sanılanın tersine iktidar asla ölüme mahkum etme değil,
hayatta bırakma gücüdür. Bu durumda kölenin ölme hakkı elinden
alınmaktadır. Efendi, kölenin ölme hakkını haczederken kendi ölümünü riske atma hakkını saklı tutmaktadır. Bu hak kölenin elinden
alınarak, kendisi yaşamaya mahkum edilmekte, böylelikle ödemesi
gereken bir kefaret söz konusu olmamaktadır.
---------NTA: Simülakr düzenlerinden bahsediliyor. Bu konuyu başta aktardığım için es geçiyorum.
---------Bugün kapitale özgü bütüncül sürecin gelip düğümlendiği nokta
-moda, medya, reklam, haber ve iletişim ağları- yeniden-üretim ya
da Marx'ın pek de önemsemeden yan ödemeler (bu sayede tarihin
ironi düzeyini ölçebilmek mümkün olmaktadır) dediği düzey, yani
simülakrlar ve koda ait evrendir. Önce Benjamin (daha sonra da
McLuhan) tekniği-teknolojiyi (Marksizm’in içinde sıkışıp kalmış olduğu) "üretken bir güç" olarak değil, bir araç, bir biçim ve yeni bir
anlam kuşağının ilkesi olarak görmüşlerdir. Bir şeyin yalnızca yeniden
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üretilebilir olması, yani bir şeyin tıpkısının yapılabilmesi bile bir devrimdir. Bu konuda aynı kitaptan iki adet gören Siyahların şaşkınlıktan
küçük dillerini yutmalarını düşünmek yeterlidir. Tekniğe borçlu olunan bu iki ürünün, zorunlu toplumsal emek adı altında, eşdeğerli
ürünler olarak algılanması, uzun vadede aynı nesnenin seriler halinde tekrarlanarak üretilmesi (bu aynı zamanda bireylerin de bir emek
gücü nesnesi olarak yeniden üretilmesi demektir) kadar önemli bir
şey değildir. Bir araç olarak teknik, yalnızca üretilen "mesaj"ın (kullanım değeri) değil, aynı zamanda Marx'ın üretime özgü devrimci bir
mesaj niteliği kazandırmak istediği emek gücünün de önüne geçmiştir. Benjamin ve McLuhan Marx'ın göremediğini, yani gerçek mesajın, gerçek ültimatomun yeniden üretimin içinden geldiğini görmüşlerdir. Üretimin bir anlamı olmadığını ve toplumsal erekliğinin seri
üretimin içinde yitip gittiğini anlamışlardır. Tarih simülakrlara yenilmiştir.
---------“Gerçek bir dünyaya inanmamızı sağlamış tüm varsayımlar kahrolsun!" - Nietzsche
---------Günümüzde hemen her şeyin karşımıza bir yelpaze ya da çoktan
seçmeli şekilde çıkması bile teste tabi tutulmakta olduğumuzu göstermektedir. Çünkü bu olgu sizi seçim yapmaya zorlamaktadır. Bu
olay bizi çevreleyen dünyayı okumaya ve seçici olunan bir şifre çözme olayına götürmektedir. Bizler bu dünyada kullanıcı olmaktan çok
okuyucu ve seçici durumdayız, yani bir okuma hücresine dönüşmüş
gibiyiz. Oysa dikkat edilmesi gereken bir husus varsa o da bizim de
sürekli olarak araç (medium) tarafından seçilerek teste tabi tutulmakta olduğumuz gerçeğidir. Anket yapmak amacıyla seçilen bir
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eşantiyon gibi tüm iletişim araçları yaydıkları mesaj ışınlan aracılığıyla bizi çerçeve içine alarak kurgulamaya çalışmaktadırlar.
(...) Soru/yanıt şeklindeki ikili (binaire) şemanın ortaya çıkışı inanılmaz sonuçlara yol açabilecek kadar önemli bir şeydir. Bu şema her
türlü eklemli söylevi bozup, bir zamanlar altın çağını yaşamış olup
artık çağdışı hale gelmiş bulunan gösteren ve gösterilen, bir temsil
eden ve bir temsil edilen diyalektiğine kısa devre yaptırmaktadır.
Gösterileni bir işlev özelliği taşıyan nesneler düzeniyle verilen oyların
"temsil etme özelliği taşıyan kişilere" temsilcilere gideceği görüşü
sona ermiştir. Gerçek yanıtlara sahip (özellikle yanıtı olmayan sorular
sona ermiştir) gerçek sorgulama sona ermiştir.
---------Hayatta kalmak isteyen her üniter sistem ikili bir düzenleme yaratmak zorundadır. Böyle bir düzenleme tekelleşmeye engel değildir,
tam tersine, saf iktidarın kendini eşdeğerli değişkenler şeklinde
sunması gerekmektedir. Yani iktidarın muhalefet aracılığıyla yansıtılabilmesi için ikiye bölünmesi gerekmektedir. Çamaşır tozlarından
barış içinde birlikte yaşamaya kadar bu böyledir. Dünyayı denetim
altında tutabilmek için iki süper güce gerek vardır. Çünkü tek bir
imparatorluk kendiliğinden çökecektir. Terör dengesi ise bu düzenlenmiş karşıtlığın ayakta kalmasını sağlamaktadır.
---------Gerçeküstücülüğün sırrı, en sıradan gerçekliğin bile, yalnızca ayrıcalıklı anlarda geçerli olabilen, sanat ve düşsellikle hala ilişkisi olan bir
gerçeküstüne dönüşebilmesiydi. Günümüzdeyse gündelik, politik,
toplumsal, tarihsel, ekonomik vs. gerçekliğin bundan böyle hipergerçekçiliğin o simüle edici boyutunu içerdiğini, yani her yerde gerçekliğin "estetik" anlamda halüsinasyona benzeyen biçimi içinde
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yaşadığımızı söyleyebiliriz. Gerçeküstücü aşamada, yaşamın estetize
edilmiş konumuna uyan "Gerçeklik düşseli aşıp geçiyor" adlı şu eski
slogan artık aşılıp geçilmiştir. Çünkü artık (galip gelebilen) yaşamla
karşılaştırabileceğiniz bir düşsel (fiction) yoktur. Gerçekliğin tamamı
bir tür gerçeklik oyununa dönüşmüştür.
---------Bir biçim kendine özgü belirleyici unsurlar tarafından üretilmek yerine bir modelden yola çıkılarak üretilmeye başlandığı anda orada
moda vardır. Bir başka deyişle üretimden yoksun, her zaman hemen
o anda bir yeniden-üretim düzeneği sunabilen bir süreçte var olan
tek gönderge sistemi modeldir.
---------Vücut; moda göstergelerine dönüştüğü andan itibaren, cinsel açıdan
sahip olduğu büyüleyiciliği yitirerek bir mankene dönüşmektedir ki,
mankenin cinsel ayrımdan ne kadar yoksun bir sözcük olduğu kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktır. Salt cinsellik çağrıştıran manken, nitelikten yoksun bir cinsiyete sahiptir. Mankenin cinsiyeti modadır. Daha doğrusu moda cinsiyet ayrımına son vererek (simülasyon
gibi) genel geçer bir referansa dönüşmektedir. Hiçbir şeyin cinsiyeti
yoksa her şey cinselleştirilmiş demektir.
---------Buna karşılık modayı yıkabilmek olanaksız bir şeydir; çünkü kendisini
çelişki içine sokabileceğiniz bir gönderenler sistemine sahip değildir
(çünkü modanın gönderen sistemi modadır). Modadan kaçış olanaksızdır; çünkü bizzat modanın kendisi modanın yadsınmasını bir modaya dönüştürmektedir.
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NTA: Moda dediğimizde etimoloji gereği “görünüş”ü anlıyorsak,
evet, modadan kaçış yok. Ancak tüketim eğilimleri ve belirli bir süre
bir şeye topluca düşkün olmak/furya gibi durumlar karşısında yadsıma yolunu izlemek, her zaman aynı kaderi taşımıyor. Keza bizler
çoğu zaman modanın furyalarından çok geç haberdar olduğumuzdan
ya da hiç haberdar olamadığımızdan, yadsımayla değil doğal gelişen
bir durumla modayı yok saymış oluyoruz. Ki moda, furyayı pompalayarak onu da kapsıyor zaten.
---------(Vücudun yapısal bir değere kavuşturulmasında, far ve makyaj üst
düzeyde öneme sahip silahlardır). Makyajlı bir ağzın konuşması yasak gibidir. Mutluluk saçan yarı açık yarı kapalı dudakların artık konuşmak, yemek, kusmak, öpüşmek gibi bir işlevi yoktur. Bu her zaman çelişkilerle dolu, içselleştirmeye ve dışlamaya yönelik değiş tokuş işlevlerinin ötesine geçilerek, bunlar kökten yadsındığında, ortaya sapık bir erotik ve kültürel işlev çıkmakta, büyüleyici ağız yapay bir
göstergeye dönüşmekte, ortaya oyun ve oyun kuralı türünden kültürel bir süreç, yani konuşmayan konuşmayan, yemeyen ve öpülemeyen bir ağız çıkmaktadır. Makyajlanan, bir mücevher gibi nesnelleştirilen ağzın sahip olduğu yoğun erotik değerin kökeninde sanıldığı
gibi erojen bir yarık olarak ön plana çıkartılması değil, tam tersine,
kapalı tutulması yatmaktadır. Burada dudak boyası bir tür fallik anlama, ağza fallik bir değiş tokuş değeri kazandıran özellik anlamına
sahip olmaktadır.
---------NTA: GÖSTERGE MEZARLIĞINA DÖNÜŞEN BiR VÜCUT ile EKONOMİ
POLİTİK ve ÖLÜM bölümleri bütün olarak okunmalıdır.
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Yetmeyecek olsa da öncesinde en azından İğdiş(Hadım) Edilme
Kompleksi/ Kastrasyon Anksiyetesi konularını, Oedipus kompleksi,
fallik dönem gibi kavramlar ile birlikte Freud'un Eros ve Thanatos
görüşlerini mutlaka araştırmanızı öneririm.
---------Başlangıçtaki iktidar ayrıcalığının göstergesi olan ölümsüz ruh, Hıristiyanlık tarihi boyunca eşitlikçi bir efsane, ölüm karşısındaki dünyevi
eşitsizliğe karşılık, öteki dünyada gerçekleşen bir demokrasi görevi
yapmıştır. Bu bir efsaneden başka bir şey değildir. En evrenselleşmiş
Hıristiyan versiyonunda bile ölümsüzlük her insanın sahip olduğu bir
haktır. Aslında nadiren tanınan bir haktır. Bir kültür ürünü olup, bu
kültür içindeki belli bir toplumsal ve politik kasta aittir. Acaba misyonerler Kızılderililerin ölümsüz bir ruhları olduğuna hiç inanmışlar
mıdır? "Klasik" Hıristiyanlıkta kadın acaba hiç gerçekten bir ruha
sahip olmuş mudur? Ya deliler, çocuklar ve caniler? Aslında dönüp
dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bir ruha yalnızca zenginler ve güçlüler
sahip olabilmektedir.
---------Ölüler ve canlılar arasındaki birliğin parçalandığı, ölüm ve yaşam
arasındaki değiş tokuşun yok edildiği, yaşamda bir yeri ve anlamı
olan ölümün bu konumuna son verildiği, ölüm ve ölülere yasak konulduğu gün, ilk toplumsal denetim biçimi de ortaya çıkmıştır. İktidarın ortaya çıkabilmesi ve daha ileride tüm yaşamın sınırlar içine alınabilmesi için önce ölümün özgürlüğünü yitirmesi, ölülerin gözaltına
alınması gerekmiştir.
(...) İktidar, bu ölüm adlı engel üzerine oturtulmaktadır. Daha sonraysa örneğin, ruh ve beden, erkek ve dişi, iyi ve kötü vs. gibi bitip
tükenmeyecek bölünmelerle/ engellerle beslenecektir. Ancak ilk
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ayrılış örneği ölüm ve yaşamdır. İktidar "bu engelin kendisidir" denildiğinde, bu bir mecaz değildir. İktidar yaşam ve ölüm arasındaki engelin ta kendisidir. Ölüm ve yaşam arasındaki değiş tokuşu engelleyen kararnamenin bizzat kendisidir. İki taraf arasındaki geçiş ücretinin ödendiği ve denetlendiği yerdir.
Daha sonra iktidar, özne ile yabancılaştığı kendi bedeni, birey ile
yabancılaştığı toplumsal beden ve insan ile yabancılaştığı emeği arasına aynı şekilde girip yerleşecek, yani aracılık ve temsil süreci bu
kopuşla birlikte ortaya çıkacaktır. Ancak bu işlemin arketipi/ilk kusursuz örneği, grubun ölülerinden ya da bugün her birimizin kendi
ölümünden koparılması olduğunu bilmekte yarar vardır. Her türlü
iktidar biçiminin üzerine bu türden bir kokunun sinmesi kaçınılmazdır; çünkü son aşamada iktidar, ölümün güdümlenmesi ve yönetilmesi üzerine kurulmuştur.
---------İnsan olmanın evrensel koşulu olarak bir ölüm düşüncesiyle ilk kez,
ölülerin toplumsal bir ayrıma tabi tutulduğu gün karşılaşılmıştır. Hayatta kalma ve ölümsüzlük gibi ölümün kurumsallaştınlması da rahipler ve kiliselerden oluşan kastların oldukça geç sayılabilecek bir
tarihte elde ettikleri akılcı bir politik zaferin sonucudur. Bu kastlar
iktidarlarını, ele geçirip yönettikleri hayali bir ölüm evrenine borçludurlar. Hayatta kalmayı başarmış bir dinin ortadan kaybolmasıysa,
çok daha geç tarihlerde ortaya çıkan, akılcı bir Devlet politikasının
zaferidir. "Materyalist" aklın gösterdiği gelişmeler karşısında anlamını yitiren ölüm sonrası yaşamsa artık yaşam denilen şeye dönüşmüştür. Zaten Devlet de iktidarını, yaşamı nesnel anlamda bir hayatta kalma olayına dönüştürüp yönetmesine borçludur. Kiliseden
daha güçlü olan ve düşsel bir öte dünyanın değil, bu dünyanın düşselleştirilmesinin ürünü olan Devlet ve sahip olduğu soyut güç gide155

rek büyümektedir. Çağdaşlaştırılmış bir ölüm ile aşkınlaştırılmış bir
toplumsal üzerine oturtulmuş olan Devlet, gücünü temsil ettiği bu
ölümcül soyutlamaya borçludur. Kadavra nasıl tıbbın temeli demekse, Devlet de ölü bir toplumsalı yönetmek demektedir.
---------Ölüm ve cinsellik karşılıklı enerji değiş tokuşunda bulunmakta ve
birbirlerini yüceltmektedirler. Ne birinden ne de diğerinden vazgeçmek söz konusu değildir; bir başka deyişle, yaşam ve ölümü birbirlerinden ayırdığınız gün ekonominin denetimi altına girmektedirler. Bir
aradayken ise birlikte ekonominin ötesine geçmekte, yani şölen ve
harcama düzenine ait olmaktadırlar (Bataille için bu erotizm, yani)
"Ölüm ve cinsellik arasında hiçbir farkın bulunmaması" anlamına
gelmektedir:
"Ölüm ve cinsellik doğanın sayısız canlı varlıkla birlikte kutladığı bir
şölenin en çarpıcı anlarıdır. Her ikisi de sınırsız birer harcama anlamına geldiğinden, doğa her varlığa özgü bir nitelik olan yaşayıp gitme
arzusunun tersi sayılabilecek bir şekilde davranmaktadır." -Bataille
---------Ölüm teriminin yaşamı ya da yaşam teriminin zorunlu olarak ölümü
içerdiğini varsayan düşünceye, kesinlikle belirsiz bir yaşam ve ölüm
düşüncesiyle karşı çıkmak ve simgesel düzende bunların özerkleştirilmesinin mümkün olmadığını söylemek gerekmektedir. Bu düzende
ölüm bir müddetin sonu değil, yaşamın bir parçası (nüans) ya da
yaşam, ölümün bir parçasıdır. Oysa bizim modern ölüm anlayışımız
bambaşka bir düşünce sistemi tarafından yönetilmektedir. Bu düşünceye göre bir makine ya çalışır ya da çalışmaz. Keza biyolojik makine ya ölüdür ya da canlı. Simgesel düzendeyse böyle soyut bir kodlama yoktur. Hatta biyoloji insanın doğduğu andan itibaren ölmeye
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başladığını kabul etmekte, ancak bu tanımlamayı yine de işlevsel bir
çerçeve içine oturtmaktadır. Yaşamın ölüme eklemlenmiş ve yaşamla değiş tokuş edilebilen bir şey, yaşamın doruk noktası olduğunu
söylemekse bambaşka bir şeydir. O halde yaşamın ölümle sonuçlanan bir sürece dönüştürülmesi saçma bir şeydir. Ölümü bir kayıp ya
da bir süreç sonunda karşılaşılan bir şeyin eşdeğerlisi olarak görmekse daha da saçma bir şeydir. Bu durumda yaşam ya da ölüme
herhangi bir amaç yüklenemez, bir başka deyişle, ölüme özgü herhangi bir tanımlama ya da zamansal düzenlilikten söz edilemez.
---------Zira tüm görünür çelişkilerin gerisinde yatan amaç, yaşam ve ölüme
ait tüm alanların denetim altına alınmasıdır. Birth-control'den (doğum kontrolü] death-control'e (ölüm kontrolü], insanların öldürülmeleri ya da yaşamaya zorlanmalarına kadar giden bir amaç. Gelişen
hoşgörü çerçevesinde getirilen bu ölme yasağı karikatüral ancak
mantıksal bir amaçtır. Çünkü önemli olan insanların elinden kendi
yaşamına son verme hakkının alınması ve ölme ya da yaşama konusunda asla özgür bırakılmamaları ve toplumsalın izin verdiği ölçüde
yaşamaları ve ölmeleridir. İnsanları rastlantısal bir biyolojik ölümün
ellerine bile terk etmemek gerekir zira bu bile bir tür özgürlük olarak
telakki edilebilir. Ahlak yasası nasıl "Kesinlikle öldürmeyeceksin!"
diyorsa, toplumsal yasa da "Kesinlikle ölmeyeceksin!" demektedir;
en azından öyle kafana estiği gibi değil, yalnızca yasa ve hekimin
uygun gördüğü şekilde ölebilirsin.
---------Ölüm üretimi sayesinde ayakta duran kapital, güvenlik üreterek bu
işin içinden sıyrılabileceğini sanmaktadır. Oysa onun da ölüm üretiminden bir farkı yoktur. Güvenlik, ölümün sınai bir uzantısıdır, tıpkı
ekolojinin çevre kirliliğinin sınai bir uzantısı olması gibi. Lahitin üze157

rine birkaç kat bant eklemek gibi bir şey. Aynı şey bizim anlı şanlı
demokratik kurumlarımız için de geçerlidir. Örneğin Sosyal Sigorta,
ölü bir topluma ait toplumsal protezdir ("Sosyal Sigorta ölüm demektir!" - Mayıs 1968), bir başka deyişle ne güvenlik ne de "toplumsal" kavramının bir anlama sahip olmadığı, karşılıklılık ve derinlemesine yükümlülükler sistemine özgü tüm simgesel çarkların daha önce
yok edildiği bir düzen. Ölümün bir sorumluluğa dönüştürülmesiyle
birlikte ortaya "toplumsal" denilen şey çıkmıştır. Aynı senaryo yok
edilip yeniden yaşama döndürüldükten sonra folklor adı altında koruma altına alınan kültürler için de geçerlidir. Aynı şey yaşam sigortası için de geçerlidir; çünkü bu sigorta ölümü bir aksiyom olarak
gören bir sisteme ait evcilleştirilmiş bir değişkendir. Grubun ölümünün toplumsallaştırılmış biçimi. Herkes diğeri için ölüme endekslenmiş toplumsal bir kapital olarak kabul edilmektedir.
Paradoksal bir güvenlik mantığı, insanları sürekli ölüm korkusuyla
yaşamanın ölmekten daha iyi bir şey olduğuna inandırmaya çalışmaktadır.
---------Ölüm artık sınır dışı edilmiş bir şeydir. Öleceği bilinen insanın elinden, öleceğini bilebilme hakkı bile alınmıştır. Ölüm müstehcen ve
rahatsız edici bir şeye dönüşmüştür. Bu durumda yas tutmak da
müstehcen ve rahatsız edici bir şey haline gelmektedir. Doğru olan
davranış ölümün gizlenmesidir; çünkü bu diğerlerinin keyfini bozabilecek bir şeydir. Toplumsal terbiye kuralları ölümden herhangi bir
şekilde söz edilmesini yasaklamaktadır.
---------Ekonomi politik ölümü içkinleştirmiştir. Kapitalizm de zaten bu yüzden ölümsüz olmaya çalışmaktadır. Devrim de ölümsüzlüğü amaç158

lamakta ve hem bu amaç hem de birikim yararına ölümün askıya
alınmasını istemektedir. Oysa ölümsüzlük her zaman can sıkıcı toplumsal cennetlere özgü bir şey olmuştur. Ölümü yeniden keşfetmek
isteyen bir Devrim için tek çıkar yol insanlardan hemen ölmelerini
istemekten geçmektedir. Devrimin açmazı kapitalizmin sonunu bir
gelişme olarak görmesidir, oysa yapılması gereken şey kapitalizmin
hemen bugün sona ermesini istemek ve bunu derhal bir ölüm kalım
sorunu haline getirmektir. Gece gündüz peşleri bırakılmayan ve kapitalizm tarihi boyunca bedelleri ödenen ölüm ve haz, Devrim "ertesinde" çözülmesi olanaksız sorunlar şeklinde yeniden karşımıza çıkacaklardır. Ölüm konusunda bir şeyler yapmaya çalışan Devrimin bu
sorunu çözme şansı sıfırdır. Aslında Devrim sonrası diye bir şey yoktur, bir başka deyişle, Devrim ertesi demek mevcut düzenin sürdürülmesi demektir. Oysa ölüm tam bir kafa karışıklığıyla içine körlemesine dalınarak hemen yaşanması gereken bir duygudur. Ölüm
devrimci bir şey midir? Eğer kapitalizm ölüme bir son vermenin en
kesin yoluysa, bu durumda, kapitalizme yalnızca ölümün bir son verebileceği söylenebilir.
NTA: Emek geciktirilmiş bir ölüm dedik; öyleyse ölüm de kapitalizmin
bize verdiği “emeği” yok saymak olabilir.
"İktidara karşı etkili olabilecek tek yanıt, size verdiğini geri vermek,
yani simgesel anlamda ölmektir."
---------NTA: TANRININ İSMİNİ YOK ETMEK: Bu bölümde yine yoğun biçimde
dilbilimle karşılaşıyoruz. Baud, Saussure'un Anagram Defterleri çalışmasından yola çıkarak bölümün ana hatlarını inşa ediyor, şiir sanatını ve dilbilimi sorguluyor. Tüm bu sorgulamalara psikanaliz de katılıyor ve metin anafor halinde ilerliyor. Finalde de Marksizm ve psi159

kanaliz kavramlarını birbirlerine tokuşturuyor. Bir defa koptunuz mu
epey zorlayıcı. Kendimi daha yetkin hissettiğim bir gelecekte tekrar
okumak üzere, son alıntıyla kitaptan ayrılıyorum.
Ticari değer, gösterilen değer, baskı altında tutulan/ bilinçsiz değer
gibi şeyler bir kalıntı ürünü olup, simgesel işlemden geriye kalan bir
tortudur. Bu her yerde biriktirilerek oluşturulan ve yaşantımızı yönlendiren değişik ekonomi biçimlerini besleyen depodur. Eğer yaşamı
değiştirmenin bir anlamı varsa, bu ancak ekonomi ötesine geçerek
yani, bu kalıntının tüm alanlarda yok edilmesi şeklinde olabilir. Bunun en kusursuz örneği eşdeğerlik, birikim, kalıntı gibi işlemlerin yer
almadıkları şiir sanatıdır.
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SESSİZ YIĞINLARIN GÖLGESİNDE
Toplumsalın Sonu

Yıl: 1978

Doğu Batı Yayınları
Çeviri: Oğuz Adanır

Sessiz Yığınlar'dan önce Foucault'yu Unutmak kitabı geliyor ancak
derleme içerisinde sunmuyorum. Yeri burası değil. Foucault'yu eleştirdiği için Baudrillard'ı okumayı reddedenler, aslında Baudrillard'dan
hiçbir halt anlamıyor oluşlarına Fukocu(?) bir kılıf uyduruyorlar.
(Derlemedeki kitapları bütün olarak okuduktan sonra Foucault'yu
Unutmak’a göz atmanızı tavsiye ederim.) Şunu söylemek zor değil;
"Henüz Baudrillard okumadım" ya da "Baudrillard'ı anlayamadım."
Aramızda bu adamların her sözünü tam manasıyla anlayabilenler var
mı? Pek sanmıyorum. Öyleyse neyi ispatlamaya çalışıyoruz? Biz felsefe ve sosyoloji tarihine damga vuramayacağız dostlar; kabullenelim, rahatlayalım ve yolumuza bakalım. Ve bizim akademiye kendimizi kanıtlamak gibi bir derdimiz yok, hiçbir zaman da olmadı. Biraz
gevşeyin, arkanıza yaslanın.
Oğuz Adanır'ın önsözdeki şu ifadesini paylaşalım;
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"Bu metindeki özellikle iletişim, iktidar, toplum, kültür çözümlemelerinin Türkiye toplumu gibi bir toplum için de birebir geçerli olacağını
düşünmek okuyucuyu içinden çıkılmaz yanılgılara sürükleyebilir.
Örneğin burada Baudrillard'ın anlatmaya çalıştığı nesne, karnı tok
sırtı pek, kolektif amaçlarını ve inançlarını yitirmiş insanlardan oluşan
bir kitledir. Bu metnin sunduğu bakış açısı ve veriler Türkiye toplumunu anlamak ve çözümlemek isteyenler için bir esin kaynağı görevini görebilir (ki bence bu konuda Baudrillard' ın düşünceleri inanılmaz bir zenginliğe sahiptir)."
Baudrillard'ın toplumumuzun gidişatını anlamak için bir esin kaynağı
olduğu ve Adanır’ın bu uyarıyı 2003’te yaptığı unutulmamalı. Batı'yla
kıyas yaparken buna benzer bir akıl yürütmeyi dosyanın birinci bölümünde, yani geçmişte ben de yapmıştım zaten.
Her ne kadar internet öncesi Batı toplumu üzerinde tahliller yapsa
da, düşüncelerini okuduğumuzda bugün ülkemizdeki sosyal medya
insanını da birebir bulabilmekteyiz. Hatta bazı tahlillerini sosyal
medyayı düşünmeden anlamlandırabilmek eksik kalacaktır, çünkü
toplumsalın sonu olan kitle'nin bugünkü zirvesi sosyal medyada
açıkça gözlemlenmektedir. Ve endişe verici olan şu ki, artık bu işin
Batısı Doğusu kalmamış gibi görünmektedir... Öte yandan kitlenin
dayanılmaz sessizliği sorunu, sistem açısından sosyal medya sayesinde çözülmüş gibidir. Artık Baud’un deyimiyle sondajlara, referandumlara gerek yoktur; çünkü kitle, tam da sistemin istediği gibi kendiliğinden ve durmadan düşünceleri ile gündelik yaşamını paylaşmaktadır.
Bu dosyada gülümseyerek küfretmeme sebep olan şey, kitlelerin
vurdumduymazlığının ve aptalca seçimlerinin iktidar tarafından güdümlenmiş olduğunu, kendiliğinden böyle olamayacaklarını düşü162

nenlere karşı yirmi beş yaşındayken geliştirdiğim ve ilk dosyada sizinle de paylaştığım; "kitleyi aklamaya çalışarak onu bitkisel hayattaki bir beden gibi görenler aslında kitleye karşı en büyük aşağılamayı
yapmaktadırlar." düşüncemin birebirini Baudrillard'da bulmuş olmaktı. Aşağılama tahlilini geçtim, özgün bir metafor da mı kalmadı
elimizde? "Komaya girmiş bitkin bir kitle." demiş Baud, gülümseyebiliyorum yalnızca... Keza yirmi beş yaşında, Türk solu ve toplumumuz
üzerinden yaptığım bir akıl yürütmenin aynısının Baud’da olması,
artık onun düşüncelerinin sırf Batıyı kapsamadığını da göstermiyor
mu?
Sessiz Yığınlar, bu 90 sayfalık kitap Baudrillard'ın en anlaşılır çalışmasıdır. Kendisinden derlemeler yaptığımız, ülkemizde anlaşılmasına ve
tanınmasına az da olsa katkıda bulunduğumuz bu dosyayı bitirdiğinizde, külliyata başlamadan önce rahat bir okuma yapmak isterseniz
Sessiz Yığınlar'ı öneririm. Küçük ama tahrip gücü yüksek kitaptan
olabildiğince az alıntı yapacağız.
***
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...kitlelerin ne geçmişte ne de gelecekte yazabilecekleri bir tarihleri
yoktur. Özgürleştirilebilecek temel bir enerjileri ve yerine getirmek
istedikleri bir arzu yoktur. Onların gücü "günceldir." O güç şu anda,
burada ve bütünlüğü içinde yanı başımızdadır. Bu güç ise onların
sessizliklerinde yatmaktadır. Şimdiye kadar kendilerini etkileyebilmiş
tüm güçlerden çok daha etkili bir emme ve nötralize etme gücüne
sahiptirler.
---------İster politik, ister eğitici, isterse kültürel içerikli olsun sonuçta niyet
anlam ileterek kitleleri anlamın egemenliği altında tutmaktır. Bir
başka deyişle kendini haberin sürekli olarak ahlâksallaştırılması zorunluluğu biçiminde dışavuran anlam üretimi zorunluluğu. Daha iyi
haber verebilmek için, daha iyi toplumsallaştırmak için, kitlelerin
kültürel düzeylerini yükseltmeye çalışmak için vb. vb. Hepsi palavra.
Çünkü kitleler bu akılcı iletişim zorlamasına insanı aptallaştıracak bir
biçimde karşı koymaktadırlar. Onlar anlam yerine gösteri istemektedirler. Hiçbir çaba onları içeriklerin ya da kodun ciddiyetine inandırmada yeterince kandırıcı olamamıştır. Gösterge isteyen insanlara
mesaj verilmeye çalışılmaktadır. Oysa onlar içinde bir gösteri olması
koşuluyla tüm içeriklere tapmaktadırlar. Yadsıdıkları şey anlamın
"diyalektiğidir." Onların aldatılıp kandırıldığını ileri sürmek de boşuna
uğraşmaktır. Bu iki yüzlü varsayım anlam üreticilerinin entelektüel
bir rahatlığa kavuşmak için ileri sürdükleri bir varsayımdır.
NTA: “Gösterge isteyen insanlara mesaj verilmeye çalışılmaktadır”
görüşünün bugün sosyal medyadaki karşılıklarından biri; tüm “ciddi
ve anlamlı” mesaj, propaganda ya da uyarıların, sosyal medyanın
iletişim mimleri karşısında un ufak olmasıdır.
---------164

Bir yığın devrimden, birkaç asırlık politik deneyimden, gazetelerin,
sendikaların, partilerin, aydınların halkı harekete geçirmek ve eğitmek için harcadığı tüm çabalardan sonra, nasıl olur da gösteri yapan
birkaç yüz kişiye karşılık tam yirmi milyon insan "edilgin" kalır? Üstelik yalnızca edilgin kalmaz, bir futbol maçını bilerek, isteyerek politik
ve insancıl bir drama yeğler? Yapılması gereken, bu soruyu sormaktır.
NTA: Burada Fransa'da aynı gece yaşanan önemli bir politik dava ve
futbol maçından bahsediyor.
---------Sessiz çoğunluğun ya da kitlelerin düşsel bir gönderen olması, onun
var olmadığı anlamına gelmez. Bunun anlamı sessiz çoğunluğun artık
temsil edilemeyecek bir durumda bulunmasıdır. Kitleler artık bir
gönderen olmaktan çıkmışlardır. Çünkü artık temsil edilememektedirler. Ses vermeyen bu kitleler sondajlar aracılığıyla sık sık yoklanmaktadırlar. Düşünceleri yansıtılmamaktadır. Yalnızca ne düşündükleri konusunda testler yapılmaktadır. Referandum (kitle iletişim
araçları da sonsuz bir soru/yanıt referandumudurlar) politik gönderenin yerini almıştır. Oysa sondajlar, testler, referandum ve kitle
iletişim araçları temsil edici bir sisteme ait tertibatlar değil, simülatif
bir sisteme ait olan tertibatlardır. Artık amaçlanan şey bir gönderen
değil, bir modeldir.
---------Artık hiç kimse sessiz çoğunluğu temsil ettiğini ileri süremez. Bu sessizlik bir anlamda kendini temsil edenlerden öç alma anlamına gelmektedir. Kitleler sınıf ya da halk gibi eskiden kendilerine başvurulan
bütünlere benzemezler. İçine çekildikleri sessizlik aracılığıyla artık
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tarihin de ilgi alanı dışına çıkmışlardır. Öyleyse kitleler konusunda
konuşulamaz. Onlar birbirlerine eklemlenemezler. Temsil edilemezler ya da politik "ayna evresi" (ünlü Lacan kuramı) ve düşsel özdeşleşme aşamalarından geçemezler. Sonunda nasıl bir güç olabildikleri
ortaya çıkmaktadır. Tarihin ilgi alanına giremediklerine göre -ne kendi dillerinde (çünkü kendi dilleri yoktur) ne de onların adına konuştuğunu ileri sürenlerde- yabancılaşma hastalığına yakalanamazlar.
Artık devrimci umutlar suya düşmüştür. Suya düşen umutlarsa işçi
sınıfı konusunda yapıldığı gibi kitlelerin kendi kendilerini yadsıma
palavrası üstüne kurulmuştur. Oysa kitle ne bir olumsuzlama ne de
bir patlama alanıdır. O bir emme ve merkezden dış çeperlere doğru
dalga dalga yayılım alanıdır.
---------Gerçek saflar, her türlü sosyalistlerle hümanistlerdir. Çünkü onlar
bütün zenginliklerin yeniden dağıtılmasını ve yararsız bir şekilde
harcanmamasını istemektedirler. Kullanım değerini savunan sosyalizm, toplumsal karşısında hepten çarşafa dolanmaktadır. Çünkü
toplumsalın, insanlar ve şeylerin optimal (en uygun, en iyi) kolektif
bir yöneticisi olabileceğini sanmaktadır. Oysa toplumsal hiçbir zaman
böyle bir şeye benzememiştir. Bütün sosyalistçe umutlara karşın o
mantıksız, denetlenemeyen korkunç bir patlamaya benzemiş ve optimal bir yönetimi hiç gözünün yaşına bakmadan yıkıp harcamıştır.
---------NTA: Borges'in haritacılıkla ilgili öyküsünü artık paylaşalım, Alçaklığın
Evrensel Tarihi'nden;
"... O İmpraratorluk'ta Haritacılık Sanatı o denli Mükemmelik'e ulaşmıştı ki, Tek bir eyaletin Haritası bir Şehir'i ve İmparatorluk'un kendisinin Haritası bütün bir Eyalet'i kaplıyordu. Zaman içerisinde, bu Ay166

rıntılı Haritalar biraz eksik bulundu ve Haritacılık Okulu, İmparatorluk'la bire bir Ölçekte bir İmparatorluk Haritası geliştirdi, öyle ki,
harita, noktası noktasına gerçeğiyle çakışıyordu. Haritacılık Bilimine
daha az önem veren sonraki Kuşaklar, bu Boyuttaki bir haritanın
kullanışsız olduğuna karar verdiler ve biraz saygısızlık da ederek onu
Güneş ve Yağmur altında yıpranmaya terk ettiler. Batı Çölleri'nde
haritanın yırtılmış Parçaları bugün bile bir Hayvana ya da bir dilenciye Barınak olabiliyor; Coğrafya Biliminden Tüm Ulusa kalan yalnızca
budur."
---------Simülasyon uzamı gerçekle modelin birbirlerine karıştıkları bir uzamdır. Gerçekle rasyonel arasında artık ne eleştirel ne de spekülatif bir
uzaklık vardır. Modellerin gerçek içinde yansıtılması diye bir şey de
yoktur (Bu olayı Borges'in bir yapıtındaki bir haritanın gerçek uzamın
yerine almasına benzetebiliriz).
Ancak burada dönüşüm aynı alan içinde, şu anda burada, gerçekten
modele inilerek yapılmaktadır. Bunun adı korkunç bir kısa devredir.
Çünkü gerçek, hipergerçekleştirilmiştir. Ne gerçekleştirme ne de
idealleştirme, yalnızca ve yalnızca hiper-gerçekleştirme vardır. Hipergerçek ise gerçeğin şiddet yoluyla değil, modelin güç düzeyine
yükseltilmesiyle yıkılmasıdır. Öngörme, caydırma, önleyici dönüşüm,
vs. şeklinde düşünülen model gerçeğin yutulduğu bir çember gibi iş
görmektedir.
Bunu, gerçeğin gerçekten daha gerçekmiş gibi göründüğü ve yakalanması ya da algılanması çok güç, çok gizli ve çok kurnazca çekilmiş
çizgiler aracılığıyla görmek mümkündür. Bütün iletişim ve enformasyon araçlarının görevi (konuşmalar, canlı yayınlar, sinema, dürüst-televizyonculuk, vs.) bu gerçeği ya da bu haddinden fazla gerçek
167

olanı üretmektir. Oysa haddinden fazla müstehcen ve porno denebilecek bir gerçek söz konusudur. Aynen pornografik filmlerde yapılan zoomlara benzeyen, hiçbir zaman için bu şekilde var olmamış
olan ve aslında ancak belli bir uzaklıktan bakıldığında bir anlam kazanan gerçeğe bizler haddinden fazla yaklaştırılmaktayız.
NTA: Geçenlerde bir vidyo izledim; bilgisayar oyununda gerçek bir
şehrin iskelesi vardı, vidyoyu çekense hem oyundaki iskeleye hem de
gerçek iskeleye bakacak bir noktadaydı. Oyundaki iskelenin canlılığı,
ayrıntıların netliği, kontur farkları, göz alıcı mavilikle dalgalanan denizin karşısında gerçek iskele, deniz, dalgalar ve tüm manzara çok
daha soluktu. Vidyo da gerçekliği sorgulamak adına mizahi bir paylaşımdı. Ancak bu durum mizah olmaktan çıkmadı mı? İskele, deniz,
dalgalar ve manzaranın "soluk" görüntüsü artık bize bir şey hissettiriyor mu? Oyunun içindeki dünyaya saatlerce dikkatle bakarken gerçekliğe aynı dikkatle bakmıyoruz. Bu da kıyas durumunda oyunu
değil, gerçekliği sorgulamamıza sebep oluyor; "Nasıl yani, gerçekte
manzara böyle mi?" Şunu da hatırlıyoruz burada; "Nasıl yani, bu
kadının yüzü gerçekte böyle mi?" Ya da şunu; "Nasıl yani, bu adamın
fikir ve tutumları gerçekte böyle mi?" Elimizde olsa kontak lensler
aracılığıyla dış dünyanın renklerini kendimiz ayarlayacağımız filtreler
geliştirirdik. Belki olayı sürdürüp kendimize ideal bir yüz ayarlar ve
her kontak lense sahip olan bizi öyle görür, biz de onları istedikleri
gibi görürdük. Daha da sonra, kusursuz bir oyunculuk yaratabilmek
için beynimizle google'a bağlanır ve karşımızdakinin eğilimlerine
uygun konuları araştırarak aynı anda sohbet ederdik. Estetize edilmiş
bir dünya. Kusursuz oyunculuk. Dünya yok, oyunculuk anlamını yitirdi: Estetik kusursuzluk, işte amacımız bu.
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BAŞTAN ÇIKARMA ÜZERİNE
Yıl: 1979
Ayrıntı Yayınları
Çevirmen: Ayşegül Sönmezay

Baudrillard’ın sosyolojiden felsefeye kaydığı eserdir. Baştan çıkarma
dediğimizde aklımıza gelen ilk isim Kierkegaard, -ben okuyalı uzun
zaman oldu- Baud da onun metnini takip etmiş ve aşmış. (Yine yer
yer yoğun psikanaliz bizi bekliyor.) Özellikle "Baştan Çıkaran Erkeğin
İronik Stratejisi" bölümünde Kierkegaard'ın Johannes ve Cordelia'sıyla karşılaşırız. Kitaptan alıntılarla akıl yürütmesini inşa eder.
Casanova, Don Juan gibi zevk uğruna baştan çıkartan karakterlerin
karşısında, Kierkegaard'daki baştan çıkarmanın tensel'den ziyade
tinsel bir senaryo olduğunu belirtir. Baştan Çıkarıcının Günlüğü'nü
okumamış olanlar "nereye geldik lan?" diyebilirler. Ne var ki okumuş
olmama rağmen ben de bu soruyu sordum ve bazen pek sıkıldım.
Saint-Amand şöyle diyor;
"Baudrillard'a göre baştan çıkarma hiçbir etik emaresi içermez, yalnızca estetikten ibarettir. Bir oyundur o, bir gösteri, cilve darbesidir.
Şeytan ise, anılmaya devam edilecekse eğer, boş bir aracıdan, durmadan şekil değiştiren bir aldatma stratejisinden ibarettir."
Baud aşk ve baştan çıkarmayı ayırırken; evrensel bir tutku olan aşkın
bireysel ve tek başına olduğunu, baştan çıkarma içinse iki kişinin var
olması gerektiğini ve kıskançlık barındırmadığını söyler.
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Gerçek olan ile yapay olanın dişilde ayırt edilemez olması durumunu,
simülasyonda gerçeklik ile modellerin ayırt edilemezliğine benzetir
ve şöyle der;
"O (dişil), hem simülasyonun en kesin belirtisidir hem de simülasyonun ötesine geçmek için tek çıkar yoldur -özellikle de baştan çıkarma
söz konusu olduğunda."
Burada cinsellik, porno, müstehcenlik, iktidar vd. konuların da sorgulanmasına tanık oluyoruz. Ancak metin hiç de kolay lokma değil.
Devam ettikçe konular genişleyerek başkalaşıyor. Kaçınılmaz biçimde
tamamı okunması gereken bu kitaptan alıntı paylaşarak belki de
hataya düşüyorum…
***
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Feminist hareket hakikatin düzeniyle garip ve acımasız bir işbirliğine
girer. Sanki baştan çıkarma, kadın hakikatinin yapay olarak yoldan
çıkmasıymış gibi onunla mücadele eder ve onu dışlar; oysa baştan
çıkarma, son tahlilde onun bedenine ve arzusuna kazınmıştır. Böylelikle, dişilin o müthiş ayrıcalığını; hakikate, anlama asla erişememiş
olma ve görünümler hükümdarlığının mutlak efendisi olarak kalma
ayrıcalığını bir kalemde siler.
---------Tek gerçek koz, görünümlere hükmedişte ve onlara yönelik stratejide, varlığın ve gerçeğin iktidarına karşı durmaktadır. Varlığı başka bir
varlığın, hakikati de başka bir hakikatin karşısına koymak işe yaramaz: İşte bu noktada, temelleri yıkmak bir tuzaktır; çünkü, görünümlerle hafifçe oynamak yeterlidir.
Oysa kadın, görünümden başka bir şey değildir. Ve görünüm olarak
dişil, erilin derinliğini tamamen başarısızlığa uğratmak için yeterlidir.
Kadınlar "aşağılayıcı" saydıkları bu formülün karşısına dikilmektense,
bu hakikatin baştan çıkarıcılığını kabullenseler çok daha iyi olacak;
çünkü güçlerinin sırrı burada ve onlar, erilin derinliğinin karşısına
dişilin derinliğini koyarak bu güçlerini yitiriyorlar.
---------Bu, her şeyi üreten, her şeyi konuşturan, her şeyin haz almasını sağlayan, her şeye söylem bulan bir kültürde dişilin güncel tarihidir. Ayrı
bir cinsiyet olarak dişilin, değer olarak dişilin belirsizlik ilkesi olan dişil
aleyhine ilerlemesidir (eşit haklar, eşit haz). Cinsel kurtuluş, yalnızca
dişil hukukun, konumun, hazzın dayatıldığı bu stratejiyle mümkündür. Cinsiyet olarak dişil ile cinselliğin çoğaltılmış kanıtı olarak hazzın
aşırı ışıklandırılması ve sahneye konması.
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Porno ise hepsini açıkça sergiler. Apaçıklık, haz ve anlamlılık üçlemesi
olarak porno, haz duyan dişilin bu denli kuvvetli bir biçimde yükseltilmesinden başka bir şey değildir; sırf, "siyah kıta" üstünde öteden
beri dolaşan belirsizliği gömebilmek için yapılır her şey. Hegel'in sözünü ettiği, "insan topluluğunun sonsuz ironisi" de bitti artık. Bundan
böyle kadın haz duyacak ve neden haz duyduğunu da bilecek. Bütün
dişillik görünür hale getirilmiş olacak -hazzın amblemi kadın olacak,
haz ise cinselliğin amblemi. Belirsizlik de son buldu, sırlar da. Kökten
müstehcenlik başlıyor artık.
---------Niçin çıplak yaşadığını soran Beyaz'a Kızılderili şu karşılığı veriyordu:
"Bendeki her şey benim yüzüm." Fetişist olmayan bir kültürde (çıplaklığı nesnel bir hakikat olarak fetişleştirmeyen bir kültürde) beden,
bizim kabullerimizde ifade bakımından zengin olan ve bakma yetisi
taşıyan tek bölgenin, yani yüzün karşıtı değildir: Bedenin kendisi
yüzdür ve size bakar. Sonuç olarak beden müstehcen değildir, yani
çıplaklığına bakılmak için değildir. Tıpkı, bizim kabullerimizdeki yüz
gibi o da çıplak haldeyken görülemez; çünkü o, simgesel bir örtüdür
ve bir örtü olmaktan ibarettir. "Olduğu haliyle" bedeni ortadan kaldıran bu örtü oyunu da baştan çıkarmanın kaynağıdır. Baştan çıkarma oyunu, işte burada oynanır; bir arzunun ya da bir hakikatin sızması adına örtünün çekilip çıkarılmasında değil.
Bütünüyle görünümlere dayanan bir kültürde beden ile yüz ayırt
edilemez -anlama dayanan bir kültürde ise, beden ile yüz birbirinden
farklıdır (böyle bir kültürde beden tıpkı bir canavar gibi görünür hale
gelir; o artık, arzu denilen bir canavarın işaretidir); pornoda ise bu
müstehcen beden öyle büyük bir zafer kazanır ki, yüz silinip gider:
Porno aktörlerinin yüzlerinin olmadığı erotik örneklerde, güzel ya da
çirkin olmaları ya da herhangi bir duygu anlatmaları gerekmez; hatta
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böyle olması uygun görülmez; çünkü, cinselliğin yalnızca gösteri için
kullanıldığı bir ortamda işlevsel çıplaklık her şeyi siler.
---------NTA: SEMERKAND'DA ÖLÜM bölümü benim için şimdilik kitabın zirve
yaptığı yer.
Pazardan dönerken Ölüm ile karşılaşan ve onun kendisini tehdit ettiğini sanan askerin öyküsünde olduğu gibi. Asker, hemen Kral'ın sarayına koşarak ondan en iyi atını kendisine vermesini ister; bütün gece
boyunca at sürüp Ölüm' den kaçmak; uzaklara, çok uzaklara, ta Semerkand'a gitmek istemektedir. Bunun üzerine Kral, Ölüm'ü saraya
çağırır ve en iyi kullarından birini korkuttuğu için onu azarlar. Ölüm,
şaşkınlık içinde şu karşılığı verir: "Niyetim onu korkutmak değildi.
Askeri buralarda görmek beni şaşırttığı için öyle yaptım; çünkü yarından sonra Semerkand' da buluşmak üzere sözleşmiştik.”
Hiç kuşkusuz: İnsan, kendi kaderinden kaçmaya çabalarken ona en
kısa yoldan ulaşır. Hiç kuşkusuz: Herkes kendi ölümünü arar ve en
başarısız eylemler en başarılı olanlardır. Hiç kuşkusuz, işaretler bilinçdışı yollar izlerler. Hiç kuşkusuz bütün bunlar Semerkand buluşmasındaki hakikatlerdir; ne var ki, bu hakikatler, hakikate dair bir
kıssa sayılamayacak olan anlatının baştan çıkarıcılığını hesaba katmazlar.
Şaşırtıcı olan, bu kaçınılmaz randevunun gerçekleşmeyebilecek olmasıdır; bu karşılaşma olmasaydı askerin yine de Semerkand'a gitmiş
olabileceği düşüncesini uyandıran hiçbir durum yoktur; bu karşılaşmaya, ölümün saflıkla yaptığı hareket eklenir; o da, ister istemez
baştan çıkarıcı olan bir hareket halini alır. Eğer ölüm, askere uyarıda
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bulunmuş olsaydı, öykünün hiçbir cazibesi kalmazdı; oysa bu anlatıda her şey istenmeden verilen bir işarete dayanmaktadır.
NTA: Baudrillard'ın öykü üzerinde yaptığı muhteşem inceleme ve
baştan çıkarma inşası mutlaka okunmalıdır.
Ardından Peri ve küçük çocuğun arasında geçen "tilkinin kırmızı
kuyruğu" üzerine kurulu masalı anlatır ve bunu da aynı şekilde incelemeye başlar.
Sonra Panter bölümü gelir; "Antikçağda, güzel koku salan tek hayvanın panter olduğu sanılırdı. Panter, avını yakalamak için kullanır bu
kokuyu. Tek yaptığı saklanmaktır ve kokusuyla onları büyüler
-hayvanlar, tuzağı göremedikleri için kolayca yakalanırlar. Ne var ki,
baştan çıkarmak için kullandığı bu gücü onun aleyhine çevirmek de
mümkündür: Panterler, güzel kokulardan ve ıtırlardan yararlanılarak
avlanır."
ve Panter kısmını şöyle sonlandırır: "Panterin kokusu da anlamsız bir
mesajdır -ve onun ardında duran panteri görmek mümkün değildir;
tıpkı, makyajın ardındaki kadını görmenin imkansız olması gibi."
---------Asıl baştan çıkarıcı olan baştan çıkarmak mıdır, yoksa baştan çıkarılmak mı? Hiç kuşkusuz baştan çıkarılmak, baştan çıkarmanın en iyi
yoludur. Bitmek bilmeyen bir dörtlük. Baştan çıkarmada etken ile
edilgen olmadığı gibi özne ve nesne, iç ve dış da yoktur: Baştan çıkarma her iki yanda etkilidir ve hiçbir sınır onları birbirinden ayıramaz. Baştan çıkarılmamış olan, ötekileri de baştan çıkaramaz.
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NTA: Baudrillard'ın baştan çıkaran aynı zamanda baştan çıkarılmış
olandır düşüncesine katılmamak mümkün değil. Olayı hayvanlara
indirgeyerek düşündüğümde, aklıma dişi kuşu baştan çıkarmak için
dans eden erkek kuşlar geldi. Burada dansı ve üzerindeki desenlerle
dişiyi baştan çıkarmaya çalışan erkek kuş, aynı zamanda baştan çıkarılmış olduğu için bunu yapar. En iyi baştan çıkaranı seçen dişi kuş da,
onları baştan çıkarıcı olmaya götürerek kendisi de zaten baştan çıkarıcıdır. Tabii hayvanlar burada nesillerini sürdürmek adına cinsel ilişki
için savaşırlar ancak bu savaş oyununun kendisi baştan çıkarma üzerine kurulu değil midir? Dört ayaklılarda iş başka türlü ilerliyor. Dişi
için hınca hınç kavga eden ve bazen uğrunda ölen erkekler, dişiyi
baştan çıkarmak için uğraşmıyorlar; yaptıkları tek şey üreme hakkını
gasp edebilecek olanları ortadan kaldırmak üzerine. Dişinin yenilgiye
uğramış olanı seçme gibi bir şansı yok, doğrusu hiçbir şansı yok; seçim erkekler arasında yaşanırken dişi otlamayı sürdürüyor. Ancak
kuşların gösterisinde kıyas için fiziksel olarak alt etme, daha hızlı
koşma, nesnel açıdan "daha"yı içerecek bir şey ya da öldürme gibi
durumlar yerine, estetiğe dayalı bir oyun var ve hangisinin daha estetik olduğuna yalnızca dişi karar verebiliyor. Onların bu ritüeli (dişi-erkek ayrımına takılmadan) bir bakıma bizim baştan çıkarma oyunumuza benziyor.
---------(... Bedenin çeşitli büyüleyici özellikler taşımasının ahlaki gerekçelerle inkar edilmesi, bezeme düşüncesiyle birlikte yürürlüğe girer. Tıpkı
hayvanlarda olduğu gibi yabani insanlar için de, bu bir bezeme değil,
bir süslemedir. Ve evrensel bir kuraldır. Kaduveolar, boyanmamış
şeylerin aptalca şeyler olduklarını söylerlerdi) .
Kimi biçimler bize itici gelebilir: En basit biçimlerden biri olarak bedenini çamurla kaplama, Meksika'da uygulanan kafatasının biçimini
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değiştirme ya da dişleri törpüleme, Çin'de uygulanan ayakların biçimini bozma, boynu uzatma, yüzü kesici bir aletle çizme; bütün bunların dışında dövmeler, giysi süsleri, ritüel boyalar, takılar, maskeler
ve günümüz Polinezyalılarının konserve kutularından yaptıkları bilezikler.
Hepsi de, bedeni anlam ifade etmeye zorlayan, ancak kendi başına
anlamı olmayan işaretlerdir. Bütün benzerlik olasılıkları ortadan kaldırılmıştır. Akla gelebilecek her tür gösterim yok edilmiştir. Bedeni
görünümlerle, yanıltıcılarla, tuzaklarla, çeşitli hayvanlara benzemeyi
sağlayacak süslerle, kurban törenlerine yönelik simülasyonlarla kaplamanın amacı bunların ardına gizlenmek değil -herhangi bir şeyi ifşa
etmek değil (arzu, itki), hatta sırf oynamak ya da zevk için oynamak
da değil (çocukların ve ilkel insanların doğal anlatımcılığı)- Artaud'nun, metafizik sıfatını uygun göreceği bir girişimde bulunmaktır: Var olmak için, kurban etme törenlerine uygun biçimde dünyaya
meydan okumaktır. Çünkü hiçbir şey, doğal olarak var olmaz; her şey
varlığını, kendisine yöneltilen ve cevap vermesi istenen bir meydan
okumaya borçludur.
---------Yapaylık özneyi kendi varlığı içinde yabancılaştırmaz; onu, gizemli bir
biçimde bozar. Kadınlar, aynalarının karşısına geçtiklerinde yaşadıkları bu görüntü değişikliğini iyi bilirler; kendilerini ortadan kaldırmadan makyaj yapamazlar ve makyaj yapınca, anlamdan yoksun bir
varlığın saf görünümünü elde ederler. "Aşırılığa" dayanan bu işlemi,
hakikatin üstünü örtmeyi amaçlayan sıradan bir işlemle karıştırmak
ne tür bir yanılgıdır? Yalnızca sahte olan şey hakiki olanı yabancılaştırabilir; oysa makyaj sahte değil, sahteden daha sahtedir ve bu özelliğiyle üstün bir masumiyet ve saydamlık kazanır -kendi yüzeyiyle
soğurma; tek bir kan izi olmaksızın ve anlama dair tek bir iz bırak176

maksızın bütün ifadeleri dağıtma-; bir de hiç kuşkusuz acımasız hale
getirme ve meydan okuma -burada yabancılaşan kim? Yabancılaşmış
olanlar, bu acımasız mükemmelliğe tahammül edemeyenlerle ve
kendilerini ona karşı korumanın tek yolunu ahlaki tiksintide bulanlarla sınırlıdır. Ne var ki hepsi bir aradadır ve birbirlerine karışmışlardır. İster hareketli olsun ister kımıltısız, saf görünüme karşılık vermenin tek yolu onun egemenliğini kabul etmek değil midir? Makyajı mı
silmeli, bu örtüyü mü söküp atmalı, görünümlerin yok olmasını mı
istemeli? Hepsi de saçmalık:(...)
---------Koleksiyoncu öylesine bir kıskançlık içindedir ki, kendisine ait olan
ölü nesnenin yalnız ve yalnız kendi tekelinde olmasını ister ve o nesne sayesinde fetişist tutkusunu tatmin eder. Kendini kapatma ve
hapsetme: Aslında her şeyden önce kendi kendinin koleksiyonunu
yapmaktadır. Dikkatini, yaşadığı bu çılgınlıktan uzaklaştırmayı asla
beceremeyecektir; çünkü onun nesnelere duyduğu aşkın; nesneleri
kucaklarken oluşturduğu aşka dayanan stratejinin yola çıkış noktası,
o nesnelerden yayılan baştan çıkarma nefreti ve dehşetidir. Kendisi
için de aynı şey söz konusudur: Kendisinden doğabilecek her tür
baştan çıkarma etkisinden iğrenir.
NTA: Baudrillard bu paragraftan sonra Koleksiyoncu filmini irdeler.
(Spoiler: Baud sanıyorum 1965 yapımı Collector filminden söz ediyor.
Kelebek koleksiyoncusu bir adam bir kadını kaçırır ve onu mahzene
kapatır. Onunla itinayla ilgilenir. Bir gün sevişirler ve adam ondan
nefret ederek mahzene geri kapatır. Kayıtsızlık içinde kadının pornografik fotoğraflarını çeker ve sonunda kadın ölür.) Sonra şu cümleleri paylaşır;
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Sevilme gereği, baştan çıkarılma iktidarsızlığı. Her şeye rağmen kadın, en sonunda baştan çıkmıştır (hem de onu baştan çıkarmayı isteyecek kadar); adam ise bu zaferi kabullenemez: Bütün bunlarda,
cinsel bakımdan kendisine yapılmış bir kötülük olduğunu düşünmeyi
tercih eder ve onu cezalandırır. Onun sorunu iktidarsızlık değildir (bu
tür sorunlar, hiçbir zaman iktidarsızlıktan kaynaklanmaz); o, ölü
nesnelerin koleksiyonunu yaparken yaşadığı kıskanç cazibeyi -ölü
cinsel nesne, parlak kanatlı bir kelebek kadar güzeldir- kendisini
sevmek zorunda bırakacağı canlı bir varlığın baştan çıkarmasına tercih etmektedir. Koleksiyon yapmanın monoton çekiciliği, yani ölümdeki farklar tercih edilmelidir -aynı olana yönelik takıntı, ötekinin
baştan çıkarmasına tercih edilmelidir.
---------NTA: Ben de bu vesileyle uzun zamandır izlemeyi düşündüğüm 1991
yapımı Bir Garip Koleksiyoncu adlı “sıkıcı” Türk filmini izledim. Öncelikle, hayatımda bir film üzerine değerlendirme yazısı kaleme almadığımı söyleyeyim. Ve bunu sürdüreceğimi de pek sanmıyorum. Sinema mevzusundan zerre anlamıyorum, konu dışında hiçbir şeyle
ilgilenmiyorum ve hayatımın sonuna kadar ilgileneceğimi de pek
sanmıyorum. Tüm paragrafları filmi izledikçe, durdurarak yazdım.
-Tıpkı bu derlememizde yaptığım yöntem gibi.- Ve senaristin anlatmak istediğinin ötesine geçtiğimi, bir bakıma “aşırı yorum” yaptığımı
şimdiden söyleyeyim.
Spoiler:
Film Necip Fazıl senaryo ödülüne layık görülmüş. Keza konunun çıkış
noktası ilgimi çektiğinden izlemek istedim: Mezarlık görevlisi bir koleksiyoncuyu anlatıyor, yazmış olmayı dileyeceğim bir fikir, hatta
harika bir fikir.
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Başkarakter mezarlık bekçisi, dini bütün bir adam, Beşir; ölülerin
fotoğraflarından koleksiyon yapıyor, albüme yapıştırıyor. Her gün
mezarlarla ilgileniyor, onlarla yaşıyormuş gibi konuşuyor, çiçekler
dikiyor. Bunu dinsel/kutsal bir görev icabından mı, yoksa mezarlığı
dev bir koleksiyon alanı ve mezarlıkları da koleksiyonun parçaları
olarak gördüğünden mi yapıyor? -İşin içine koleksiyon girdiğinde,
zaten koleksiyonun kendisi kutsaldır; yan değerler birer örtü olabilir
ancak.- Biri öldüğünde fotoğrafını albüme yapıştırmaksa son büyük
ritüel olarak koleksiyona olan bağını zirveye taşıyor.
Filmin başında -eşinin isteğiyle- belediye başkanına gidip orman
müdürlüğüne atanmak, “ölülerin değil yaşayanların ağaçlarıyla ilgilenmek” istediğini söylüyor ama sonuç gelmiyor. Belediye başkanı,
adamın görevinin kutsal olduğunu belirtmekten öteye gitmiyor.
Adamın kutsallık karşısındaki tavrıysa tamamen göstermelik duruyor,
onu daha derinden ilgilendiren şey koleksiyonundan ayrılmamak;
yani kutsallık adı altında oyunun sürmesinden, orman müdürlüğüne
atanamamış olmaktan aslında keyif alıyor. Filmin altyapısında dini
fikirler sunulsa da -ki tutuculuk bazen rahatsız edici ve fazla sıkıcı-,
belki de yazarı Nurettin Özel’in dahi umursamadığı daha derin bağ,
koleksiyoncu ile koleksiyon arasında.
(Beşir film boyunca, “görenler ne der?” endişesinin karşısında “Allah
ne der?”i temsil ediyor ve İslami açıdan olması gereken de bu.)
Burada Baudrillard’ın, “o, ölü nesnelerin koleksiyonunu yaparken
yaşadığı kıskanç cazibeyi kendisini sevmek zorunda bırakacağı canlı
bir varlığın baştan çıkarmasına tercih etmektedir. Koleksiyon yapmanın monoton çekiciliği, yani ölümdeki farklar tercih edilmelidir
-aynı olana yönelik takıntı, ötekinin baştan çıkarmasına tercih edil179

melidir.” ifadesi bir bakıma hayat buluyor. Adamın koleksiyon nesnesi, yalnızca nesne olduğu için ölü değil, doğrudan ölü. Ölülerin
nesneleştiği iki katı bir ölülük.
“Ben onları duymuyorum ama onların beni duyduğundan eminim.”
Eşi mezarlıktan ayrılmak istiyor ve bir psikiyatra gidip adamı delirmiş
gibi anlatıyor. Psikiyatr adamı takip ediyor ve tanışıyorlar. Beşir’le
yaptığı konuşmaları kaydedip sonra dinliyor, tetkik ediyor. Psikiyatr
burada akılcılığı temsil ediyor ve senaryodaki dini tavır gereği yenilgiye uğraması kaçınılmaz görünüyor. Aslında ikisi de, materyalist ve
idealist, gerçeği görmüyorlar.
Beşir kayınvalidesini gömdükten ve merhumun sevgilisi kalp krizi
geçirdikten sonra; “Niye seviniyorum biliyor musun?” diye soruyor
yardımcısı deliye, ve soruyu yanıtlamıyor. Hem de hiçbir zaman.
Çünkü yanıt, gerekçe olarak sunulan dinsellikten daha derin bir yerde. Bu yanıt, her gidenin arkasından “yine beklerim.” derken yüzünde oluşan tebessümde.
Beşir aynı zamanda eşitlik ve barışın yalnızca ölümde mümkün olabildiğine inanıyor. Mal, mülk, statü, şöhret farkı ve savaşının tedavülden kalktığı tek yer mezarlık. Yaşayanlarla ilişiğini kesmiş. Koleksiyon ürünlerinin birbirlerinden farklı değerleri var, ama burada hepsinin anlamları aynı. Onlar artık değişim değerine, dizge içinde kıyaslanmaya tabii değil; hepsi aynı kullanım değerine, anlama sahip.
“Şunlara bak, her şeylerini bırakıp geldiler. Ne ahenk ve sükunet
içinde yatıyorlar değil mi?” İşte, bir koleksiyondan da bu beklenir.
Ölülerin fotoğraflarını albümde birleştirerek, altlarına isimlerini, işlerini ve yaşam tarihlerini yazan Beşir, aslında kendi Tanrılığını oyna180

mıyor mu? Bir koleksiyonerin nesneleri üzerindeki rollerinden biri de
bu değil midir?
Beşir her zaman iki mezarlığı hazır tutuyor, biri gelecek ölü diğeriyse
kendisi için. Ve bu prensibinden geri adım atmıyor. Belediye başkanının ölümü için yeni bir mezar kazılması teklifini reddediyor ve bir
ölü bulup getirin diyor, mevcut kazılmışa yatıralım, sonra da belediye
başkanı için yenisini kazalım. Hiç kimse onun koleksiyon alanında,
mezarlığında kurduğu 22 yıllık düzeni bozamıyor. Çünkü o ölülerin
efendisi, koleksiyonunun yegane Tanrısı.
Beşir’in yoldaşı gönüllü bir deli. Beraber mezarlara çiçek ekiyorlar,
deli mezarlara bakıp gülüyor ve Beşir bundan zevk duyuyor. Deli bir
bakıma Beşir'in bundan zevk alan ama dışa vurmamaya çalıştığı yanını temsil ediyor. Beşir ölüler tarafından baştan çıkarılmış, herkes
onları terk etse de onların hep yanında. Kimse ölülerini rahatsız
edemez, saygı duyulmak zorundalar.
Beşir’in zengin dünürü nihayet onu orman müdürlüğüne atıyor, ama
beklediğimiz üzere Beşir’in tavrı “buradan ayrılamam” şeklinde oluyor. Kendisine yapılan saldırılara, eleştirilere yalnızca çıldırtıcı sessizlikle yanıt veriyor; tıpkı ölüler gibi. Ancak senarist Beşir’in karşısındakilerin yaşamsal savunmalarını öyle yüzeysel biçimde (mal düşkünlüğü, alkoliklik vb.) yaptırıyor ki, Beşir’in haklılığı dışında seçenek
kalmıyor.
Bu sırada psikolog da -başta dediğimiz gibi- yenilgiye(?) uğruyor ve
Beşir’in ölüm felsefesi karşısında başka bir insana dönüşüyor. Artık
hakka teslim oluyor. Aslında teslim olduğu hak, Beşir’den başkası
değil.
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Beşir’in en büyük isteği herkesin ölümünü karşılamak, koleksiyonuna
katmak, yaşayan tek kişi olarak onların sükunet içinde sıralanışını
izlemek ve nihayet kendi sonunu beklemektir. Ancak Beşir kendi
mezarını hazır tutsa da, aslında kendi ölümüne hiç inanmıyor; o varlık düşkünlerinden daha ölümsüzce yaşıyor. Herkesin ölüme saplanarak yaşamasını, varlıktan tamamen elini çekmesini istese de; Beşir
en az onlar kadar varlık dünyasına dayanıyor. Çünkü yaşamda “gerçek” düzen kurulamayacağına olan inancını da düşününce; yaşayanlara “gerçeğe” yönelmeleri yönünde yaptığı son çağrı, aslında herkesin ölmesi ve koleksiyona katılmasını istemesinden başka bir yere
çıkmamaktadır.
Beşir ne dini açıdan iyi bir müslüman ne de psikoloji açısından delidir; Beşir bir Tanrı-peygamberdir ve baştan sona bu oyunu oynar.
---------(...)Oyun karşısında hile yapanın konumu ne ise, baştan çıkarıcının da
baştan çıkarma karşısındaki konumu odur. Oyunun hedefi kazanmak
olduğuna göre, tek gerçek oyuncu hile yapan kişidir. Eğer baştan
çıkarmanın da bir hedefi olsaydı, baştan çıkarıcı bu sürecin en ideal
kişisi sayılırdı. Ne var ki, ne oyun ne baştan çıkarma bunlardan ibarettir; hile yapanın davranışlarının ve her ne pahasına olursa olsun
oluşturduğu edepsiz stratejinin kaynağı, onun oyuna karşı duyduğu
nefret ve oyunun baştan çıkarıcılığını inkar etmesidir; baştan çıkarıcının davranışlarını belirleyen nedenin de baştan çıkarma ve çıkarılma korkusu, kendi hakikatine meydan okuma olduğu iddia edilebilir:
Baştan çıkarıcıyı, önce cinsel keşif sürecine sonra da kendi stratejisini
fetiş haline getirebileceği sayısız keşfe sürükleyen de budur.
Sapkın insan daima, egemenliğin ve yasanın hakim olduğu manyak
bir aleme sürüklenir. Bu alemde fetişleştirdiği kuralı kendi egemenli182

ği altına alır, ritüellerin sınırlarını mutlak olarak belirler: Böylelikle
hiçbir şey yerinden oynamaz. Hiçbir şey kımıldamaz. Her şey ölmüştür ve artık kendi ölümünden başka tehlike kalmamıştır. Fetişizm
ölümün baştan çıkarılmasıdır; sapkınlıktaki kural fetişizmi de bu
kapsamdadır. Sapkınlık donmuş bir meydan okuma; baştan çıkarma
ise canlı bir meydan okumadır. Baştan çıkarma hareketli ve geçicidir;
sapkınlık ise monotondur ve bitmek bilmez. Sapkınlık gösteriye dayanır ve ortaklaşa gerçekleştirilir; baştan çıkarma ise gizlidir ve tersinme özelliği taşır.
---------NTA: Son bölüm Yasa, Kural, Oyun, Rastlantı, Oluş, Nedensellik vd.
üzerine ve yoğun bir bütünsellik taşıdığından alıntı yapmak pek güç.
Bu bölümü bir gün tekrar okuyacağım.
(...) ilkel kültürlerin betimlemesi yapılırken, kendi içlerine kapalı oldukları ve dünyanın kalan bölümüne ilişkin herhangi bir imgelemlerinin olmadığı öne sürülür. Aslında, dünyanın geri kalan bölümü yalnızca bizler için vardır ve o kültürlerin kapalı olmaları kendilerini
kısıtlamış olmalarından değil, bizimkinden farklı bir mantık taşımalarından kaynaklanır; kendi mantığımız evrensele dair imgelemin
egemenliği altında olduğu için bizler, onların ufkunu kavramayı beceremeyiz; ya da o ufku olumsuzlayarak bizimkine göre sınırlı olduğunu öne süreriz.
---------“Yasanın karşıtı özgürlük değil kuraldır, nedenselliğin karşıtı belirsizlik değil zorunluluktur."
NTA: Bundan sonra tüm çabam Baud’un bu ifadesini anlamak üzerineydi. Anladım mı? Kısmen. Anlatabilir miyim? Hayır. Lütfen 280
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karaktere sığdığı için bu sözü tivite çevirmeyin. Çünkü altından kolayca kalkılabilecek bir ifade değil.
Kural ve Yasa'nın özelliklerini karşılıklı olarak sıralamak istedim;
Kural: Kendinde var olan, keyfi. Öyle olmadığı halde öyleymiş gibi
görülen süreçlerin çevrimi ve dönüşü. Zorunluluktur. Oyunun kurallarını ihlal etmenin manası yoktur. Belli bir çevrimde başlanılan noktaya dönülürken, aşılması gereken bir çizgi bulunmamaktadır. Anlam
taşımaz ve bir yere sürüklemez. Nesnelliği ve evrenselliği hedeflemez, kısıtlı ve sınırlı bir sisteme içkindir. Eşitlik söz konusu değildir,
çünkü ayrışma yoktur.
Oyunun tek ama evrensel olmayan ilkesi şudur: Oyunda kuralın tercih edilmesi sizi yasadan kurtarır.
Yasa: Aşkın-tanrısal, gerekli. Tersinmez bir sürekliliğe dayanan mercii. Baskı ve yasak düzeyindedir. Yasa belli bir ayrım çizgisi oluşturduğu için ihlal edilebilir, edilmelidir. Saptanmış bir erekliliğe sürükler.
Hakikati gizler. Nesnel bilgiyi, evrenselliği hedefler. Herkes yasa karşısında eşittir.
---------İnsanlar oyun ortamında, başka diğer bütün ortamlardan çok daha
özgürdür; çünkü oyunun kuralını içselleştirmeleri gerekmez; oyuna
protokol düzeyinde sadık kalmak durumundadırlar ve yasada olduğu
gibi onu ihlal etme zorunluluğu taşımazlar. Bizler, belli bir kural çerçevesinde davranırken Yasa' dan kurtuluruz. Seçimin, özgürlüğün,
sorumluluğun, anlamın baskısından kurtuluruz. Anlamın koyduğu
teröre dayanan ipotek, yalnızca keyfi işaretlerin gücü sayesinde kaldırılabilir.
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---------Eğer oyunun erekliliği olsaydı tek gerçek oyuncu hile yapan oyuncu
olurdu. Kaldı ki, yasayı ihlal etmenin belli bir saygınlığı olsa da, hile
yapmak, yani kuralı ihlal etmek hiçbir saygınlık kazandırmaz. Zaten,
hile yapanın eylemine ihlal denemez; oyun bir yasaklar sistemi olmadığına göre oyunda aşılacak herhangi bir engel de yoktur. Kuralın
"ihlal edilmesi" imkansızdır; olsa olsa ona uymamak söz konusu olabilir. Bununla birlikte kurala uymamak sizi ihlal durumuna sokmaz;
ancak yasanın baskısı altına girmenize yol açar.
---------(...) aşkın meydan okuyuşunda baştan çıkarmanın olması gibi, dinsel
düzende de iman vardır. İnanç, Tanrının var olmasını hedefler -kaldı
ki, varoluş yoksul ve tortul bir konumdan başka bir şey olamaz asla;
her şey ortadan kaldırıldığında geriye ne kalırsa odur varoluş-; iman
ise, Tanrının var olmasına karşı bir meydan okumadır; var olması ve
karşılığında ölmesi için Tanrıya meydan okumaktır. Tanrı, imanla
baştan çıkarılır ve imana karşılık vermeme hakkına sahip değildir;
çünkü baştan çıkarma, tıpkı meydan okuma gibi tersinir olan bir biçimdir. Lütuflarıyla karşılık verir; lütuflar, imanın meydan okuyuşuna
yüz misliyle karşılık veren Tanrının yarattığı bir tersinme sürecidir.
Bunların tümü, ritüele bağlı alışverişlerde olduğu gibi bir tür zorunluluklar sistemi oluşturur ve Tanrı her zaman bağlıdır; karşılık vermek
zorunda bırakılır, oysa hiçbir zaman var olmak zorunda bırakılmaz.
İnanç ondan, var olmasını ve dünyanın varoluşuna kefil olmasını
istemekle yetinir: Coşkusuz ve sözleşmeye dayalı olan bu biçim
-iman, Tanrıyı bir koza dönüştürür: İnsanın var olmasını sağlamak
için Tanrıdan insana yönelen bir meydan okumadır (ve buna ölümle
karşılık verilebilir) -insanın Tanrıya meydan okumasıdır; kendini kurban etme karşılığında Tanrının da kendini yok etmesini ister.
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---------NTA: Baudrillard yine Borges'e uğruyor ve Babil Piyangosu öyküsünü
değerlendiriyor. Kitabın bu kısmına geldiğinizde kitabı kapatıp öyküyü okumanızı öneririm. Bu yüzden burada paylaşabileceğimiz bir şey
yok.
OYUNCUL ve SOĞUK BAŞTAN ÇIKARMA da kitabın zirve yaptığı bölümlerden biri.
---------Elektronik oyunlar, yavaş yavaş etki eden bir uyuşturucu gibi; uyurgezerlerin haline benzeyen bir dalgınlıkla ve aynı dokunsal keyif halini yaşayarak oynanıyorlar.
---------Peki, bilgisayarda oynanan satranç oyununa ne demeli? Satranç
oyununun yoğunluğu neresinde, bilgisayar kullanmaktan alınan zevk
nerede? Bunlardan birincisi oyun, ikincisi ise oyunculdur. Televizyonda yayımlanan futbol maçını izlerken aynı durumla karşı karşıya
kalınır. İzlediğimiz maçın, aynı maç olduğunu sanmayalım: Biri hot,
diğeri ise cool'dur -biri, oyundur ve affekt'i, meydan okumayı, mizanseni devreye sokar; diğeri ise dokunsaldır, modülasyonludur
(flash-back, yavaşlatılmış görüntüler, uzak ya da yakın plan çekimler,
kamera açıları, vb.): Televizyonda yayımlanan bir maç, televizyonda
izlenen bir haber gibidir; Holocauste'a ya da Vietnam Savaşı'na ilişkin
bir haberden hiç farkı yoktur. Renkli televizyonun ABD' de başarı
kazanması için epeyce beklenmesi ve çok çaba gösterilmesi gerekti.
Büyük kanallardan biri televizyon haberlerini renkli olarak yayımlamayı akıl etti: Tam bu sıralarda Vietnam Savaşı sürüyordu ve yapılan
araştırmalar, bu yenilikle gelen renk "oyun"larının ve teknik hilelerin
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savaş görüntülerini izlemeyi kolaylaştırdığını ortaya koydu. Hakikatin
"fazla"laştırılması, bir tür oyuncul mesafe yaratılmasını sağlıyordu.
---------Artık Yahudileri krematoryumlardan ya da gaz odalarından değil, ses
ve görüntü bantlarından, katot ışınlı ekranlardan ve mikroişlemcilerden geçiriyorlar. Böylelikle unutuş ve yok oluş kendi estetik boyutuna kavuşuyor -burada kütle boyutuna çıkarılıyor ve geçmişte son
buluyor. Televizyon: Olayların gerçek "nihai çözüm"ü. Suçluluk ve
söylenmemişlik biçiminde unutuşa kalan tarihsel boyut gibi şeyler ise
tümüyle yok oldu; çünkü artık "herkes biliyor", bu yok etme hareketi
karşısında herkes sarsıldı- "bu"nun bir daha asla yaşanmayacağının
en açık göstergesi. Pek küçük bir bedel ödenerek, birkaç damla gözyaşı karşılığında gerçekleştirilen bu yok etme hareketi, gerçekten de
bir daha yaşanmayacak. Çünkü bugün de sürüyor; özellikle de herkesin geçersiz olduğunu sandığı bir kılıkta, bu sözde yok etme hareketine aracılık eden ortamda, yani televizyonda varlığını sürdürüyor.
---------"Jean Querzola Yüzeydeki Silisyum’da şunları söyler: “Psikobiyolojik
teknoloji, yani bizlerin kendimizi ayarlamak için yararlandığımız bütün bilişim protezleri ve elektronik ağlar, bize bir tür tuhaf biyoelektronik ayna sunarlar; her birimiz, dijital bir Narkissos gibi ölüm
itkisi boyunca kayarak onun imgesinde tükeniriz.”
Narkissos=Narkoz daha önceleri McLuhan bu ilişkiyi kurmuştu:
"Elektronik narkoz: İşte dijital simülasyonun taşıdığı son tehlike...
Oedipus'tan Narkissos'a kayabiliriz... Bedenlerimizle zevklerimizi
kendi kendimize yönelttikçe Narkissos'vari bu yavaş narkoz etkisi
başlayabilir. Silisyumla birlikte, tek kelimeyle gerçeklik ilkesinin hali
ne olacak? Dünyanın dijitalleşmesinin, Oedipus'un da sonunu geti187

receğini söylemek istemiyorum: Tek yapmak istediğim, biyolojinin ve
bilişim tekniklerinin gelişmesiyle birlikte, Oedipus olarak adlandırılan
bu kişilik yapısının da dağılacağını ortaya koymak. Bu yapıların dağılması, babanın bulunmadığı başka bir ortamın keşfedilmesini sağlayacak: Okyanus duygusu ve ölüm itkisi annelikle birlikte anılacak.
Nevrozun değil, psikozun tehdidi altında kalınacak. Patolojik narsisizm... Oedipus üzerine kurulan toplumsal ilişki biçimlerinin iyi bilindiği sanılacak. Peki, hiçbir işlerliği kalmayan iktidar ne olacak? Otoriteden sonra baştan çıkarma mı çıkacak başımıza?"
NTA: Silisyum yeryüzünde en çok bulunan elementlerden biridir.
Transistör, diyot ve hafızalarda kullanılabilmesinin pratik hızlı oluşu,
entegre devrelerin ve bilgisayarların silisyum teknolojisi üzerine inşa
edilmesini sağlamıştır.
---------Walter Benjamin, teknik kopyalamanın mümkün olduğu çağdan itibaren sanat eserlerinin "aura"larını, şimdi ve burada olmakla kazandıkları eşsizliklerini, estetik biçimlerini kaybettiklerini söylüyordu:
Sanat eserleri, baştan çıkarmaya adanmış olan kaderlerinden vazgeçerek çoğalmaya yönelen bir kaderin kollarına atıldılar ve bu yeni
kaderle birlikte siyasal bir biçim aldılar. Özgünlük kayboldu; onun
yerini alan "otantizm" de kaynağını nostaljiden aldı. Yaşanan bu sürecin en uç biçimi, çağdaş kitle iletişim araçlarının biçimidir: Bu
alanda, hiçbir zaman özgünlüğe yer verilmez ve her şey, hemen ve
sınırsız olarak çoğaltılıp çoğaltılamayacaklarına göre değerlendirilir.
---------NTA: Baudrillard'ın klonlama üzerine yaptığı yorumlar yer yer sosyal
medya penceresinden okunabilir. (Kitabın 1979'da yazıldığını da
hatırlatmak isterim.)
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Üçgen Oedipus'un yerini dijital Narkissos aldı. Yapay kopyanın tözü
olan klon bundan böyle, gerçek anlamda ve eğretilemesiz olarak
sizin koruyucu meleğiniz, bilinçdışının görünen biçimi ve sizin etinizden yaratılmış et olacak. Senin "insanın" da, bundan böyle bir benzerlik sanrısı olan bu klon olacak; öyle ki, bir daha asla yalnız kalmayacaksın, hiçbir zaman hiçbir sırrın olamayacak artık. "insanı kendin
kadar sev": İncil' de yer alan bu eski sorun da çözülmüş olacak
-insan, senden başkası değil. Yani bütünsel aşk yaşanacak. Yani kendini baştan çıkarma bütünsel olarak gerçekleştirilmiş olacak.
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SİMÜLAKRLAR ve SİMÜLASYON
Yıl: 1981

Doğu Batı Yayınları
Çeviri: Oğuz Adanır

Herkesin bodoslama daldığı ve çoğunun bir halt anlamadan çıktığı o
kitaba nihayet geldik. Buraya kadar ortaya koyduklarımızın üzerine,
Simülakrlar ve Simülasyon kitabını derli toplu bir kafayla karşılayabileceğiz.
Öncesi umursanmadan doğrudan bu kitaba yönelinmesinde dört
temel sebep var; yayınevlerinin hatalı yayın politikaları izlemesi,
sosyal yaşantı ya da kozmik manada simülasyon teorisinin popülerliği, Matrix filmi, Baudrillard'ın yalnızca simülasyon kavramıyla özdeşleşmesi. Kozmik simülasyon fizikçilerin konusu ve ona burada girmiyoruz. Sosyal simülasyon ise daha çok Matrix ya da Truman Show
seviyesinde değerlendiriliyor. (İlla bir film seçilecekse bu Synecdoche
New York olabilir belki.) Ancak kitabı eline alanlar olayın bambaşka
boyutlarıyla karşılaşıyorlar. Anti-kapitalist olmak, matrix filmine ve
simülasyonun genel geçer tanımlarına hakim olmak bir anlam ifade
etmiyor. (Matrix hayatımda izlediğim en iyi film. Ama konu o kadar
basit değil. Ki basit olmadığını da çoktan anladık.)
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Dosyanın başında Simülakr'ın tarihi evrelerini sunmuştuk, okuyanlar
simülasyon teorisinin neye benzediği hakkında az çok fikir sahibi
oldular. Simgesel Değiş-Tokuş'ta da bu teoriye yer ayrılıyor. Kitap
doğrudan, adını fazlasıyla andığımız bir Borges öyküsü üzerine başlıyor; hani haritacılık üzerine olan, paylaşmıştık. Baudrillard burada,
belli başlı metin ve kavramlara hakim olmadan kitabın anlaşılamayacağını gösteriyor. Neyse ki biz artık o gruba dahil değiliz... yani
kısmen.
Kitabı okumadan önce göz atmanız gereken bazı küçük konular;
- Watergate Skandalı.
- Three Mile Island nükleer santralinde (Harrisburg) 28 Mart 1979'da
yaşanan kazan. Bu kaza sonrası halkta nükleere karşı güvensizlik
başlamış ve nükleer karşıtı gruplar oluşmuştur. 1979'da başlayan
temizleme işlemleri 1993'e kadar sürmüştür. Baudrillard'ın ilgilendiği
konuysa, bu olaydan 12 gün önce piyasaya sürülen China Syndrome
filmidir; keza filmde nükleer santralin güvenlik açıklarının gizlendiğini
keşfeden bir muhabir ve kameramanın mücadelesi yer almaktadır.
- Beaubourg bölümünde Centre Pompidou adlı kültür merkezinden
söz edilmektedir. Baudrillard buraya kültür hipermarketi der. L'Effet
Beaubourg / Beaubourg Effect kitabı henüz Türkçeye çevrilmemiştir.
- Crash bölümünü daha iyi anlayabilmek için Ballard'ın Çarpışma
kitabını okumuş ya da en azından film uyarlamasını izlemiş olmakta
fayda vardır. Ben birkaç yıl önce okumuş ve izlemiştim. "Borges’ten sonra ve bir başka düzlemde, Crash bundan böyle kendisinden kaçamayacağımız simülasyon evrenine ait ilk büyük romandır."
Ön okuma gerektiren yerlerden alıntı yapılmayacaktır.
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***
NTA: Borges'in öyküsünü tekrar okuduysanız, yalnızca şu değerlendirme bile bize simülasyon teorisini özetler;
Günümüzdeki soyutlama biçimlerinin haritacılık, sûret çıkarma, aynadan yansıma ya da kavramla bir ilişkisi kalmamıştır. Simülasyon
kavramının harita üzerindeki bir toprak parçası, bir töz ya da referans sistemiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Bir köken ya da bir gerçeklikten
yoksun gerçeğin, modeller aracılığıyla türetilmesine hipergerçek yani
simülasyon denilmektedir. Bir başka deyişle harita öncesinde ya da
sonrasında bir toprak parçası yoktur. Bundan böyle önce harita,
sonra topraktan –gerçeğin yerini alan simülakrlardan– söz etmek
gerekecektir. Borges’in masalını günümüze uyarlayacak olursak, artık
harita üzerinde lime lime olmuş toprak parçalarıyla karşılaşıldığını
söylemek gerekecektir. Bundan böyle sağda solda karşılaşacağımız
harabe ve yıkıntılar haritaya değil gerçeğe, çölde karşımıza çıkan
kalıntılarsa İmparatorluğa değil bize, Çöle dönüşmüş bir gerçeğe ait
olacaklardır.
---------NTA: Kitabın en çok atıf yapılan yerlerinden biri;
Gizlemek (dissimuler), sahip olunan şeye sahip değilmiş gibi yapmak;
simüle etmek ise sahip olunmayan şeye sahipmiş gibi yapmaktır.
Birincisi bir varlığa (şu anda burada bulunmayan) diğeri ise bir yokluğa (şu anda burada bulunmamaya) göndermektedir. Ancak bu olay
sanıldığından daha da karmaşık bir şeydir. Çünkü simüle etmek
“-mış” gibi yapmak değildir. “Hastaymış gibi yapan kişi yatağa uzanıp
bizi hasta olduğuna inandırmaya çalışır. Bir hastalığı simüle eden kişi
ise kendinde bu hastalığa ait semptomlar görülen kişidir” (Littré).
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Öyleyse “mış” gibi yapmak (feindre) ya da gizlemek (dissimuler)
gerçeklik ilkesine bir zarar veremez, yani bunlarla gerçeklik arasında
her zaman açık seçik, gizlenmeye çalışılan bir fark vardır. Oysa simülasyon bu “gerçekle” “sahte” ve “gerçekle” “düşsel” arasındaki farkı
yok etmeye çalışmaktadır.
---------NTA: Nietzsche'nin "Tanrı öldü!" sözünün anlamını ne dindarlar ne
de dinsizler anlayabildi. Tüm sözlerinin bir asır sonra anlaşılabileceğini söyleyen Nietszche'nin, bu en ünlü sözünü de gerçekten bir asır
sonra Baudrillard'ın simükakr'ında en açık biçimde anlayabiliyoruz.
Simülakr düzenlerini aklınızdan çıkarmadan ve Nietzsche'nin yaşadığı
tarihi düşünerek, Baudrillard'ın şu sözünü okuyalım ve "Tanrı Öldü"ye artık noktayı koyalım.
(İkonoklast: kutsal imgeleri yok eden insanlara verilen ad. Kutsal
imgelere tapınmaya karşı olan Bizans İmparatorlarının yandaşı olan
insanlar.)
(...)
“(Tanrısal güç) imgelere dayalı görsel bir teolojiye dönüştürüldüğünde hâlâ ilâhî bir gücün özelliklerine sahip olabilmekte midir? Belki
de kendi ihtişam ve çekiciliğini devreye sokarak bu ilâhî gücün ortadan kalkmasına neden olmaktadırlar? İkonlar aracılığıyla tezgâhlanan
bu oyun sayesinde sonuçta görüntüler algılanabilen ve anlaşılabilen
bir Tanrı düşüncesinin yerini alabilmektedirler. Bin yıldır süregelen
ve ikonoklastları hep korkutmuş olan bu mücadele henüz sona ermemiştir. İkonoklastların, simülakrların sahip olduğu bu mutlak-güçten korkmalarına neden olan şey, ikonaların Tanrı düşüncesini insanların bilincinden silip atabileceklerini sezmenin yanı sıra,
sonuç itibariyle bu korkunç hakikatin Tanrı’nın asla var olmadığı,
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yalnızca simülakrları aracılığıyla var olabildiği hattâ kendi simülakrlarından başka bir şey olmadığı düşüncesine göndereceğinin farkına
varmış olmalarıdır."
NTA: Geçtiğimiz yıl günlüğüme aldığım şu notu artık rahatlıkla paylaşabilirim sanırım;
Bir müslüman "Tanrı öldü." ifadesinin gerçek manasını kavrayabilseydi, elinde Kilise'ye karşı sağlam bir argümanı olduğunu anlardı. Bir
dinsiz de kavrayabilseydi, dinsizlik sloganına indirgenecek kadar basit
bir şey olmadığını görürdü.
Ve Baudrillard; "Barok imgelerin gerisinde ya da perdenin arkasındaki ipler, artık politikanın eline geçmiştir."
Yeni Bir Mücadele Arayışı’nda anti-kapitalist Müslümanlıktan kısaca
söz etmiştim, şimdi -ulusal bazda- yeni bir şey daha ekleyelim: Burada iyi bir Müslümanın aynı zamanda iyi bir laik olması gerektiğini
de söylememiz gerekmez mi? İslam kendini imgelere teslim etmemiş, kul ve Allah arasında aracı bir unsuru kabul etmemiştir. Kimi
tarikatlar buna soyunur, hoca efendilerin öte dünyaya gidip peygamberle toplantı yaptığını kulaklarımla işitmiş biriyim ki duymadıklarımızı varın siz düşünün. Öyleyse İslam'ın politikaya alet edilmesi,
politik bir figürün etrafında toplanan Müslümanları da aslında vücuda gelmiş kutsal bir imgenin etrafında toplamıyor mu? Dinle kitlelere
seslenen politikacı ile camii ahalisine seslenen hoca arasında fark
vardır. Hoca dinen daha bilgili kabul edilir ve bilgisine hürmet edilir
(eskiden Doğu toplumunda bilgelik birinci sıradaydı, tabii bu bilgeliği
tasavvufi yol anlamında değerlendirebiliriz), yoksa Allah'la cemaat
arasında bir aracı değildir, Allah katında cemaatle aynı seviyede olduğu bilinir. Ancak milyonlara hitap eden dinci bir liderin böyle gö194

rülmesi mümkün değildir. O bilinçaltında ilahlaştırılır ve bu dinen
kolektif bir şirk yaratır. Allah'la milyonlar arasında bir aracı olmaktan
ötede, onun bir elçisi hatta kimileri için çağdaş bir peygamber olarak
görülür.
"Tanrı bile simüle edildikten, Tanrı’ya olan inanç göstergelere indirgenebildikten sonra gerisini varın siz düşünün!"
---------Bugün devrimci düşüncenin yerini almış olan eleştirel düşünceyse,
kapitali oyunu kuralına göre oynamamakla suçlamaktadır. “Bu iktidar
haksızlıklar üzerine kurulmuştur. Bu bir sınıf adaletidir. İktidar bizi
sömürüyor” gibi şeyler söylemektedir, sanki kapital yönettiği toplumla bir sözleşme yapmışmış gibi. Bu eşdeğerlik aynasıysa kapitalin
karşısına sol düşünce tarafından konulmaktadır. Böyle davranarak
kapitalin bu tuzağın içine düşeceğini, bu toplumsal uydurmacasına
kanacağını ve tüm topluma karşı yükümlülüklerini yerine getireceğini
umut etmektedir. Çünkü kapitalizm bunları yaptığı zaman devrim
yapmaya gerek kalmayacaktır. Kapital bu eşdeğerlik formülünü yaşama geçirdiği takdirde sorun kendiliğinden çözülmüş olacaktır.
Kapital, egemenliği altındaki toplumla hiçbir zaman böyle bir sözleşme imzalamamıştır. Kapital, toplumsal ilişkiler adlı büyücülüğün
ürünüdür çünkü kapital topluma karşı bir meydan okuma biçimidir.
Ona kendi yöntemleriyle yanıt vermek gerekmektedir. Kapitali,
ahlâkî ya da ekonomik rasyonellikten yola çıkılarak bir skandal olarak
sunamazsınız. Kapital kendisine simgesel kurallara göre meydan
okunması gereken bir meydan okumadır.
----------
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Mutlak bir gerçeklikten söz edebilmek ne kadar güçse, illüzyonun
sahnelenmesinden söz etmek de o kadar güç bir şeydir. İllüzyondan
söz edebilmek imkânsızdır çünkü ortada gerçek diye bir şey kalmamıştır. Burada bir parodiye dönüşen politikayla hipersimülasyon ya
da karşı saldırıya geçen simülasyondan söz ediyoruz.
---------Artık faşist bir dönemde yaşamadığımız, daha da kötü bir başka dönemde yaşadığımız için, vahşeti retro süzgecinden geçirilerek, estetize edilen faşizm yeniden çekici bir görünüme sahip olabilmektedir.
Tarih ancak öldükten sonra sinemaya böyle görkemli bir giriş yapabilmiştir (“tarihî” teriminin de başına aynı şey gelmiş ve öldükten
sonra fosilleşmiş “tarihî” bir an, bir anıt, bir kongre, bir figür olarak
yeniden ortaya çıkmıştır). Tarihin sinema aracılığıyla yeniden şırıngalanmaya çalışılmasının bilinçlenmeyle değil, yitirilmiş bir gönderenler sistemine duyulan özlemle ilişkisi vardır.
---------Bugüne kadar hiçbir yorumlamanın (ne egemen sınıfların politik güdümlemesi üzerine oturtulmuş Marksist yorum, ne Reich’ın cinselliği
baskı altına alan kitleler yorumu ne de Deleuze’cü despotik paranoya
yorumu) tam olarak açıklamayı başaramadığı faşizmin, ortaya çıkış
biçimi ve sahip olduğu kolektif enerjinin sırrı şöyle açıklanabilir. Batı’da değer ve kolektif değerlerin çekiciliklerini yitirmeye, yaşamın
çağdaş bir rasyonellik ve tek boyutlu bir görünüme kavuşturulduğu,
toplumsal ve bireysel yaşamın bütünüyle işlemselleştirilmiş olduğu
bir sırada faşizm, mitik ve politik gönderen sistemlerinin “irrasyonel”
boyutlara ulaştırılması, kolektif değerin (kan, ırk, halk, vs.) çılgınca
abartılması, ölümün ya da “politik bir ölüm estetiğinin” yeniden enjekte edilmesi anlamına gelmektedir. Bir kez daha bu değer felâke196

tiyle bu nötralize edilmiş ve pasifleştirilmiş yaşam biçiminden kurtulabilmek için her yol mubahtır. Faşizm bütün bunlara karşı bir direnme, çok derinden gelen, irrasyonel, şeytanî bir direnme biçimidir.
Eğer böyle olmasaydı yani faşizmden daha da kötü sayılabilecek bir
şeylere karşı bir direniş anlamına gelmeseydi, böylesine kitlesel bir
enerjiyi peşinden sürükleyemezdi. Faşizme özgü şiddet ve terörün
kökeninde Batı’da çok derinlere kadar inmiş bulunan gerçekle rasyonelin birbirine karıştırılmasından kaynaklanan bir başka terör vardır ve faşizm bu teröre verilen bir yanıttır.
---------(...)Geçmişin gerçekliğine, geçmiş ya da günümüzden bir sahneye bu
olumsuz anlamdaki sadakat; geçmiş ya da günümüze ait mutlak bir
simülakrın kusursuz bir yeniden sunumu tüm değerlerin yerini almıştır. Bizler bu sürecin suç ortaklarıyız, bu durumu tersine çevirmenin
bir olanağı yoktur. Çünkü sinema, tarihin ortadan kaybolmasına ve
egemenliği bir arşivin eline geçirmesine bizzat katkıda bulunmuştur.
Fotoğraf ve sinema, yararlandıkları mitlerden vazgeçme pahasına,
tarihin çağdaşlaştırılma sürecine görsel ve “nesnel” bir biçim kazandırarak büyük ölçüde katkıda bulunmuşlardır.
Bugün sinema tasfiye edilmesine katkıda bulunduğu tarihin yeniden
yaşama döndürülebilmesi için tüm teknik olanaklarını onun hizmetine sunabilir. Ancak içlerinde yok olup gideceği hayaletlerden başka
bir şey üretemez.
---------NTA: Baud burada sosyal medyanın haberini veriyor;
Haber, anlam üretmekte ancak tüm alanlarda karşılaşılan genel bir
anlam kaybını engelleyememektedir. İletişim araçları aracılığıyla
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istediğimiz kadar mesaj ve içeriği yeniden topluma pompaladığımızı
varsaysak bile anlamın yok oluş sürecinin hızı, anlamın pompalanma
sürecinin hızından daha yüksektir. Bu durumda var olan iletişim
araçları yetersiz kalacaklarından devreye ek iletişim araçlarının sokulması gerekmektedir. Bunun adıysa özgür konuşma ya da bireysel
yayın hücreleri şeklinde sonsuz sayıda çoğaltılabilen iletişim araçları
hatta “anti-iletişim araçları” ideolojisidir.
---------Sistemin kendi gerçekliğini kanıtlayabilmesi için göstergelerin (haberin) sürekli olarak yinelenmesi gerekmektedir. Olmayan varlığını
imgeler yani göstergelere dönüşerek yineleten sistem, bu sayede bir
gerçeklik katsayısına sahip olabilmektedir. Habere inanılmasının ve
iman edilmesinin nedeni de zaten budur.
Oysa bu inanç biçiminin arkaik toplumlardaki mitlere inanma biçimi
kadar karmaşık bir şey olduğu söylenebilir. Çünkü insanlar hem inanırlar hem inanmazlar. Bu konuda kendi kendilerini sorgulamayı
gereksiz bulurlar. “Yalan söylediklerini biliyorum, ama herhâlde o
kadar da değil.” Sistemin bizi içine kapatmış olduğu bu anlam ve
iletişim simülasyonuna kitlenin tamamı, yani her birimiz bir tür ters
bir simülasyonla karşılık veriyoruz.
---------"Medium is message” (mesaj, iletişim aracının kendisidir) yalnızca
mesajın değil, aynı zamanda iletişim aracının da sonu demektir.
Sözcüğün yazılı anlamında artık iletişim aracı diye bir şey yoktur.
Özellikle elektronik kitle iletişim araçlarından söz ediyorum. Bir başka deyişle bir gerçeklikle bir diğeri, gerçeğin bir konumuyla başka bir
konumu arasında aracılık yapan bir süreç yoktur. Ne içerik ne de
biçim düzeyinde. İçin için kaynama denilen şey budur.
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(...) İçeriğe dayalı bir devrim düşlenmesi aynen biçime dayalı bir devrim düşlenmesi kadar anlamsızdır. Çünkü iletişim aracı ve gerçek,
içinden çıkmanın olanaksız olduğu tek bir nebulaya dönüşmüşlerdir.
NTA: “Medium is message” Marshall Mcluhan’ın ortaya attığı bir
kavramdır.
---------NTA: Möbiyüs şeridine göz atmanızı öneririm, sıkça kullanıyor.
İletişim araçlarının yararlı kullanımı diye bir şey olamaz. İletişim
araçları anlamla yanılgıyı birlikte sırtlayıp götürmekte ve bunları diledikleri şekilde kullanmaktadırlar. Bu sürecin denetlenebilmesi
mümkün değildir çünkü bunlar sisteme özgü içsel simülasyon ile
sistemi yok edici simülasyonu kesinlikle Möbiyüs şeridi türü, kısırdöngüleşmiş bir mantıkla yansıtmakta ya da iletmektedirler. Böyle
olmasında hiçbir sakınca yoktur. Bunun bir alternatifi ya da mantıksal bir çözümü yoktur. Tek alternatif mantıksal açıdan bu olayı gidebileceği en uç noktaya kadar götürmek ve felâket türünden bir çözüm önermektir.
NTA: Baud’un bölüm içerisinde bu noktaya varmadan önce ve sonra
neler anlattığı okunmalıdır.
---------Kendi kendinin mesajına dönüşen bir iletişim aracı olarak (bunun
anlamı bundan böyle reklam denilen şeyin var olmuş olmaktan başka
bir amacı olmayacağıdır ki, bu durumda reklama “inanma” ya da
“inanmama” gibi bir sorundan söz edebilmek de mümkün değildir)
reklam, toplumsalla tam bir uyum içindedir çünkü bu aşamada tarihî
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zorunluluk denilen şey saf ve yalın bir toplumsallık talebi tarafından
emilip yutulmuştur. Bu noktada toplumsaldan bir şirket, bir hizmet
kurumu, bir yaşam ya da bir hayatta kalabilme biçimi gibi iş görmesi
istenmektedir. Nasıl doğanın korunmasından söz ediliyorsa günümüzde toplumsalın da kurtarılması gereken bir şeye dönüştüğü söylenebilir çünkü toplumsal bizim yuvamızdır. Oysa bir zamanlar toplumsal devrim demekti. Bu düşünce artık rafa kaldırılmalıdır çünkü
toplumsal bizim yuvamızdır. Oysa bir zamanlar toplumsal devrim
demekti. Bu düşünce artık rafa kaldırılmalıdır çünkü toplumsal artık
bu illüzyon gücünü yitirmiş ve arz-talep düzeninin bir parçası hâline
gelmiştir. Tıpkı çalışmanın kapitalin karşısında yer alan bir güç olma
niteliğini yitirerek sıradan bir “iş sahibi olmaya” indirgenmiş olması
yani bir mal olarak algılanmaya başlanması (muhtemelen de zor
bulunan bir mal) ve diğerleri gibi sıradan bir hizmete dönüşmüş olması gibi. Öyleyse bundan böyle tıpkı toplumsal gibi çalışmanın, bir iş
sahibi olmanın sağladığı coşkunun da reklamı yapılabilecektir. Günümüzde reklam bu toplumsalı biçimlendirmeye, bin bir kılığa sokarak övmeye, eksikliği her geçen gün daha derinden hissedilen bir
toplumsalı inatla ve kışkırtıcı bir şekilde anımsatmaya çalışma biçimidir.
---------Evrene bir anlam vermeye, anlamsal bir boyut kazandırmaya kalkışmak en az evrenin ağırlığını hesaplamak kadar saçma bir şeydir. Anlam, hakikat ve gerçek ancak yerel olabilir ve kısıtlı bir alanda ortaya
çıkabilir.
---------NTA: “HAYVANLAR” adlı bölüm tek kelimeyle enfes.
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Eskiden ilâhî akıl nasıl kendini kanıtlama deneyleri yaptıysa, bugün
de bilim sürekli benzer deneyleri her yerde tekrarlamaktadır. Bu
anlamda hepimiz, üzerlerinde sürekli testler yapılan ve son aşamada
her biri akıl (rasyonel) yoluyla açıklanabilecek refleks davranışlar
gösteren birer deney hayvanı sayılırız. Sessizlikleri nedeniyle bizim
için çözülmesi olanaksız vahşi bir düzeni temsil eden hayvanların
dünyasının bilinmezliğine bir son verilerek, reflekse dayalı bir hayvanlık anlayışı geliştirilmeye çalışılmaktadır.
---------Yük hayvanı olup insanlar için çalıştılar. Deney hayvanı olup bilimin
sorularını yanıtlamaya zorlandılar. Tüketim hayvanı olup sınaî ete
dönüştüler. Psikolojik rahatsızlıkları fizyolojik hastalıklara yol açmış
hayvanlar olarak bugün bu “psikoloji” terminolojisini bilmek ve kendi
psikolojik yapıları ve bilinçaltlarındaki kötülükleri açıklamak durumundalar. Onların başına bütün bu işleri açanlar bizleriz. Bizim yazgılarımızla hayvanlarınki hep aynıdır. Bu olay İnsanın, ayrıcalıklı bir
varlık olarak Hayvandan önce geldiğini kabul ettirmeye çalışan İnsan
Aklını bozguna uğratan acı bir rövanştır.
---------Eskiden sessizliğe mahkûm etmiş olduğumuz insanları bugün “konuşmaya” mahkûm ediyoruz. Doğal olarak “farklı” şeyler söylüyoruz
çünkü gündemi belirleyen madde: “Farklılıktır.” Tıpkı eskiden Akıl
birliğinin gündemi belirlemiş olması gibi. Bunda şaşıracak bir şey yok
çünkü düzende bir değişiklik yok. Aklın emperyalizminden sonra
şimdi de farklılığın neo-emperyalizmi.
---------Hayvanların bilinçaltı yoktur çünkü bir yaşama alanları vardır. İnsanlar kendi yaşama alanlarını yitirdikleri gün ortaya bilinçaltı denilen
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şey çıkmıştır. Yaşama alanlarıyla birlikte insanlar biçimsel dönüşüme
uğrama olanağını da yitirmişlerdir. Bilinçaltı bu kayıp nedeniyle sürekli ve umutsuz bir şekilde yas tutan bireysel yapıdır.
---------Doğum olayı, daha sonra simgesel düzeydeki bir öğretiyle yinelenmediği (kültürel doğuş) takdirde bir kalıntıya dönüşmektedir. Bir yas
ya da kolektif yas şöleniyle noktalanmayan ölüm bir kalıntıya dönüşmektedir. Mübadele düzeni tarafından emilip yok edilemeyen
doğa bir kalıntıya dönüşmektedir. Bir cinsel ilişki üretiminden başka
bir anlama sahip olamayan bir cinsellik kalıntıya dönüşmektedir.
“Toplumsal İlişkiler” üretmekten öteye geçemeyen bir toplumsal
kalıntıdan başka bir şey değildir. Gerçeğin tamamı kalıntılaşmıştır ve
kalıntılaşan her şey bir hayal olmanın ötesine geçemeyeceği için
sonsuza dek yinelenecek hayallere dönüşmektedir.
Her türlü birikim bir kalıntıdan başka bir şey değildir.
---------Grev, eleştirel açıdan üniversitenin çalışma düzeni içine yerleşerek,
ona bir alternatif ya da sağaltıcı bir yöntem olmaya çalışmaktadır.
Çünkü grevciler hâlâ bilimsel bir demokrasi ve tözün var olduğunu
düşünmektedirler. Zaten bugün her yerde sol, bu rolü oynamaya
çalışmaktadır. Çürümüş, dağılmış, yasallığını ve bilincini yitirmiş ve
işleyiş düzenine kendiliğinden son vermiş bulunan bir düzende sol,
toplumsal ahlâk, mantıksal bir zorunluluk ve kendine özgü bir adalet
fikrini yeniden devreye sokmaya çalışmaktadır. Umutsuzca yeniden
iktidar üretme ve yeniden iktidar salgılama mücadelesine girişmiş
bulunan sol, aslında iktidarı istediği ve iktidara inandığı için de, sistemin kendisine son vermiş olduğu noktada iktidarı diriltmeye çalışmaktadır. Solun tüm aksiyom ve kurumlarına teker teker bir son
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veren sistem; tarihsel ve devrimci amaçlarını teker teker hayata geçirmekle meşguldür. Köşeye sıkışmış olan solun ise, günün birinde
ben de yararlanabilirim umuduyla özel mülkiyetten küçük işletmeye,
ordudan ulusal güce, püriten ahlâktan küçük burjuva kültürüne,
adaletten üniversiteye giden tüm kapitalist çarkları diriltmekten
başka bir şansı yoktur. Sistemin, vahşice olduğu doğru ancak o tersine çevrilebilmesi olanaksız bir devinim içinde yok etmiş olduğu her
şeye sahip çıkmaya çalışmaktadır.
(...)
İktidar (ya da onun yerini almış olan şey) artık Üniversiteye inanmamaktadır. Sonuç olarak bu kurumu belli bir yaş grubuna ait insanı
bakım ve gözaltında bulundurduğu bir yer olarak görmektedir. Aralarında bir seçim yapmaya kalkışmasının bir anlamı yoktur çünkü iktidar seçkinlerini başka yerlerden seçmekte ya da başka şekilde arayıp
bulmaktadır. Diplomalar artık bir işe yaramadığından, dağıtmayı
reddetmesinin bir anlamı yoktur. Bu yüzden sistem artık herkese bir
diploma vermeye hazırdır. Öyleyse bu kışkırtıcı politikanın amacı
enerjileri, çoktan ölmüş ve çürümekte olan gönderen sistemleriyle
sözde amaçlar üzerinde (seçim, iş, diploma) yoğunlaştırmak değilse
nedir?
---------Sistem de nihilisttir çünkü kendisini yadsıyanlar da dahil olmak üzere
herkesi bir umursamazlık ve aldırmazlık sürecine sokabilmektedir. Bu
sistemde ölümün yokluğu bütün boyutlarıyla hissedilmektedir. Bolonya Garı, Münih Oktoberfest’deki ölüm olaylarına karşı herkes
duyarsız kalmıştı. Zaten terörizmin de sistemle kendine rağmen suç
ortaklığı yaptığı nokta burasıdır. Bu politik anlamda bir suç ortaklığı
değildir. İnsanların olaylara karşı duyarsızlaşma sürecini hızlandırarak
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sistemle suç ortaklığı yapmaktadır. Bundan böyle gerek fantazmatik
gerekse politik bir ölüm olayının yeniden canlandırılabileceği, sahneye konulabileceği törensel ya da şiddet yüklü bir sahneden söz
edebilmek olanaksızdır. Bunu sisteme özgü o öteki nihilizm ya da
terörizmin zaferi olarak kabul edebilirsiniz.
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Baudrillard aynı konuları birçok kitapta işliyor ama her kitapta üzerine yenilerini koyarak ilerliyor. Kendi kendisini inşa eden bir bina
gibi, geçmiş katların malzemesini kullanıyor ve her katın kendine has
nitelikleri var. Kavramlar sabit değil, onu kronolojik olarak okumak
bu yüzden mühim. Asla sona ulaşmayan bir yolculuk, bu çağ da ancak böyle değerlendirilebilirdi. Bir okur olarak ben, Baudrillard uğraşımı nasıl ki doğrusu ve yanlışıyla adım adım sizlerle paylaşıyorsam,
Buad da düşüncelerinin üzerine koyarak adım adım aklını paylaşmış.
Kitabın girişinde; şeylerin karşıtlarına dönüşerek ya da azalarak ortadan kaybolmadıklarını, aksine daha da hızlanarak, birikerek, şişerek, aşarak, anlamsızlaşarak kısacası en uç noktalarına kadar "dahalaşarak" ortadan kaybolduklarını belirtiyor.
Bir örnek verelim ve başlayalım: "Devinim; devinimsizlikten çok, hız
ve hızlandırma yöntemiyle yok edilmektedir. Deyim yerindeyse devinim kendinden daha devingen olan bir süreç tarafından gidebileceği
en uç noktaya kadar götürülüp anlamsızlaştırılarak yok edilmektedir."
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Biz burada gizli niteliklere radikal bir boyut kazandıran, herkesin
kolaylıkla fark edemediği biçimler üretecek ve müstehcenliğe karşı
kendi silahlarıyla mücadele edeceğiz. Doğrudan daha doğru olanın
karşısına yanlıştan daha yanlış olanla çıkacağız. Güzelin karşısına
çirkini değil, çirkinden daha da çirkin, gudubet olanı çıkartacağız.
Görünenin karşısına gizlenenle çıkmayacak, gizliden daha da gizli
“sırra” benzeyeni arayıp bulacağız.
Değişimle ilgilenmeyeceğimiz gibi, değişenle değişmeyeni karşılaştırmayacağız. Devingenden daha da devingen olanı, yani biçim değişikliğine uğramış (métamorphose) olanı bulacağız. Asılla sahtesini
birbirlerinden ayırmayacağız; çünkü sahteden daha sahte olanın yani
illüzyon ve görünümün neye benzediklerini bulmaya çalışacağız.
---------Çirkinin sahip olduğu tüm anlamları kendi hesabına geçirmiş güzel
bir şeyler düşünün, bunun adı modadır... Sahtenin tüm anlamlarını
kendi hesabına geçirmiş bir “asıl” düşünün, bunun adı simülasyondur...
---------Moda güzelin kendinden geçmiş, yani hangi yöne gittiği belli olmayan bir estetiğin anlamsız ve içeriksiz biçimidir. Simülasyon, gerçeğin
kendinden geçmiş bir biçimidir. Televizyonu izleyin, ne demek istediğimi anlarsınız; başka bir deyişle küçük ekrandan yansıyan tüm gerçek olaylar insanın başka bir şey düşünebilmesini engelleyecek kusursuz bir art ardalık ilişkisi içinde, yani hem görmeye hiç alışık olmadığımız hem de birbirlerinden ayırt edilemez, hem gerçek dışı,
hem de kendilerini tekrarlar bir şekilde sunulmaktadırlar; bu yöntem
onların anlamsız ve kesintisiz bir şekilde birbirlerini izlemelerini sağlamaktadır. Kendinden geçmiş bir nesne sunan reklamları tüketen
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izleyici de kendinden geçmektedir. Nereye doğru gittikleri belli olmayan kullanım ve değişim değerleri, sonunda marka denilen anlamsız ve içeriksiz bir biçim tarafından yok edilecektir.
---------(...)
Doyum noktasına ulaşmış tepkisiz bir dünya, bir ahtapot gibi her
tarafı sarmaya, hastalıklı gelişmeye, kansere, azmanlaşmaya
mahkûmdur. Zaten kanser demek, kendi ereğini bir hiperereklik
sürecini benimseyerek yadsımak demek değil midir? Gelişme de,
intikamını kanserli gelişmeye dönüşerek almaktadır. Hız tepkisizlikten bu şekilde intikam almaktadır. Kitleler de bu muazzam tepkisizleştirme sürecine onu hızlandırarak ayak uydurmaktadır. Kitle her
türlü gelişmeyi yok etmeye çalışan kanserli bir yok etme sürecidir.
Kitle, kendisine korkunç bir ereklilik süreci tarafından kısa devre yaptırılmış bir devreye benzemektedir.
---------Günümüzde herhangi bir olaydan sonuç çıkartılması olanaksız gibidir. Çünkü bu olaylar bin bir şekilde yorumlanabilmekte ve hepsi de
bir anlama sahip olabilmektedir; başka bir deyişle tüm nedenler ve
sonuçlar eşdeğerli olup her olayın pek çok nedeni ve sonucu olduğu
söylenebilmektedir.
---------NTA: "Işık hızı" üzerine inşa ettiği fikirler mutlaka okunmalı!
---------Günlük yaşantımıza hızın egemen olmasıyla birlikte askıya alma
(suspense) ve yavaşlatma, güncel yaşantımızı belirleyen sıradan trajik biçimlere dönüşmüştür. Değişken boyutlara taşınan bir gerçeklikle
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birlikte, doğal zaman akışı diye bir şey kalmamıştır. Artık zaman bilinç tarafından belirlenmemektedir. Tıpkı hareketin, mekânın belirleyicisi olma özelliğini yitirmiş olması gibi. Artık bir amaçtan yoksun
zaman ve mekân kavramlarına, trajik bir görünüm kazandıracak bir
tür "alın yazısı" kavramının devreye sokulması gerekecektir. Askıya
alma ve yavaşlatma da bu açıdan alınyazısını andırmaktadırlar. Biçimsel değişikliği durma noktasına getiren alınyazısı işe yarar bir
anlam üretimini de engellemektedir.
---------Politika-ötesi demek, artık hiçbir olayın gerçekleşmediği bir evrene
özgü şeffaflaşmış ve müstehcenleşmiş haberler; iletişim ve başka
amaçlı ağlar (şebekeler) arasındaki suç ortaklığının yol açtığı uzamsal
şeffaflık ve müstehcenlik; toplumsalın kitleler tarafından şeffaflaştırılması ve müstehcenleştirilmesi; politikanın terör tarafından şeffaflaştınlması ve müstehcenleştirilmesi; vücudun şişkolaşarak ve genetik klonlaşma aracılığıyla şeffaflaştınlması ve müstehcenleştirilmesi
demektir... Tarih, politika, hayal kurma ve insan bedeninin sahnelendiği mekânların ortadan kaybolması ve yerlerini müstehcenliğin
alması demektir. Sırlar dönemi sona ermiş ve yerini şeffaflaşmaya
bırakmıştır.
---------NTA: “Şişko”lukla ilgili bölümü okuyun.

Yaşamda her an değiştirilebilen kararlar düzeni hemen her şeyi
programlama gibi bir arzuya karşı direnememekte; hemen her şey
saplantıyı andıran bir karar süreci ve töze bağlanmaya çalışılmakta;
bir zamanlar sınıflar, proletarya ve çatışmanın aynası sayılan toplumsal, yerini özürlü insanlar adlı kalıcı bir töze bırakmaktadır. Tarihi
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çelişkiler artık zihinsel ya da fiziksel özürlü patafizik bir görünüme
sahiptir. Bu saplantısallaşmış toplumsal dönüşüm sürecinde bir tuhaflık vardır. Bu tuhaflığa konabilecek en doğru teşhis; geri zekâlı ya
da şişko görünümlü olan gibi, özürlü toplumsal da yok olmaktan
korkmaktadır şeklinde olabilir.
---------Günümüzde şeyler kendi kendilerini diyalektik bir şekilde aşıp geçerek devrime yol açamazlar. Terörizm, ironi ya da simülasyon gibi
şeylerin bir devrime yol açabilmelerinin yolu çok hızlı bir şekilde çoğalmaları, son tanımayan, sınır tanımayan bir artış süreci içine girmelerinden geçmektedir.
Şu anda geçerli olan kendinden geçme mantığıdır, yoksa diyalektik
mantık değil. Dolayısıyla terörizm şiddetin kendinden geçmiş biçimidir. Dolayısıyla devlet toplumun kendinden geçmiş biçimi, porno
cinselliğin kendinden geçmiş biçimi, dolayısıyla müstehcen de sahnenin kendinden geçmiş biçimidir, vs. Eleştirel ve diyalektik anlamlarını yitiren şeyler kendi kendilerini ancak çok hızlı bir şekilde yaygınlaşıp ortalığı sarıp sarmalayarak ve görünür hale gelerek aşabilmektedirler.
---------Sahte bir şey bizim doğru bildiğimiz şeyden kuşkulanmamıza neden
olurken, sahteden daha da sahte görünümlü bir şey bizi başka dünyalara götürüp, kendine hayran bırakmaktadır. Gerçek dünyada terazinin kâh doğruluk kefesi ağır çeker kâh yanlışlık kefesi. Ayartma
sürecinde (burada sanat yapıtlarını göz önüne getirin) sahte sanki
hakikatin tüm gücünü eline geçirmektedir.
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NTA: Basit bir örnek; geçtiğimiz dosyada bahsettiğim "oyundaki iskele-gerçek iskele” mevzusunu hatırlayın.
---------Günümüzde sözcüğün gerçek anlamında müstehcenleşen toplumsal,
kendisinden nasıl kurtulacağımızı bilemediğimiz bir cesede benzemektedir. Bundan böyle toplumsalın berbat bir çürüme evresine
girdiği söylenebilir. Tamamıyla kurumadan ve ölüm kendini tüm güzelliğiyle göstermeden önce, cesedin, ne pahasına olursa olsun kesinlikle kötü ruhlardan ve şeytanlardan arındırıldığı, sözcüğün gerçek
anlamında müstehcen olarak nitelendirilebilecek bir evreden geçmesi gerekmektedir; zira ne bir isim ne de temsil edebileceği bir şey
bulunmayan ölü bir vücudun sözcüklerle ifade edebilmenin olanaksız
göründüğü bu değişim süreci her yeri sarmaktadır.
Nesnel varlığını ya da iğrençliğini zorla kabul ettirmeye çalışan, yani
ölümün sahip olduğu sır ve zarafete sahip olmayan, çürüyen bir ceset gibi yalnızca fiziksel ayrışıma uğrayan, hayal gücüne son verilerek
her şeyin gerçekçi bir görünüme sahip olduğu maske, göz farı ve bir
yüze sahip olmanın mümkün olmadığı bir yerde her şey ya tamamıyla cinsel bir görünüme kavuşturulmuş ya da ölmüş demektir. Bu sayılanların tamamı hem müstehcen hem de pornografik olarak nitelendirilebilir.
---------Her şey politika alanı içine çekildiğinde, politika toplumsal yazgıyı
belirleyen bir süreç olmaktan çıkarak kültürel bir sürece dönüşmekte
ve beraberinde ortaya bir de sefil bir politik kültürün çıkmasına neden olmaktadır.
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Her şey kültürel alan içine çekildiğinde, kültür toplumsal yazgıyı belirleyen bir süreç olmaktan çıkarak politik bir sürece dönüşmekte ve
beraberinde ortaya bir de sefil bir kültürel politikanın çıkmasına neden olmaktadır.
Tarih, ekonomi, toplumsal ve cinsellik için de benzer şeyler söylenebilir. Bir zamanlar özgün ve birbirlerinden farklı olan bu kategorileri
mantıksal açıdan gidebilecekleri en uç noktaya kadar götürdüğünüzde sıradanlaşarak, kendilerini yok edecek politika-ötesi bir ortamın hazırlanmasına katkıda bulunduklarını görürsünüz- Biz buna
çaresiz stratejilerin sonu, sıradan stratejilerin 'başlangıcı diyoruz.
---------Müstehcenlik demek bakılan şeyin çok ayrıntılı bir görünüme sahip
olması, bakışın o izlediği ekran içinde kaybolup gitmesi demektir. Bu,
bakanla bakılanı suç ortaklığı yapmaya zorlayan, en büyük boyutlarda yakın çekim görüntülerle gerçekleştirilen bir fuhuş biçimine benzemektedir.
---------Tüm sahneler ortadan kaybolmuştur. Başka bir deyişle her alan sahip
olduğu sahneyi yitirmekte; ilgi çekici ya da farklı bir bakış açısına
sahip her şeye karşı tepkisiz kalınmaktadır. Belki de bunların bir tür
müstehcenlik olarak nitelendirilebilecek yapay bir yeniden canlandırılma cezasına çarptırıldıkları söylenebilir. Bu değişim sürecinin en
güzel örneklerinden biri ortadan kaybolan emek sahnesidir. Almanya'da boşu boşuna çalışan fabrika simülakrlarında “gerçek” anlamda
üretim yapılmamakta, bunlar yalnızca işsizleri oyalamak amacıyla
ayakta tutulmakta ve psikososyal açıdan insanların çalışma sürecinden kopmaları engellenmeye çalışılmaktadır. Bu fabrikalarda ‘çalışan’ insanlar, üretimle hiçbir ilişkisi olmayan bir mekânda üretime
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yönelik jestleri boşu boşuna yineleyerek, karşılığında bir ücret almaktadırlar; başka bir deyişle bu modern dünyaya özgü inanılması
zor bir halüsinasyona benzemektedir. Bu kesinlikle emeğin kendinden geçmiş anlamsız bir biçimini üretmektedirler. Bu çalışma parodisi kadar melankolik ve müstehcen bir şey olamaz. Burada proleter,
havası alınıp ambalajlanmış bir orospuya dönüşmektedir.
---------Artık her şey herkesin gözleri önünde olup bittiğinden saklanacak bir
şey kalmamıştır. En önemsiz şeylerin bile sırları açıklanmıştır. Bir sır
gibi saklanan ya da mevcut olmayan şeylere zorla bir gerçeklik kazandırılmaya çalışılmış, yerli yersiz hiç de inandırıcı olmayacak bir
şekilde yeniden canlandırılmıştır. Bunun adı kesintisiz yeniden canlandırma saldırısıdır. Örneğin, pornografik filmlerdeki yakın çekim
renkli bir orgazm anı, gerekli ya da inandırıcı bir görüntü değildir.
Bunun olsa olsa herhangi bir gerçekliğin ifadesi olmayan haddinden
fazla gerçekçi bir görüntü olduğu söylenebilir. Bu imgelerin yeniden
canlandırdıkları hiçbir şey yoktur; bunlar yalnızca insanı bakmaya
zorlayan iğrenç görüntülerdir.
---------Tarihle, politikanın kendinden geçtikleri, anlamlarını yitirdikleri bir
dönemde yaşıyoruz. Herkesin her şeyden haberdar olup, hiçbir şey
yapmadığı, her şeyle dayanışma içinde görünüp yerinden bile kıpırdamadığı bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz daha ölmeden politika-ötesi varlıklara dönüştürülmüş gibiyiz.
---------(...) yüzeysel bir doygunluk, durmak bilmeyen bir katılım çağrısı ve
hiçbir alanda boşluk kalmaması için yapılan mücadele arasında gerçekleştirilen bir suç ortaklığı biçimidir.
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Telefonun ahizesini kaldırdığınız an bu süreçten kaçabilmek olanaksızdır. İletişim kurduklarını sanan marjinal bir saflar ordusu size yapışmakta ve canınızdan bezdirmektedir. Özgür radyolar adı altındaysa her kafadan bir ses çıkmakta, herkes düşüncelerini dışavurmakta ve şarkılar çalınmaktadır. Bütün bunlar dinleyiciye doğru içerik aktarma gibi bir hülyanın ürünüdür. İletişim terimleriyle konuşmak gerekirse (FM) bandında boş yer kalmamıştır. Bu üst üste binen
ve birbirine karışan istasyonlar artık hiçbir şey iletememektedir. Bir
zamanlar özgür bir şeyler olmuşsa bile bugün böyle bir şeyden söz
edilemez. O kadar istasyon arasından insan hangisini seçeceğini bilemez bir hale gelmektedir. Kendisini dinlememizi isteyen o kadar
çok insan var ki.
NTA: Yalnız konuşmaya yarayan telefon ile radyo için bunları düşünen Baudrillard, sosyal medya için kim bilir neler düşünürdü. Belki şu
akıl yürütmesinde yanıtı buluruz;
Sonuç olarak iletişim sürecinin dayattığı bir kural olan herkesin gözü
önünde zorla içini dökme ve yalnızca dış görünümlerle ilgilenme
daha uzun süre başımızı ağrıtacağa benziyor. Acaba bu konuda hastalıklı metaforlardan mı yararlansak? Histeri denilen şey, kişinin kendini parçalayarak varlığını sergileme, kendini ifade etme, bedene
tiyatral ve işlemsel bir anlam kazandırma hastalığı; paranoya da
dünyanın kesin kurallara uygun bir şekilde örgütlenmesi ve yapılandırılmasıysa; bu durumda bizim iletişim, haber süreci, tüm elektrik,
elektronik vb. ağlarla suç ortaklığı içinde bulunmamız ve sonu gelmeyen izleme alışkanlığımızla yeni bir şizofreni biçimine yol açtığımızı söylemek gerekecektir.
---------213

NTA: Rivarol'un Fransız Devrimi için söylediğini Gezi için de söyleyebiliriz; “Halkın gerçekten istediği şey devrim değildi, bir devrim gösterisiydi.” Ve her gösteri gibi bu da bitti. Uzun soluklu bir işçi bayramı
anması gibi. 1 mayısa devrime gider gibi hazırlanan ve tüm enerjilerini buraya kanalize eden örgütler, aslında bir devrim gösterisinden
fazlasını arzulamamaktadır.
---------Kendi kendine yabancılaşmasına neden olan bir gözlem sürecinden
hoşlanmayan nesne acaba bizi aldatıyor mu? Nesne, bize hem istediğimiz hem de kendi istediği yanıtları mı veriyor? Belki de çözümlenmek ve gözlemlenmekten hiç hoşlanmayan nesne kendisine
meydan okuyanlara (ki bu doğrudur), bir meydan okumayla karşılık
veriyor. İnsan bilimler adına üretilen ve nesneyi çözdüğü düşünülen
çalışmaların, gerçekte, nesnenin ustalık la hazırladığı tuzağa düşmüş
olduğunu, sanırız (bilinçli olarak görmezden gelmiyorsa) herkes hissetmektedir. Daha şimdiden görece ve kuşkulu sonuçlar üreten insan
damgası yemiş bir çözümleyici öznenin konumu hakkında dönüşü
olmayan bir noktaya ulaşıldığı ve egemenliğin el değiştirdiği; başka
bir deyişle sahip olduğu nesne konumu nedeniyle bugün çözümleyici
özneye karşı mücadeleyi her alanda nesnenin kazandığı söylenebilir.
Nesne, kendini açıklamaktan aciz bir özneyi ne idiğü belirsiz bir konumda tutmaktadır. Nesnenin karmaşıklığı karşısında ezilen öznenin
ona yönelttiği sorular yanıtsız kalmaktadır.
NTA: Baudrillard burada atomaltındaki gözlemci etkisine de atıf yapıyor.
(...) Materyalist bir bakış açısından değerlendirdiğinizdeyse maddenin edilgin ve tepkisiz kalmadığını, tam tersine, sırtından geçinmek
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isteyenlerin oyununu bozan bir melek, bir kötülük meleği olduğunu
görürsünüz.
(...)
En ilginç hikâyeler tersyüz etme hikâyeleridir. Tıpkı fareyle psikolog
hikâyesinde olduğu gibi. Burada fare, “sonunda psikoloğu, kafesin
kapağını her açışında bana bir parça ‘ekmek’ uzatma konusunda
kusursuz bir şekilde eğittim” demektedir. Olaya böyle baktığınızda,
bilimsel gözlem düzeyinde de tüm deneylere hile karıştırılmış olabileceği düşünülebilir. Bu iş, gözlemci tarafından farkında olmadan
değil, nesne tarafından intikam almak ve eğlenmek amacıyla yapılmış olabilir (parçacıkların akıl almaz yörüngeleri gibi). Belki de nesne,
fizik yasalarına uyar gibi yapmaktadır, çünkü, gözlemcinin bundan
büyük bir keyif aldığını görmektedir.
---------Artık her şeyi gören, kaydeden ama hiçbir şeye inanmayan birer
ekrana benziyoruz. Bir ekrandan görüp, kaydettiklerine inanmasını
kim isteyebilir ki? Hepimiz simülasyona simülasyonla karşılık veren
birer simülatör düzeneğine benzedik.
---------NTA: Bu çalışmayı korona salgını sürecinde yapıyorum (8 Mayıs) ve
güncel bir şeyler üzerinde yazmak istedim.
ULUSAL: Süreç boyunca Avrupa ve Amerika'nın hastanelerinden
görüntüler sunuldu, oradaki doktorların yakarışları paylaşıldı ve saatlerce o ülkelerde yaşayan birileri canlı konuşmalar yaptı. Ancak
bizim hastanelerde ve sağlık çalışanlarımızla bu reailiti şov işlemedi.
Bizde gerçekten işler yolunda mı gitti yoksa sağlık çalışanları bilmediğimiz tehditlerle susturuldu mu? (bkz; iran) Salgının gelişim süre215

cinde aynı üstel katsayıyla (0,21) hareket eden muhasebeci Azrail
gerçek miydi, yoksa excel'de bir formül girip enter'a mı basıldı? Oralardaki bilançolar neden bizdekinden "daha kötü"ydü? Çünkü yönetim alanında, bizim bir sonrakinde yaşayacağımız aşamayı yaşıyorlar
da ondan; yani daha “şeffaf” olmak zorundalar. -Ki oradaki sağlık
çalışanları, bize büyük gelen rakamların dahi gerçeği yansıtmadığını
dile getirdiler.-

KÜRESEL: Virüs kendiliğinden mi oluştu, Çin mi üretti yahut kapitalistler yeni bir süreç öncesi test mi yaptılar? Bu ve birçok olasılığın
herhangi birini tümden silebilme şansımız var mı? Eğer varsa, gerçeklik referansımız nedir? Yaşamın "normalleşmesi"nden AVM'lerin
açılmasını anlayan düzenin medyası mı? Sahiden, komplo teorisi diye
bir şeyden söz edebilir miyiz ki komplo teorisi yaftasıyla bir şeyleri
aşağılayabiliyoruz? Yoksa safsata mı demeliyiz? Peki, ne safsata değildir; gerçeklik diye sunulanlar asılsız, temelsiz bir durumdayken.
Burada sözcüklerin her şeye bulaştırılmasından doğan bir kargaşa
var. Düz dünyacılar, astrologlar vb. de bu kategoriye alındığından,
rasyonalize edilerek sunulan bilgiler dışında her şey komplo yaftası
yiyor. Safsata üretiminin ekmeğini yiyenler de çok elbet. Ama neyi,
nasıl, neye göre ayırt edebiliriz artık? Gerçekten bir uzay gemisi tepemize çökse, "Hey, Elon Musk, şu hologramı tepemizden kaldır!"
diye bağıracağız. Uzaylılar gemiden inip yanımıza inecek olsa, ilgisizlikten küsüp geri dönecek gibiler. (Bu arada ufo ve uzaylı mevzuları
baştan sona safsata.)
Anlatmak istediğim kısaca şu: Artık komplo teorisinden söz edemeyiz. Medya hiçbir şey sunmadığında ve istatistik tanrısı bizi koruduğunda, ikinci bir salgın dalgasının "gerçekliği"nden söz edebilir miyiz?
-Ölüm oranları sıfıra doğru inecek, istatistik bizi koruyor!- Öyleyse,
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yıllardır bombalanan ve toprakları işgal edilen Suriye'nin, hala bir
savaş ülkesi olduğunu ya da orada bir savaş olduğunu anımsayan
kaldı mı diye sormak gerek. Gündemde yer bulmayan bir savaşın yok
olduğunu görüyoruz. (İsrail Filistin'i bombalarken internetten canlı
yayından izlemiştik. Savaşı "tüm çıplaklığıyla" görmek ne anlam ifade
etmişti, ona bakıp mastürbasyon yapmaktan başka?) Şimdiden Suriye'de olanların tarihe karıştığını düşünebiliriz. Reklam arası verilebilen bir savaş! Her şey bu kadar basitse, gerçekten bir savaş olmuş
muydu diye de sorabiliriz. Elazığ depreminden sonra konteyner evlere yerleştirilen insanlar ya da Yunanistan-Türkiye sınırına sıkışmış
mülteciler neredeler? Hiçbir yerde. Akışın içinde göründüler ve ortadan kayboldular. Akışın her unsuru gibi onlar da bizim için hiç var
olmamıştı zaten.
---------Kitlelerin var oluş nedeni baskı altına alınmak ve güdümlenmek değildir. Kitlelerin Özgürleşmek gibi bir sorunu yoktur, zaten isteseler
bile özgürleşemezler. Sahip olabildikleri (politika-ötesi) tek güç saf
bir nesneye benzeyebilmek yani, kendilerini konuşturmaya niyetlenen politik düzene sessizce, hiçbir arzu belirtisi göstermeden karşı
koymaktır. Herkes onları ayartmaya, kendi taraflarına çekmeye ve
güvenlerini kazanmaya çalışmaktadır. Bu ruhsuz, bir şeye benzemeyen, bir bilinçaltına sahip olan kitlelerde pasif, anlaşılması çok zor bir
güç vardır. Dünyayı hiç umursamadan, işlerini hiç konuşmadan büyük bir beceriyle gören hayvanlar gibi (üstelik kitleler daha çok hormonal ya da iç salgılamaya dayalı bir öze sahiptirler yani onları antikorlara benzetebiliriz) tüm siyaset dünyası ve politik söylevleri etkisiz
kılmaktadırlar. Siyaset dünyası ve politik söylevler böylesine anlamsızlaşmış, ruhsuz bir dramaya benzemiş ve yararsız iktidar oyunlarının eline terk edilmişse; artık hiçbir iddia, proje siyaset dünyasını
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heyecanlandıramıyorsa bunun nedeni şu devasa sessiz antikorun
sergilediği kitlesel müstehcenliktir.
---------(Aşk) Birini sevmek demek onu dünyadan yalıtmak, geçmişini silmek,
ruhunu sahiplenmek ve ölümcül olabilecek bir sona doğru sürüklemek demektir. Birini sevmek demek onun etrafında sönmüş bir yıldız
gibi dolanmak ve kara bir deliğin içine çekmek demektir. Bir insandan bize sınırsız bir ayrıcalık tanımasını istemek demektir. İşte bu
anlamda kıskançlık bir tutkudur, zira sahip olunmak istenilen kişiye
zihinsel anlamda sahip olunmaya çalışılmakta, kişi sevdiğini kendinin
bir parçası gibi görmek istemektedir. Oysa sevilen kişiyi bir parçanız
haline getirmek demek onu öldürmek demektir.
---------Nesne bir aynadır. Hem de ölümcül bir ayna, çünkü Özne ona baktığında kendi yansımasını görememektedir. Özgün bir töze ya da anlama sahip olmadığı için de özneyi büyüleyip ayartabilmiştir. Saf
nesnenin kendi başına buyruk bir varlık olmasının nedeni, ona egemen olmaya çalışanları alt edip, kendi kazdıkları kuyuya düşürmesidir. “Kristal küre" intikamını böyle almaktadır.
---------Sartre: "Birini ayartmaya çalıştığımda onun bana benzeyip benzemediğini anlamaya çalışmam... Bana göre ayartmak demek insanın
hiç farkında olmadan başkasına karşı tamamen sorumlu hale gelmesi, kendini onun gözlükleriyle görmesi ve ona onun görmek istediği
şekilde görünmesi demektir. Ayartmak demek insanın hiç farkında
olmadan sunduğu görünümle başkasını tuzağa düşürüp onu elde
etmesi demektir. Kesinlikle vazgeçmeyeceğim bir şey varsa o da bu
218

farkında olmama durumudur, çünkü ben mücadelemi büyüleyici bir
nesneye dönüşerek sürdürmek isterim..."
Gerçekten ayartılmaya değer bilileri varsa o da bir şeyleri arzulama
gibi sorunları olmayanlardır (bir histeriğin aklına gelebilecek en son
şey ayartılmaktır). Ayartılmaya değer biri kendi kendine bir şeyleri
arzulayıp arzulamadığını sorgulamaktan vazgeçmiş ve arzularını kendi haline bırakmış biridir.
Kendisine ateşli bir mektup yazan adama “en çok neremi beğeniyorsunuz?” sorusunu soran zalim kadının hikâyesinde adam, “gözleriniz” yanıtını verince, kadın adamı baştan çıkartan gözlerinden birini
pakete koyarak ona yollar!
Bir zamparanın hödüklüğüne bakın bir de meydan okumanın güzellik
ve acımasızlığına. Bu şeytan kadın ayartıldığını düşünerek kendini de
cezalandırmakta; başka bir deyişle kendisine kurulan tuzağa tuzakla
yanıt vermekte, yani göze göz dişe diş demektedir. Daha önce başkasına kendi gözünü böylesine bir pervasızlıkla sunan kadınınki kadar
zalimce bir cezayla karşılaşıldığını sanmıyorum. Kadın bir gözden
olurken, erkek rezil oluyor. O andan itibaren bu erkek “bakacağı” her
kadından benzer karşılık alacağı korkusuyla yaşamak zorunda kalmayacak mıdır? Zira bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden
biri, arzularının gerçekleştiğini görmektir. Burada adamın, sözcüğün
gerçek anlamındaki bir nesne tarafından tuzağa düşürüldüğü görülmektedir.
---------NTA: Çok kritik bölümler, alıntı yapmamak daha iyi ama neyse…
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(…)
Benzer bir şekilde kadın da istediği takdirde cinsel nesne rolünü oynamaktan vazgeçip kendini tereddüt etmeden karşısındaki erkeğe
teslim edebildiği (bu gibi durumlarda erkekler her zaman apışıp kalmaktadırlar) gibi sonsuza dek bir özne olarak kabul ettirmeye,
ayartmaya çalışıp, erkeğe teslim olmayı reddedebilir vs. Kadın, herhangi bir histeri, kapris ya da adını bilmediğim bir krize tutulmadan
da her an bu kişiliklerden birine bürünebilir. Bunun adı stratejidir,
yoksa “psikoloji değil”. Kadını erkeğe üstün kılan özellik kesinlikle
budur.
NTA: Baudrillard'ın dediği üzere "nesnenin tahakkümüne giren özne"
gibi, -ki özne de yok olur- erkekler de kadının tahakkümüne girer.
Burada kadını nesne olarak görmek bir aşağılamaysa, erkeğin daha
aşağı bir konuma yerleştirildiği unutulmamalıdır. Görsel sosyal medyayı ele geçiren kadın devasa bir baştan çıkarma pazarı yaratmışken,
erkek mizahla buna karşılık verebilmiştir. Ancak genele vurulduğunda erkeğin hipnozlu gibi baştan çıkarma tezgahında gezdiğini ve kadının baştan çıkarma silahıyla erkek üzerindeki tahakkümünü ilan
ettiği görünüyor. Bugün dandik bir bilgisayar oyunu oynayan ama
bacakları ve göğüsleri güzel olan bir kadının yayını, yüzbinlerce erkek
tarafından saatlerce izlenebiliyorsa tahakküm konusunda söyleyecek
çok da söz kalmıyor demektir. Kendini Kazanova olarak gören, kadından kadına koşan, onları "tuzağına düşüren"/avlayan erkek dahi
hiçbir şeyin farkında değildir; baştan çıkarma oyununun kurallarını
kadın koyar. Ve bizim Kazanovamız aslında kendi kendisinin tuzağıdır. Kadın tuzağa yaklaşmaz, çoktan tuzağa düşmüş olana yaklaşır.
"Beni tuzağa düşürdüğünü sanman için seni çoktan tuzağa düşürdüğümü söylemeyeceğim." mevzusudur bu.
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Biz erkekler sekse ramak kaldığında ve seks esnasında kendimizi
kaybederken, kadın sürecin hiçbir anında kendini kaybetmez. İsterse
kaybeder. Ramak kalma anında dahi işi tersine çevirip vazgeçebilir;
bize de gerginlik, baş ağrısı ve inmesini beklediğimiz bir organ düşer.
Kadın zevk alıyorum numarası yapabilir, orgazmı simüle edebilir, -ki
inanılmaz bir özellik; ancak biz erkekler bunu yapamayacak kadar
hipnozluyuzdur. Baştan çıkarma tezgahına, yani bedenine biz erkeklerden daha fazla önem veren kadın, sonunda erkeği de bunu yapmaya zorlamış görünmektedir.
Ekleme yapalım, Baudrillard şöyle demiş ileriki sayfalarda;
Aşk ilişkisinde insanın gerçekleşmesini arzulayabileceği tek şey kadın
olmaktır.
(...)
Görünüşe göre kadınların erkek olmaya çalışmak gibi bir sorunları
yok. Onlar böyle bir aşağılık duygusuna sahip değiller. Karşı cinsi
tanımak için ölüp bitmiyorlar, kendi kendilerine yetiyorlar. Bu işi,
herkesin bildiği üzere vücutlarına aşırı bir ihtimam ve dikkat göstererek yapıyorlar. Makyaj, narsisizm, ayartma, çekici olma çılgınlığı
gibi şeyler kadının günün her dakikasında kendini tamamıyla kutsal
biri olarak görmesine ve kapris yapmasına yetiyor. Bakımlı ve kendine özen gösteren bir kadın dış görünümünü düzenli bir şekilde değiştirir. Erkeğin, kadının bu kılıktan kılığa girme işini nasıl başardığını
anlamaya çalışmaktan yapabileceği bir şey yoktur.
NTA: Artık erkek bunu sadece anlamaya çalışmakla kalmıyor; vücut
hatlarını belirginleştiren ve daha transpran hale gelen -kadınsı- modayı sıkı sıkıya takip ederek ve kaslarını şişirmeye çalışarak (spor
olmaktan çıkmış tüm “spor” aktiviteleri), kadını "elde edebilmek"
için kadınsılaşıyor.
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---------Tatmin olmanın, zevk almanın sırrına ihanet etmek zorunda mıyız?
Cerrahi operasyonla değil orgazm değişikliği yöntemiyle cinsiyet
değiştirebilmeyi başarmış birini tanıyor musunuz? Bize bundan söz
edebilecek biri var mı?
Neyse ki her cinsin tamamıyla kendine özgü orgazm olma biçimi
sayesinde başlangıçtan bu yana farklı cinsiyetler varlıklarını sürdürebiliyorlar. İşte bu yüzden orgazm olmanın sırrı bir türlü çözülemiyor.
---------NTA: Yunan mitolojisinde, dişinin erkekten dokuz kat daha fazla zevk
aldığını dile getiren Teiresias'ın hikayesini anlattıktan sonra şöyle der
Baud;
Başka bir deyişle kadının dokuz kez daha fazla orgazm olması, aslında, erkeğin kadını dokuz kez daha çok arzulaması gibi ironik bir anlama sahiptir. Bu da erkeğin kadına karşı neredeyse kendinden geçecek boyutlara varan ironik bir arzu hissetmesi demektir.
Bunun aksini iddia edecek birileri var mı? Kuşku duyulması gereken
tek şey, bizi alınan zevkin eşit olduğuna, arada bir fark bulunmadığına inandırmaya çalışan düşüncedir. Cinsel özgürlük düşüncesi böyle
bir mantıksızlık üstüne oturmaktadır.
---------Psikanaliz, göstergeyi acılar içinde kıvrandıran bir disiplindir. Çünkü
her göstergeyi bir semptoma, her eylemi bir yanılgıya, her söylevi
gizli anlamlara sahip bir şeye, her türlü yeniden canlandırma sürecini
bir arzu halüsinasyonuna dönüştürmektedir. Analitik yorumlama bu
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konuda tamamıyla yanılmaktadır. İnsanın düşüncelere kandığını
bilen psikanaliz art niyetli düşünce üretebilmek amacıyla elinden
geleni yapmaktadır.
Görünümlere güvenmeyen, semptomların anlamlarını değiştirmeye
ve gizli anlamları gözler önüne sermeye çalışan, kimsenin çözemediği
bilmeceyi çözen psikanaliz Nietzsche’ye göre mevcut mutsuzluğa
katkıda bulunmak, insanları bile bile mutsuz etmek ve bin bir çeşit
bilinçaltı üretmekten başka bir şey bilmemektedir.
---------NTA: YAZGISAL YA DA HER AN TERSİNE DÖNDÜRÜLEBİLECEK TEHDİT
adlı bölüm bütün olarak okunmalıdır. Burada Baudrillard rastlantı,
nedensellik, determizm, yazgı vb. üzerine harika akıl yürütmeler
yapar. Kalan bölümler de aynı kaçınılmaz bütünselliği taşımaktadır.
---------Son bölümden: BİR KÖTÜLÜK İLKESİ HAKKINDA

Rastlantısal olan bir şey varsa o da ilk kez gerçekleştiğinde kendi
başına hiçbir anlama sahip olmayan ve yaşamın içinde kaybolup
giden o olaydır.
Bir olayın gerçek bir olaya dönüşebilmesi için iki kez yaşanması, yani
yazgısal özelliğinin olması gerekmektedir. Gösterge ancak kendinden
önce ortaya çıkan gösterge tarafından yinelendiğinde işe yarayabilir.
Tek başına var olduğunda önemsenmeyen bir gösterge yinelendiğinde yazgısal bir anlama sahip olmaktadır.

223

Alınyazısı buralarda bir yerdedir. Bu anlamda o eski sapkın düşünceler yerden göğe haklıydılar. Herkes ikinci bir kez doğma hakkına sahiptir. Ancak böylesine gerçek yaşam denebilir. Herkesin bir alınyazısına sahip olduğunu yıldız falına bakarak değil, bize bu türden olayları yeniden yaşamak zorunda olduğumuzu söyleyen içimizdeki sesi
dinleyerek anlarız. Rastlantının kıymeti harbiyesi kalmayınca Kıyamet
Gününe de gerek kalmamıştır.
İşte bu yüzden alınyazısı kuramı, ruhun özgürleşmesini/ kurtulmasını
savunandan çok daha üstün bir kuramdır. Zira birinci kuram yaşamdan alına yazılmamış, bir kez yaşanan, kaza eseri olan ne varsa fırlatıp atarken; ilk kez yaşandıklarında çok derin izler bırakmış olan
olayların ikinci kez gerçekleşerek yaşamaya değer bir yaşama sahip
olunmasını sağlayan her şeyi alınyazısına mal ettiği görülmektedir.
NTA: Baudrillard son bölümlerde Nietzsche'nin Bengi Dönüş'ünü öne
çıkartmış görünüyor, alınyazısı-yazgı dediği şeyi de biraz buna benzettim.
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İLAHİ SOL
"1977-1984 Döneminin Günlük Olayları Hakkında"
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
Çeviri: Oğuz Adanır

Basit bir araştırma yaptım bu dönemle ilgili. 68 Mayıs'ını da hesaba
katalım; 76-77 yılında Fransa yerel seçimlerinde sol partiler başarı
elde ediyor, aynı şekilde 78 yılındaki yasama seçimlerinin ilk turunda
ciddi bir oy alıyorlar. Ancak ikinci turda Sosyalist ve Komünist Parti
arasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle sol yüzde 48'de kalıyor, yine
de mecliste ciddi koltuk sayısı kazanıyorlar. Ve Sosyalist Parti ilk kez
Komünist Parti'den fazla oy alıyor.
Sağı; Cumhuriyet için Birlik, Fransız Demokrasisi için Birlik partileri ile
Cumhurbaşkanlığı Çoğunluğu koalisyonu temsil ederken; solu da
Sosyalist Parti, Komünist Parti, Sol Radikal Hareketi (sonraki seçimde
Sosyalist Parti'ye katılıyorlar) başta olmak üzere çeşitli birleşik sosyalist partiler, aşırı sol ve ekolojistler oluşturuyor.
1981 Yasama seçimlerindeyse ilk kez cumhurbaşkanlığına soldan,
Sosyalist Parti'den biri seçiliyor. Sosyalist Parti ve Fransız Komünist
Partisi iktidarı kuruyor ve bu kez sağ azınlıkta kalıyor. (Sonraki seçim yine iktidar sağa geçiyor.)
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Bu arada kitapta Fransalı yerine Fransız, İtalyalı yerine İtalyan gibi
"çağ dışı" tabirler vardır, Türkiyeli hassas yürekleri şimdiden uyaralım!
Baudrillard, bugün bize çok uzak bir meclis ve iktidar üzerine yapmış
eleştirilerini, bunu unutmayalım. Solun hatalarını sunmayı ve düzeni
tahlil etmeyi de sürdürmüş. Sonlara doğru 84 ve sonrasına kadar
yazdıklarını kısaca gözden geçiriyor ve 2000 yılına doğru giden medeniyetin durumunu tahlil ediyor.
***
MART 1977
Sahip olduğu “vahşi” bir etik anlayış çerçevesinde sermaye hem kullanım değerini hem de toplumsaldan doğru bir şekilde yararlanma
düşüncesini göz ardı etmiştir; sermaye çılgın, sınır tanımaz, simgesel
sistemi hiç umursamadan ve giderek hızlanan bir değer dolaşımı
sistemiyle yok edici bir girişim biçimidir. Sermaye böyle bir şeydir;
yani değişim değerinin sınır tanımayan bir egemenlik biçimi haline
gelmesidir. Sermayenin simgesel ve ritüel düzene; çıkar, kâr, üretim
ve emeğe dayalı, kısaca olumlu erekliliklere sahip akılcı bir düzenle
karşı çıktığı doğru değildir. Sermaye tüm şeyler arasındaki bağlantıları kopartan, her şeyi yerinden yurdundan eden, değeri sınır tanımaz
boyutlara ulaştıran, en az onun kadar kural dışı bir "ne pahasına
olursa olsun yatırım yapma düzeni"dir. Sermayenin akılcılığı boş
laftan ibaret olup, sermaye doğal değer düzenine bir meydan okumadır. Bu meydan okuma, sınır tanımamak demektir. Her ne pahasına olursa olsun değişim değerinin egemenliğinden başka bir şeyi
amaçlamamaktadır. Temel aksiyomu yatırımdır, üretim değil. Her
şeyin tekrarlanması, yeniden devreye sokulması gerekmektedir;
gerçek kapitalizm para biriktirmez, zevk almaz, tüketmez, üretim
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anlayışı sınır tanımaz bir sarmala benzer; her türlü üretim biçimini
zaman içinde bir üretkenlik biçimine dönüştürür; bütün bunları insani ve toplumsal gereksinimleri göz önünde bulundurmadan yapar. En
azından 18.yy 20.yy başlarına kadar egemen olan sistem işte bu ölçüsüz, ahlaksız kapitalizmdir.
Marksizm bunun indirgenmiş halinden başka bir şey değildir. Sosyalizm sermayeden daha üstün bir diyalektik biçim değil, toplumsalın
indirgenmiş, sıradanlaştırılmış, (bizzat Marx tarafından eleştirel bir
boyuta indirgenen ve böylece Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalimin Ruhu’nun işaret etmeyi sürdürdüğü dünya nimetlerine sırtını
dönen irrasyonel boyutunu yitiren) ekonomi politik tarafından ahlaka kavuşturulmuş biçimi olup, bu arada ekonomi politiğe de kullanım
değeri aracılığıyla baştan aşağı ahlaki bir görünüm kazandırılmıştır.
(...)
Uzun bir süre boyunca insanın içini ısıtan Marksist meta kavramı ve
kutsal değer perspektifinden sunulan o diyalektik bugün yok olup
giderken, şurada burada karşımıza çıkan bölük pörçük diyalektik
açıklamalarda kullanım değerinin hiçbir anlam ifade etmediği, ekonomi politiğin edep yerlerini örtmekten başka bir işe yaramadığı
görülmektedir (Marx'ın bu konuyu çok dikkatli bir şekilde ele aldığını
söylemek zorundayız; fakat ardılı olduğunu iddia edenler konuya
kesinlikle aynı titizliği göstermemiştir; çünkü sosyalizm, devrim fikri
ve ekonomi politiğin sonuyla ilgili tüm açıklamalar kullanım değerinin değişim değerini alt etmesi üzerine oturtulmuştur; metaya yabancılaşma dönemi sona ermiştir, değişim değeri bu evreni nesnelerden cinselliğe, insanın kendi bedeninden başlayıp toplumsal olarak adlandırılabilecek bedene kadar tamamen değiştirip, herkesi
özgün “gereksinimlerinden” ibaret varlıklara dönüştürmüştür; fakat
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bu kadarla da sınırlı kalmayıp değişim değerinin indirgenmiş bir biçimine dönüşmüştür. Kullanım değeri, ekonominin, büyüsünü tamamen yitirmiş bir biçiminden ibarettir. Kullanım değeri, sonu gelmez çılgın bir sürece benzeyen ticari değiş- tokuşa bir nokta koyan,
her şeyin para denilen o yüce şeye dönüştürülerek (bu bilindiği gibi
kişisel düzeyde herkesin yakından ilgilendiği bir süreçtir; oysa kolektif anlamdaki yararlılık, işlev, gereksinim, vs her birimizin sonsuza
dek karşı koyamadan “ilgileneceği” bir şekilde sunulmaktadır) yararlılığın anlamlarını yitirip, yok edildiği bir duyarsızlık evresidir. Kullanım değerine (belli bir işleve, vs.) sahip bir nesne, bir varlık, bir fikir
ölüme mahkum olup, burada topyekun bir entropiden; başka bir
deyişle termodinamiğin ikinci yasasındaki sıcaklığa benzemesi nedeniyle kullanım değerinin, yani ENERJİNİN OLABİLECEK EN ALT DÜZEYİ’nden söz edilebilir.
Komünistler emeğin, toplumsalın, maddenin (oluşturdukları materyalizmin), tarihin bir kullanım değerine sahip olduğuna inanıyorlar.
Ne bileyim toplumsalın, mücadelelerin, sınıfların “gerçekliğine” inanıyorlar. Her şeye inanıyorlar, her şeye inanmak istiyorlar, işte böylesine derinlere inen bir ahlak anlayışına sahipler. Bu ise onların politika üretme kapasitelerini yok ediyor.
------------------------------Kendine düşen görevi (ekonomi) kendi oyun kuralını dayatarak yerine getiren burjuvaziye karşı “proletarya”, üretimi hedefleyen bir
özgürleşmeden söz etmek amacıyla, yani burjuvazinin bir sınıf olarak
özgürleşmek üzere başvurduğu terimlere bir sınıf olarak kendini
yadsımak amacıyla başvurmaktadır. Burjuvazi diyalektiğin yol açtığı
kötülükleri proletaryaya bulaştırmıştır. Burjuvazi feodal düzeni “diyalektik bir yöntemle” “yadsıyıp geçmemiş”, onun yerine daha önce
hiç görülmemiş bir değer düzeni -feodalitenin ilkeleriyle karşılaştır228

manın mümkün olmadığı ve ona karşıt bir ilke olarak ekonomiyi,
üretimi, sınıfı- koymuştur. Burjuvazinin asıl başvurduğu strateji, proletaryayı sınıfsal konum hatta -neden olmasın- sınıf mücadelesi tuzağına düşürmektir; çünkü sınıf onun tekelinde olan bir ilkedir; başka
bir deyişle dünyadaki tek sınıf burjuvazidir. Kendisini bir sınıf olarak
yadsımayı içerse bile proletaryanın kendini bir sınıf olarak nitelendirmesini sağladığı an oyunu kazanmış demektir.
---------5 Şubat 1978
Belli bir programı hayata geçirmeye çalışmaktan başka bir şey yapmayan tüm mevcut güçlerin elinden paçayı sıyıran siyasi iktidar, artık
gösterileşmiş bir iktidara dönüşmüş olup, yerinde duramayan ve
istatistiklerden ibaret kitleler de bugünlerde bundan başka bir iktidar
biçimine izin vermemektedir. Zira bu konuda hayal kurmanın bir
anlamı yoktur; kitleler bir sonraki seçimlerde sağı yeniden iktidara
getireceklerdir; fakat bu o kadar önemsenecek bir şey değildir. Kısacası, kitleler toplumsal bir değişim değil gösteri, gösterge istemektedir. Kitleler güzel bir program dinlemek değil güzel bir gösteri izlemek istemektedir.
---------5 Mart
Sol seçimleri gerçekten de kaybetti, fakat komünistlerin meclisteki
koltuk sayısı arttı. Bu seçimler sırasında açıkça sağın kazanmasına
hizmet etmelerine karşın birkaç koltuğa daha sahip oldular ve boş
bırakılmış bir alanı belli bir ölçüde işgal etmelerine karşın, orayı ele
geçirmeden çekip gittiler.
---------229

NTA: "LOUIS ALTHUSSER NEDEN YAZIYOR?" başlığından. (Althusser'in o dönem Le Monde gazetesinde yazdığı yazılardan bahsediyor.)
Her siyasi başarısızlıktan sonra insanların akın akın partiye üye olmaya gittiklerini kabul etmek gerekir; bu da akılcı düşünceyi her
zaman hayretler içinde bırakan bir durum olmuştur. Oysa militanlık
bu tip bir başarısızlık duygusu üzerine oturtulmuştur. Hak edilmiş
zaferi elinden kaçırmanın yol açtığı yılgınlık, dünyaya ikinci kez gelmesi beklenen İsa’nın gelmemesi, devrimin olması gerektiği günde
gerçekleşmemesi gibi bir parodinin azimli bir boyun eğmeyle birlikte
uzun vadeli bir uygulamaya geçilmesini sağladığı yetmiyormuş gibi,
bu azim yeni bir başarısızlığın da habercisi haline gelmektedir. Örneğin, “Beş yıl sonra onlara günlerini göstereceğiz!” gibi sözler sarf
edilmektedir. Tıpkı Tanrı’nın, krallığını yeryüzünde kurması durumunda Kilise diye bir kurumun var olamayacağı gibi.
Dolayısıyla Komünist Parti’nin dur durak tanımadan bir kedi gibi iktidarın çevresinde dönüp onu elde etmek istememesi iyi bir şeydir;
zira varlığını geciktirilmiş devrim düşüncesine borçludur. Başarısızlığa
uğrayan her devrim girişimi, (hep kıyısından köşesinden olmak koşuluyla) elden kaçırılan her fırsat yerini sağlamlaştırmasını, uzun
vadeli bir kuruma dönüşüp beklenti içine girilmesini sağlamaktadır.
NTA: 78 Fransa'sı için yapılan bu son derece uzak ve alakasız zaman-mekana ait politik tespitler, özellikle son paragraf; muhalefetimizi daha iyi okumamıza nasıl da katkı sağlıyor.
----------
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Althusser birbirlerini karşılıklı olarak yüceltmeleri için militanlar ile
parti örgütünü birbirinden ayırarak herkesten daha ikiyüzlü davranmıştır. Bu ayrımı ona yaptıran şey sahip olduğu o eski ahlak anlayışı
değilse nedir? Böylece kendilerine sonradan tutumlarını gözden
geçirip düzelterek örgüt muhalifleri haline getirdiği militanlar sayesinde partiyi yeniden erdemli ve masum bir örgüte dönüştürmek
istemiştir. Bir insan bir yandan militanlara partinin tuzu biberi olduklarını söylerken, diğer yandan elli yıldan bu yana örgütün akıllarını çeldiğini, güdümlendiklerini, aldatıldıklarını, ırzlarına geçildiğini
söyleyecek kadar saf olabilir mi? Böyle bir şey yapmak onları tarihsel
anlamda bir zekâ yoksunluğu ve kurtulmaları olanaksız bir budalalıkla suçlamak demektir.
---------NTA: Baudrillard belli bir yerden sonra vites yükselterek sona kadar
-güncelliğin ötesinde- tahliller yapmaktadır.
Sosyalizmin bir iktidar modeli olması, onun tarihsel bir olay olarak
ortaya çıkış sürecinden tamamıyla farklıdır. Bir olay, bir mit, yepyeni
bir düzen başlatacak bir güç olarak sosyalizmin, nasıl söylesem, sosyalizme benzeyebilecek ve bir modele dönüşebilecek, toplumla kaynaşabilecek kadar zamanı olmamıştır. Bu açıdan bakıldığında sosyalizm istikrarlı bir devlet modeli olarak nitelendirilemez; zaten yaptığı
tarihsel çıkışlar da çok kısa süreli olmuştur. Oysa günümüzde sosyalizm istikrarlı ve inanılabilir bir model olmaya çalışmaktadır; bu devrimci bir zorunluluk değil, bir değişim (geliştirilebilecek en güzel senaryo anlamında simülasyon) ve bir gelecek simülasyonudur. Bu
evrende hiçbir gerçek sürprize, şiddete, taşkınlığa ve tutkuya yer
yoktur. Oysa her model gibi sosyalist model de bütünüyle kendine
benzemek ve hiper-gerçekleşmek zorundadır. İşte bu yüzden onun
kendinden geçmiş bir model olduğunu söylüyorum; başka bir deyişle
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hiper-gerçek demek, kendi kendine benzeyen donup kalmış bir gerçeğin kendinden geçmesi, düşlenecek bir özelliğe sahip olmaması
(bu model bir değişim modeli olsa bile) ve değişmeyecek bir modele
benzemesi demektir.
---------EYLÜL 1983
Siyasi iktidar safça, televizyon ve diğer iletişim araçlarının görevinin,
kendi ürettiği siyasi içerikli olanlar da dahil mesaj iletmekten ibaret
olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla bu düşünceye bağlı olarak
hiçbir başarı şansı olmayan sıradan, çoğu kez gülünç (konuşma zamanları, vs.) bir denetim stratejisi üretmektedir. Oysa televizyonun
bizi başka bir şekilde, yani iktidarı televizyonla alakalı bir şeye dönüştürerek ele geçirdiği söylenebilir.
---------Sosyalizmin, yeni bir tarihsel canlanma ve kolektif tutkuların nüksetme süreciyle çakışması gereken bir olay olduğunu düşünebiliriz.
Oysa tam tersi de olabilir ve bu olay tüm olan bitenlerle ödeştiğimizi,
tarihin değer kaybına uğradığını gösterebilir. Özellikle de devrim
tarihinin tasfiyesinden söz ediyoruz. Bu konuda Louis Mermaz çok
açık konuşmaktadır: “Fransa’nın gündeminde artık bir devrim yoktur.”
İzin verirseniz, devrimin cenaze töreninde yaptığı konuşmayı aktarmak istiyorum:
“Fransa gibi bir ülke bugün Fransız Devrimi adlı yerli yerine oturmuş
bir geleneği yaşatmaya çalışıyor. Bu tarihe mal olmuş bir olaydır.
Fransa’nın gündeminde bir devrim olmamasının nedeni Büyük Dev232

rimin daha önce gerçekleşmiş olmasıdır. Bu devrim iki yüzyıldan bu
yana dünyada gerçekleşen bütün devrimlere örnek olmuştur. Bugün
Fransa’da devrimlik bir durum yok ve cumhuriyetçi bir geleneğe
yaslanan reformist bir girişim sergilediğimizi söylerken yüzümüz
kızarmıyor. Ekonomik ve toplumsal alanlarda yapısal reformlar yapmak istiyoruz, ne var ki bu işi seçimler ve parlamento aracılığıyla
nöbetleşe yapmayı kabul ederken, yapılanların biz öyle istediğimiz
için değil, töreler ve toplumsal gelişmeye uygun vazgeçilmez nitelikte
reformlar olduğu için yapılması gerektiğini düşünüyoruz... Bir devrim
her zaman iki yönlüdür. Birincisi kabul edilemez tutkuların, şiddet
eylemlerinin, ahlak dışı içgüdülerin ve bizzat devrim denilen sonucun
kendisidir. Bir devrim asla kendiliğinden iyi bir şey olamaz. Bu bakış
açısına karşı olmaktan başka çaremiz yok... Günümüz Fransa’sında
bir devrim gerçekleşmemesi için tüm çabamızla elimizden geleni
yapıyoruz. Bunu yüksek sesle ve çok açık bir şekilde söylüyorum:
Bizler devrimci değiliz, zira ortada devrimci olmayı gerektirecek bir
durum yok.”
Bu sözler gerçekten de çok açık ve seçiktir; başka bir deyişle tarihe
mal olmuş devrim demek tarihin sonu demektir. Devrim olup bitmiştir. Sosyalizm de zaten bu tarihin sonu olayından destek almaktadır.
NTA: Louis Mermaz: 1950'den itibaren sosyalist partilerin militanı
olmuş, 67'den sonra da mecliste ve çeşitli devlet kurumlarında Sosyalist Parti'yi temsilen görev almış biridir. Bugün 88 yaşında.
---------(…) Zaten sosyalizmin kusuru da budur; beklemeyi bilen, yani tarihin
ürettiği meyvenin olgunlaşmasını bekleyen (oysa meyveler toprağa
ne yazık ki iyice olgunlaştıktan sonra düşer) herkese kendini bir ödül
gibi kabul ettirmektedir. Bu yüzden güncel sosyalizmin de olması
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gereken zamanda gerçekleşmeyen (1956? 1946? 1936?) tarihsel
olaylar konusunda bekleme, zaman yitimi, onarım, düzeltme türünden izler taşıdığı görülmektedir.
---------(...)toplumsalın tam anlamıyla oluşturulması, kabul edilmesi, içselleştirilerek toplum denilen şu tuhaf bedene özgü bütün moleküllerin
zihinsel kodu tarafından değiştirilip dönüştürülmesi gerekmektedir.
Örneğin Pireneler’de yaşayan şu çobanlara kaktırılan fiberoptik kablolara, ara istasyonlara, kablolu televizyona bakın. Bu yalnızca bir
pazar değil, aynı zamanda bir toplumsallaşma sorunu olarak algılanmalıdır; başka bir deyişle toplumsallaşmanın başarıldığı, bunun
toplumsal bir düzen olduğu, herkes için bir kullanım değerine sahip
olduğu, insanlar farkında olmasalar bile buna ihtiyaç duydukları kanıtlanmalıdır. Bu insanlar komşularıyla, hayvanlarıyla, öyküleriyle
birlikte bir toplum içinde yaşadıklarını sanıyorlardı. Oysa bu olsa olsa
az gelişmiş, toplumsal ve toplamsal alışkanlıkların ne olduğundan
bihaber, kendi kendilerini ifade etmelerine izin verilmeyen, uygarlaştırılmış bir yalnızlık süreci içinde yaşayan insanlara özgü utanç verici
bir yanılsamadır. Bu, haber ve toplumsal denilen tüm o iyi tözden
korkunç bir şekilde mahrum bırakılmak demektir. Gerekirse insanlara zorla haber dinletilecek, canlı bilgisayarlara dönüştürüleceklerdir.
Yeni kobaylar, yeni rehineler bunlardır, başka bir deyişle yeni terör
böyle bir şey olup, bunun Orwell’in 1984 romanında sözünü ettiği
terörle (her ne kadar Orwell’in sözünü ettiği terörden sözcüğün gerçek anlamında kurtulamasak da) bir ilişkisi yok. Bu 21. yüzyıla özgü
bir terör. Bunlar dünyanın yeni zencileri olacak, istem dışı kölelik
böyle bir şeye benzeyecektir.
NTA: Pireneler Güneybatı Avrupa'da Fransa ile İspanya sınırını da
oluşturan dağ silsilesiymiş. Bugün kablolu tv'nin götürülmesi bir ya234

na, orada tatil yapmak isterseniz kendinize bir otel dahi bulabilirsiniz.
Günümüze sesleniyor; "21.yy'a özgü bir terör, istem dışı kölelik." ve
şöyle sürdürüyor;
“Bütün bunlar sosyalistlerin (ve diğer politikacıların, ama özellikle de
sosyalistlerin, çünkü kendileri için oluşturdukları genel kurallar ve
stratejiler bunun üstüne oturtulmuştur) toplumsalı tamamen yanlış
değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır.”
---------EYLÜL 1984 (ve sonrası)
Artık pek çok şeyin değiştiği söylenebilir. Artık çocuklar söz dinlemiyor, kadınlar elde edilemiyor, bilim çözümlenecek bir nesne sunamıyor; tıpkı ortada temsil edilebilecek bir kitle ya da bir halk olmaması gibi. Temsiliyet ve özellikle de seçim sisteminin yararları konusunda sonsuza dek tartışabiliriz. Demokrasi açısından, katılım sisteminden seçim sistemine geçiş döneminde çok ağır bir bedel ödenmiştir. Örneğin Eski Yunan demokrasisi temsiliyet değil, tüm yurttaşların eşit bir şekilde yer almadığı katılım, rekabet, muhalefet sistemine dayanıyordu. Oysa bizim modem sistemlerimiz yurttaşları katılım sürecinden uzaklaştırıp temsiliyet sürecine doğru itmekte. Tarihsel anlamda bu yöntem hiç kuşkusuz burjuva demokrasilerinin gelişmesine yol açmıştır. Fakat günümüzde bu demokrasilerin can çekiştikleri görülüyor. Siyasetçiliğin bir mesleğe dönüşmesi demokratik
süreci tersine çevirmiştir.
NTA: Siyasi mücadelenin bir mesleğe dönüşümüne küçük bir örgütte
dahi rastlayabilirsiniz. Aldığınız görev silsilesini yerine getirmek iyi bir
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örgütlü olarak sizi iyi bir devrimci veya başka bir şey yapar. Partilere
üye olmak ile bir şirkete girip yükselmeye çalışmak arasında, kendini
militan ve yönetici olarak addedenler için pek bir fark yoktur. Bugün
"düzen partileri"ne girip yükselmek, kendinize çevre yapmak, zaman
içinde yükselmek gibi şeyler şirket mantığının açık göstergesidir ki
bunun küçük çaplı örnekleriyle düzen partisi olmadığını iddia eden
oluşumlarda da karşılaşılabilir. Mesleğe dönüştürülmüş siyasi mücadele, sosyal yaşantının genel geçer meslek tiplerinden sizi uzak tuttuğu için siyasi mesleğinize sıkı sıkıya bağlanmak durumunda kalırsınız. Çünkü -babadan rahat değilseniz- sosyal yaşantıda sizi bekleyen
bir meslek artık kalmamıştır. Kişinin örgütü terk etmesi yahut eleştirmesi hususunda ciddi bir oto-sansür geliştirmesinin sebeplerinden
biri de budur. Devlet yönetimi bazındaysa, evet, devleti yönetmek
siyasetçi denilen meslek erbaplarının eline bırakılır ve aksi düşünülemez. Hal böyle olunca, "yönetme vasfı yok" gibi eleştiriler haklı bir
zemine oturur çünkü mesleğinde "tecrübesiz" görünen siyasetçiye
iktidar koltuğu teslim edilmez. Oyunun kuralları süreci bu noktaya
taşımıştır.
---------Her zaman edebiyatçılar, filozoflar ve bilginlerin yönettiği ve siyasi
niteliklere sahip olmayan bir cumhuriyet düşledik. Bu tür ütopyalar
aracılığıyla asıl düşlediğimiz şey bu kadar profesyonel olmayan, geleneksel siyasetçilerden daha özgür, daha “felsefi bir bakış açısına”
sahip bir iktidardı. Oysa bugün siyasetçilerin yerini kimlerin aldığına
baktığımızda, bunların gazeteci ya da gösteri dünyasına mensup çok
daha başarılı insanlar oldukları, alanlarında uzman, şampiyon ya da
yıldız konumunda bulunmaları nedeniyle otomatik denilebilecek bir
şekilde kamu yönetiminde de kendilerine güvenildiği görülmektedir.
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(...) ideolojik açıdan ölüp gitmiş bir sol ile siyasete karşı duyarsızlaşmış bir toplum, şeffaf bir sol ve saklayıp gizleyecek hiçbir şeyi olmayan bir toplum, her türlü tarihi amacından vazgeçmiş bir sol ile her
türlü siyasi iradeden vazgeçmiş sivil toplum arasında kesin bir bağ
vardır. Sağ konusunda da aynı şeyler söylenemez mi? Hiç kuşkusuz
söylenebilir, ancak sağ sahip olduğu ideolojiyi çok uzun bir süre önce
yitiriştir. Sağ gücünü her zaman toplumsal ataletten almıştır. Oysa
sol tövbe etmiş tarihi bir güçtür; dolayısıyla yeni sorunlarla başa
çıkma konusunda daha avantajlıdır. Tüm tövbekarlar gibi geçmişini
unutturma ve yeteneklerini sergileme konusunda kararlı olacaktır.
Sağ ise tam tersine yeni “fikirler” peşinde koşmak zorunda kalacaktır; bu da onun açısından kötüye yorulabilecek bir durumdur; zira
fikirler üreten bir sağ meşruiyetini yitirecektir.
---------Yapılan kamuoyu yoklamaları görünüşe göre yalnızca siyasetçileri
güdümlemeye yarayan birer araç. Gerçekte giderek alevlenen seçim
taleplerini (kitleler siyasetçilere “Mademki bir temsiliyet sisteminde
yaşıyoruz o zaman hep daha çok seçim yapılmasını istiyoruz” diyorlar) yaşama geçirmekten başka bir şey yapmıyorlar. Aralıksız sürdürülen bu seçimler nedeniyle temsil etme sistemiyle birlikte yasalara
uygunluk da öteki dünyayı boylarken, halk zevkten dört köşe olmakta. Uzun bir süre boyunca bu seçim sistemine (ve daha pek çoğuna)
yabancılaşan ve bu konuda bir kobay olarak kullanılan halk, bugün
ahlaksız bir ilişkiye dönüştürdüğü seçimlerin röntgencisine benziyor.
Yapılan anketler seçimlerin tamamen anlamsızlaşmasına yol açmıştır; çünkü seçimler bir kamuoyu yoklaması gibi algılanmaya başlanmıştır. Öyleyse seçimler çarpıcı boyutlara varan siyasi ahlaksızlığa
hizmet eden bir araçtan başka bir şey olamaz. Bu seçimler görüşlerdeki oynadığı ve bu oynaklığın varlığını olabilecek en güzel şekilde
sergileyen bir gösteri gibidir. Bu seçimler görüş beyanı ve temsiliyet
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sistemi adlı anlamsızlığın canlı kanıtıdır. Gelinen noktada utanma
duygusu olan siyasetçiler yavaş yavaş bu uygulamaya bir son vermeye çalışmaktadır; fakat iş işten geçmiştir. Başka bir deyişle, yapılan kamuoyu yoklamaları sırasında görüş belirtme simülasyonuna
başvurulması ve işin çok abartılması seçimlerin inanılırlığına bir son
veriştir. Kamuoyu yoklamalarının bir virüs gibi hızla çoğalıp yaygınlaşması felaket sonuçlara yol açmıştır (bunun hangi siyasi güç tarafından güdümlendiğinin bir önemi yoktur). Temsiliyet oyunları korkutucu oyunlara dönüşmüştür.
---------Müstehcenlik demek öncelikle bir sahnenin, tiyatro sahnesi üzerinde
üretilene benzeyen bir yanılsamanın ve dolayısıyla bir eyleme (cinsel
düzende müstehcenlik arzunun ürettiği cinsel düşüncelerin bedenlerin teşhiri, bedenler arası doğrudan gelişigüzel bir birliktelik yararına
yitirilmesidir) yön veren sırrın yitirilmesi demektir. Hepimizin kimliğini, niteliklerini, görünüşünü, farklılığını açığa vurmaya zorlamak
müstehcen bir şeydir. Bütün eylemlerin, mesajların aynı andalığı,
haber evrenindeki bütün olayların, söylevlerin aynı andalığı, tıpkı
müzelerdeki tüm yapıtların aynı andalığı gibi müstehcen bir şeydir.
2000’li yıllarda toplumu haber ve iletişim aracılığıyla kurtarmak isteyenlerin dinine dönüşen bu haber ve iletişim kültürünün pornografik
bir kültür olduğunu söylemek gerekiyor.
---------(...) bu "habere mahkumiyet"in başına ne gelirse gelsin görünüşe
göre dönüşü olmayan bir yolda ilerliyoruz. Bu konuda gözyaşı dökmeye değmez. Yapılabilecek tek şey değişimin her birimize günün
her anında sunduğu oynama ve yaşama olanaklarından (buna özgürlük denilmektedir) çok, rastlantısal ve hareket halindeki bir dünyada hayatta kalma olasılıklarını gözden geçirmemizi zorunlu kılan
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bu muhteşem enformatik ve sibernetik kültürün bize yaşatabileceği
ıstırabı daha baştan ve çok küçümseyici bir tavırla mahkum etmemektir. Enfo-kültürün ayrıcalıklı temsilcileri için bu son derece tahrik
edici bir oyun olabilir; fakat diğerleri, kendilerini hızla enformatiğe
özgü bir üçüncü dünyada bulacak, kendi işlerini kendi başlarına yönetme konusunda tamamıyla özgür olmanın bir yolunu bulmak anacıyla yorulup tükeneceklerden oluşan kitle konusunda aynı şey söylenemez. Belirsizliğin egemen olduğu bir evrende “özgürlük” böyle
bir şeye benzemektedir. Özgürlüğün bu modern, “postmodern” biçimini kabul edebilmek olanaksızdır. Her insanın olasılıklar üstüne
oturan kendi yaşantısına yön vermek, hiç durmadan kendi bilgilerini
güncellemek zorunda bırakılmasını kabul edebilmek olanaksızdır.
Burada söz konusu olan şey 2000 yılında ortaya çıkacak yeni toplumun sözcülerinin bizi inandırmak amacıyla söyledikleri türden nostaljik bir direniş değildir. Hiç kuşkusuz herkes bürokratik iktidarın
arkaik biçimlerinin ortadan kaybolmasıyla merkezi bir yönetim biçiminden kurtulmuş bir toplumun “liberalliği.” (ancak kesinlikle “özgürlüğü” değil) konusunda çok heyecanlanmaktadır. Oysa burada,
güç kaybına uğrayan bir devletin sivil toplum ya da ondan geriye
kalan her molekülü etkisiz kılacak şekilde programlayarak ve onun
kendi belirlediği amaçlara karşı sorumluluk duymasını sağlayacak bir
enjeksiyon yapıp yok ederek bir tür intikam aldığı söylenemez mi?
Şeffaf, görüş değiştiren, siyasi anlamda varlığı hissedilmeyen devlet
hala şeffaf, iletişim araçlarına boyun eğmiş, toplumsal anlamda varlığı hissedilmeyen bir sivil topluma göz kulak olmayı sürdürmektedir.
---------NTA: Doğuda sivil toplumdan hala söz edilebildiğini, Batıda ortadan
kalktığını belirtir ve Doğunun despot iktidar yapısından sonra şunu
ekler;
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“Evet ama orada (Doğu) adi bir devlet var" diyecekler. Hiç kuşkusuz
öyle, fakat bu durum onlara iktidardan nefret etme, siyaset ve siyasetçilerin adiliğinin gerçekten bilincine varmak gibi bir avantaj sağlıyor ki, bu önemli bir şey. Oysa biz bu politikadan iğrenme gibi bir
üstünlüğe sahip değiliz; çünkü biz liberal bir suç ortaklığı düzeni
içinde yaşarken, bir yandan da bizimle ilgilenebilmek için kendi kendisiyle ilgilenmeye son verecek bir iktidar düşü kuruyoruz ki, bunun
adı katılım, özerklik, çok ılımlı bir çevreye uyumlu toplumsal yaşam,
vs. simülasyonundan başka bir şey olamaz.
---------Kubrick’in 2001 filminde olduğu gibi biz de bilgisayarın denetimi
altında uzayda ilerleyen derin koma halindeki yolculara benziyoruz.
Haberleşme ve iletişim toplumsal adlı bedeni hayatta tutuyor, beden, kan dolaşımı, soluk alıp verme, metabolizma, kalp atışları, hücre
yenilenmesi gibi tüm yaşamsal işlevlerini sürdürüyor; tıpkı uzay gemisindeki yolcuların biyofizyolojik işlevlerini sürdürmesi gibi. Yalnız
buralarda yaşama dair hiçbir şey yok.
---------Dur durak tanımayan bir dolanım biçimi ve sona ermek bilmeyen bir
günlük olaylar heyecanıyla toplumlar hangi yönde gelişmeleri gerektiğini bilemez hale gelmektedir. Tıpkı sürat olayında olduğu gibi hızlandığınız zaman ne tarafa doğru gideceğinizi bilemiyorsunuz. Değişim çılgınlığı süreçlerdeki gecikmenin algılanmasını engelliyor, özellikle de gerçek anlamda durmayan ancak atalet nedeniyle uzayıp
giden ve gidişatı durmuş gibi görünen tarihsel sürecin algılanmasını
engelliyor. Tarih sayaçları Doğuda komünizme. Batıdaysa kendi aşırı
gelişmesine takmış “liberal” bir topluma takılıp kalmıştır. Böyle bir
ortamda özgün siyasi stratejiler üretilemez.
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KÖTÜLÜĞÜN ŞEFFAFLIĞI
Yıl: 1990

Ayrıntı Yayınları
Çeviren: Işık Ergüden

Kötülüğün Şeffaflığı’na geçmeden önce:
AMERİKA - 1986'da yazılmış bu eser Baudrillard'ın Amerika gezisinde
yaptığı gözlemlere dayanıyor. Ancak alıştığımız türden bir gezi kitabı
değil, mevzu Baud olunca bunu söylemeye bile gerek yok. Kitabın
mantığını şurada özetliyor;
“Ben yıldızsal Amerika’yı araştırdım, hiçbir zaman sosyal ve kültürel
Amerika’yı değil; otoyollarında saçma ve salt özgürlüğü sergileyen
Amerika’yı araştırdım; töreleriyle, zihniyetleriyle derin Amerika’yı
değil; çöldeki hızıyla, motelleriyle, madensel yüzeyleriyle Amerika’yı
araştırdım. Bunun için senaryonun hızını, televizyonun kaygısız refleksini, boş bir mekânda çekilmiş günlerin ve gecelerin filmini, göstergelerin, imgelerin, yüzeylerin ve yollardaki belirli, alışılmış davranışların şaşılacak derecede duygusuzca art arda gelişlerini, Avrupalı
kulübelerine kadar gerçek te bizim olan nükleer ve çekirdeği çıkarılmış dünyaya en yakın şeyi araştırdım."
Amerika'yı çalışmamız içerisinde es geçiyoruz. Sebebi kitabın diğerlerinden daha değersiz olması değil, aksine harika gözlem ve akıl yürütmeler içeriyor. İlahi Sol'da biraz mola verdik, üstüne Amerika da
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molanın uzamasına sebep olacak; ayrıca sizi doğrudan çok sevdiğim
Kötülüğün Şeffaflığı'yla buluşturmak istedim. Baudrillard'la tanıştığım ilk kitap. İki yıl sonra bu kitabı daha donanımlı biçimde tekrar
okuyacak olmak beni heyecanlandırıyor. Tüm alıntıları, kendi ara
başlıkları içerisinde paylaşacağım. Bence okuması en zevkli Baudrillard eseri! 1990'da yazıldığı unutulmasın.
Not: Kötülüğün Şeffaflığı ve Simülakr kitapları her yerde öne çıkarılarak Baudrillard'ın anlaşılmamasına hizmet etmişlerdir. Baudrillard
yerden yere vurduğu medya ve reklam tarafından tuzağa düşürülmüş gibi görünüyor. Ve bu anlaşılamamazlık sebebiyle internette
Baudrillard üzerinde son derece yüzeysel açıklamalar yapan birkaç
gerzek türemiş, kitle de onların eline kalmıştır. -Bugün üç buçuk dakikalık bir vidyoyla simülasyon teorisini açıklayan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Simülasyon, simülakr evreleri, değer evreleri, simgesel
değiş-tokuş, nesnenin tahakkümü, müstehcenlik, toplumsalın sonu
ve burada paylaştığımız diğer hususları bilmeyen birinin bu kitaptan
ciddi şeyler anlayabilmesi mümkün değil. 2018'de böyle biri olarak
bu kitabı okumuş ve çok az şey anlayarak şapa oturmuştum.
***
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Orji Sonrası
Artık hiçbir şey sona ererek ya da ölümle yok olmuyor; hızla çoğalarak, sirayet ederek, doygunluk ve şeffaflık yoluyla, bitkinlik ve kökü
kazınma yoluyla, simülasyon salgını ve ikincil varoluş olan simülasyona aktarılma yoluyla yok oluyor her şey. Artık ölümcül bir yok olma biçimi değil, fraktal bir dağılma biçimi vardır.
---------NTA: Baudrillard doğal evre/kullanım değeri, ticari evre/değişim
değeri ve yapısal evre/gösterge değeri gibi aşina olduğumuz kavramlara yenisini ekliyor; fraktal evre. Bunu da "simülakr mikrofiziğine yeni bir parça ekleyeceğim" diyerek yapıyor. Fraktal haricindeki
evrelerin kendilerine has değer ve göndermeleri olduğunu söyleyen
Baudrillard, Fraktal evrede hiçbir gönderme ve değer yasası olmadığını belirterek şunları söylüyor;
(...) değer her ne olursa hiçbir şeye göndermede bulunmadan katıksız yan yanalık yoluyla tüm yönlerde, tüm zaman aralıklarında ışır. Bu
fraktal evrede ne doğal ne genel bir denge vardır, gerçek anlamda
sözü edilebilecek bir değer yasası yoktur artık; bir tür değer salgınından, değerin genel metastazından, rastlantısal bir şekilde hızla
çoğalma ve dağılmasından başka bir şey yoktur. Bu tür çoğalma ve
zincirleme tepki her çeşit değerlendirmeyi olanaksız kıldığından değerden artık kesinlikle söz edemeyiz. Yine mikrofiziğe benzer bir
durum bu: Güzel ya da çirkin, doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü terimleriyle değerlendirme yapmak, bir parçacığın hızını ve bulunduğu
yeri aynı anda ölçmek kadar olanaksızdır. İyi artık kötünün karşıtı
değildir; hiçbir apsisler ve ordinatlar halinde düzenlenemez artık.
Her tanecik kendi yörüngesini izler, her değer ya da değer parçası
simülasyon göğünde bir an parlar, sonra diğer parçacıkların yoluyla
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ender olarak kesişen eğri bir çizgi boyunca boşlukta kaybolur. Fraktal
değer şemasının ta kendisidir bu; kültürümüzün de güncel şemasıdır.
---------NTA: Baudrillard her şeyin translaşması, birbirinin yerine geçmesi ve
yer değiştirmesi sebebiyle metaforun yitip gittiğini söylüyor.
"Her şey cinseldir; her şey politiktir; her şey estetiktir; hem de aynı
anda."
(Transseksüel, transpolitik, transestetik.)
---------Proletarya, proletarya olarak kendini yadsımayı başaramadı;
Marx'tan bu yana bir buçuk yüz yıllık tarihin gerçekliği budur. Proletarya sınıf olarak kendini yadsımayı ve böyle sınıflı toplumu yıkmayı
başaramadı. Bu başarısızlığın nedeni belki de iddia edildiği gibi, proletaryanın bir sınıf olmamasıdır; sadece burjuvazi hakiki bir sınıftı ve
dolayısıyla yalnızca burjuvazi kendini yadsıyabiliyordu. Gerçekten de
bunu yaptı: Burjuvazi ve burjuvaziyle birlikte sermaye, sınıfsız bir
toplum doğurdu; ama bunun proletaryanın kendini yadsımasıyla ve
bir devrimin sonucunda ortaya çıkacak sınıfsız toplumla hiçbir ilişkisi
yoktu. Proletarya ise yalnızca yok oldu. Sınıf çatışmasıyla aynı anda
ortadan kayboldu. (…)
---------Devrimci kuram, toplumsallık zafer kazanır ve şeffaflaşırken politikanın da politika olarak kendini yadsıyacağına ve devletin yok olacağına ilişkin yaşayan ütopyayı da kutsallaştırmıştı. Bunların hiçbiri olmadı. Politika yok oldu olmasına, ama toplumsallığın içinde kendini
aşamadı, toplumsallığı kendi yok oluşuna sürükledi. Artık
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trans-politika evresindeyiz, yani politikanın üreme ve sonsuz simülasyon derecesi olan sıfır derecesindeyiz. Çünkü kendini aşmayan bir
şey ancak yok olmadan yaşamaya devam edebilir. Demek ki politika
asla yok olmayacak ve yerine hiçbir şeyin çıkmasına izin vermeyecektir. (…)
NTA: Burada aklıma Bataille'in Lanetli Pay'ı geliyor. Değiş-tokuş edilemeyen şey Lanetli Pay'dır. Örneğin, ekonominin içindeki her şey
değiş-tokuş edilebilir ama ekonomi'nin muadili yoktur, değiş-tokuş
edilemez. Böylece ekonomi lanetli paydır ve onun içinden çıkamayız.
Baudrillard'ın politika için yaptığı yorumdan, politikanın da lanetli
pay olduğunu anlayabiliriz sanırım. Ekonomi politiğin son bulması
böyle bir şey. Her kitabı gibi bunu da alıp okumanızı şiddetle tavsiye
ediyorum.
---------Trans Estetik
Biçimlerin, çizgilerin, renklerin ve estetik kavramların öz gürleşmesiyle, tüm kültürlerin ve üslupların kaynaşmasıyla toplumumuz genel
bir estetikleşmeye, karşı-kültür biçimleri dahil olmak üzere tüm kültür biçimlerinin terfi etmesine, tüm temsil ve karşı-temsil modellerinin göklere çıkarılmasına yol açtı. Sanat aslında yalnızca bir ütopya,
yani asla gerçekleşmeyecek bir şeyse, bugün bu ütopya dolu dolu
gerçekleşmiştir: Medyalar, bilgi-işlem ve video teknolojisi sayesinde
herkes fiilen yaratıcı oldu. Sanatsal ütopyaların en köktencisi olan
karşı-sanat bile, Duchamp'ın şişeliğini kurmasından ve Andy Warhol'un bir makineye dönüşme isteğinden bu yana gerçekleşmiş oldu.
Dünyanın tüm sanayi makineleri estetikleşti, dünyanın tüm anlamsızlığı estetik tarafından güzelleştirildi.
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Her şey hipergerçekçilik ve pop sanat ile başladı; gündelik yaşam
fotoğrafik gerçekçiliğin ironik gücüne bu şekilde yükseldi. Bugün bu
tırmanış, trans-estetik simülasyon alanına giren tüm sanat biçimlerini ve tüm üslupları ayrımsız kucaklıyor.
NTA: Alakasız ama aklıma okuduğum bir haber geldi. Çoğunuzun
hatırladığını sanıyorum; San Francisco'da iki genç, bir sanat müzesinde yere gözlük koyuyor ve ziyaretçiler bir süre sonra bu "sanat
eserinin" fotoğraflarını çekmeye, "anlamı" üzerinde kafa yormaya
başlıyorlar. Sonunda gençler gözlüğü takıp gidiyor. Ne acınası bir an!
Kültür-Sanat merkezlerinde ve sanatçı camiasında dönen tiyatro da
bundan ibaret işte, oyunun sürmesi için anlamsızlığın göz ardı edilmesi ve her şeye bir anlam getirilmesi gerek. Sanat camiası da, tıpkı
siyasiler gibi ölü bir tiyatroyu oynamaktadır. Hala bir şeylerin anlamı
olduğunu sanmakta, anlam biçmekte ve rollerini yerine getirmektedirler.
---------Trans Seksüel
Cinsel beden, günümüzde bir tür yapay yazgıya mahkum edilmiştir.
Bu yapay yazgı da trans-seksüelliktir.
Hepimiz trans-seksüeliz; çünkü potansiyel olarak değişebilir biyolojik
yaratıklarız. Bununla birlikte, biyolojik bir süreç de değil bu: Hepimiz
simgesel olarak trans-seksüeliz.
---------NTA: İtalya'da milletvekilliği yapan Cicciolina'dan söz eder Baudrillard, alıntı yapmıyorum ama bilginiz olsun; kendisi eski bir porno
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yıldızıydı. Trans-seksüel ile trans-politik'in buluşması. İşte, bir politikacı onun gibi şeffaf olmalıdır! Hem böylece seks kayıtları aracılığıyla
politikacıların tehdit edilmesi de ortadan kalkar. Şeffaflık için, pornocular meclise!
---------Michael Jackson' a bakın. Michael Jackson değişen ve yalnız bir yaratık; evrensel olduğu için kusursuz bir melezliğin öncüsü, ırklar sonrasının yeni ırkıdır. Bugünün çocukları melezleşmiş bir toplum karşısında şaşırmıyorlar: Bu, onların evreni ve Michael Jackson bu çocukların ideal bir gelecek için düşledikleri şeyin habercisidir. Michael
Jackson'ın yüzüne estetik yaptırdığı, saçlarının düzleştirildiği, derisinin renginin açıldığı, kısacası kendini titizlikle yeniden oluşturduğu da
eklenmeli buna: Onu masum ve saf bir çocuk, yani dünyayı İsa'dan
daha iyi yönetebilen ve uzlaşma sağlayabilen biri ve bir çocuk-tanrıdan daha iyi kılan, dolayısıyla masalın yapay er-dişisi yapan
da budur: Bir protez-çocuk, bizi ırktan ve cinsiyetten kurtaracak değişimin düşlenmiş tüm biçimlerindeki bir embriyon.
---------Her kişi kendi görüntüsünü arıyor. Kendi varoluşunu ileri sürmek
artık olanaklı olmadığından, ne varolmayı ne de bakılıyor olmayı dert
etmeksizin "boy göstermekten" başka yapılacak bir şey kalmıyor
geriye. Varım, buradayım değil; görülüyorum, bir imajım; bak bana,
bak! Narsisizm bile değil bu; sığ bir dışadönüklük, herkesin kendi
görünüşünün menajeri haline geldiği bir tür reklamcı saflığı.
NTA: İnsan kendi bedenine uydulaşmıştır. Kendisini yukarıdan izlediği rüyalar gerçeğe dönmüştür. Varım, tamam, ama nasılım? Nasıl,
değil, nasılım. Yani nasıl görünüyorum. Ayna karşısında geçirilen
mesailer, sokaklarda ayna görevi gören her şey, aynalaşan telefon ve
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lavabolar, hepsi "nasılım?" için kişinin kendisini yoklamasına yanıt
vermektedir; yansıma, yansıyanı ele geçirmiştir. İnsanlar yalnızca
kendilerinden geribildirim almaya odaklanmışlardır ve davranışlarını
sürekli bu "yoklama"ya uygun biçimde şekillendirmektedirler. Varlığın “nasıl göründüğün” şeklinde algılanması, güzelliğin özgün değerini de saf dışı bırakmıştır. Modanın şekillerine ayak uyduran seri üretim insanlar arasında güzellik, tıpkı bir metada olduğu gibi "değişim
değeri" üzerine, tıpkı bir göstergede olduğu gibi "dizge içindeki etkileşimlerin değerine" benzemektedir. -Ki güzellikle ilgisi de kalmamıştır.- Bu da yan anlamları tarafından kuşatılmış zımbırtı nesnelere
yapılan muameleye doğru gider. Yani karşılaştırılacak şey biçimsel
düzeyde olduğundan ve dış görünüş dışında ciddi bir değer bulunamadığından; aslında birbiriyle karşılaştırılanlar da insanlar değil; götler, memeler, kaslar, ayaklar, çeneler, sakallar, saçlar vs'dir. Buna
eşlik eden de üzerinde taşıdığı nesnelerdir; kıyafetler, ayakkabılar,
takılar ve onların markaları. İnsan paramparça edilmiş ve kendisini
paramparça etmiştir; beden parçaları teşhir etmeye yarayan bir tezgaha dönüşmüştür. -Ayrıca "yansıma" için aynaya da ihtiyaç yoktur,
herkes bir başkasında kendi yansımasını bulabilmekte, karşılaştırmakta, yoklamakta ve uyarlanmaktadır. Bir baştan çıkartma ve çıkarılma. Aslında seksten ziyade mastürbasyon partisi bu. (Yine de modanın etkileri dış görünüşe indirgenemez. Baudrillard'ın ifade ettiği
gibi; kimlik, cinsiyet ve statü bir moda malzemesine dönüşmüştür,
aynı şekilde bilimsel ve kültürel basitleştirmeyi -ve daha birçok şeyimodanın etkileri içerisinde sayabiliriz.) Kamusal ve sanal mastürbasyon partisi, bir porno kültürü.
Herkesin kendi kendinin reklamcısı olduğu yerde iletişim de reklam
diliyle yapılmakta, sanal iletişimdeki mimlerin karşısında hiçbir söylem ayakta kalamamaktadır. Baudrillard nesnelerin karanlıkta yitip
gittiğini değil, aşırı ışık altında yitip gittiğini söyler. İnsana olan da
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budur. Aynı şekilde söylemin kesilerek yitip gitmediği, aksine daha
hızlı ve aralıksız biçimde dolaşıma sokularak yitip gittiğini görüyoruz.
---------Trans Ekonomik
Uydulaştırılmış olsun olmasın, nükleer bomba da yörüngeseldir.
Nükleer bombanın yörüngesi, etrafında dönüp durduğu yeryüzünü
meşgul etmeye devam eder, ama yere düşeceği de yoktur: Sonlu bir
bomba değildir, kendini bitirecek de değildir (en azından öyle umuluyor); orada, yörüngede durmaktadır ve korku saçmaya ya da en
azından caydırmaya yetiyor. Düşlerimize korku bile saçmıyor artık,
yıkım hayal edilemez. Bomba orada, yörüngededir, kararsızlık içinde
ve sürekli dönmektedir. Euro-dolarlar ve yüzergezer para kitlesi için
de aynı şey söylenebilir... Her şey uydulaşıyor, beynimizin bile artık
bizde olmadığı, sayısız Hertz'lik dalga birimleri ve devreler halinde
etrafımızda dalgalandığı söylenebilir.
---------Çarpıcı olan şey, günümüzdeki tüm sistemlerin aşırı şişmanlığıdır;
haberleşme, iletişim, bellek, depolama, üretim ve yok olma düzeneklerimizdeki -Susan Sontag'ın kanser için söylediği gibi- o "cehennemi gebelik"tir; bu sistemler öyle dolmuştur ki artık işe yaramayacakları çoktan bellidir. Kullanım değerine son veren biz değiliz, sistemin kendisi aşırı-üretim yoluyla bunu ortadan kaldırdı. Öyle çok
şey üretilip yığıldı ki bunları kullanacak zaman artık asla olmayacak.
Öylesine çok ileti ve sinyal üretilip dağıtıldı ki bunları okumaya artık
asla zamanımız olmayacak. Ne mutlu bize! Çünkü içimize aldığımız
ufacık kısım bile bizi sürekli olarak elektrikli sandalyede tutmaya
yetiyor.
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Aşırı İletken Olaylar
(...)tüm sistem toptan teröristtir. Çünkü asıl terör, şiddet ya da kaza
terörü değil, belirsizlik ve caydırma terörüdür. Vaktiyle bir soygun
simülasyonu yapmış olan bir grup, gerçek silahlı soygun yapandan
daha ağır bir cezaya çarptırılmıştı: Gerçeklik ilkesinin ihlali gerçek
saldırıdan daha ciddi bir saldırıdır.
---------Tekniğin ve bilimin amacı, bizi her tür hakikat ve gerçeklik ilkesinin
ötesindeki, mutlak olarak gerçekdışı bir dünyayla yüz yüze getirmektir daha çok. Çağdaş devrim, belirsizliğin devrimidir.
Bunu kabullenmeye yanaşmıyoruz. İşin tuhaf yanı, daha fazla enformasyon ve daha fazla iletişimle bu belirsizlikten kurtulacağımızı
umuyoruz, oysa böyle yapmakla belirsizlik ilkesini daha vahim hale
getiriyoruz. Heyecan verici bir ileri kaçış: Tekniklerin ve sapkın etkilerinin, insanın ve klonlarının Möbius şeridi biçimindeki koşusu daha
yeni başlıyor.
NTA: Möbius Şeridi: Baudrillard bu geometrik yüzeye geçmiş kitaplarında da yer veriyor. Artık not yazma gereği hissettim. "Normal bir
şeridin iki yüzü varken Möbius şeridinin sadece bir yüzü vardır. Başka
bir ifadeyle Möbius şeridinin üzerindeki bir noktadan hareket etmeye başlandığında bütün alan taranarak aynı noktaya geri dönülür."
Okumaktan ziyade görmeniz daha yararlı olacaktır.
----------
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İşlemsel Temizlik
NTA: Baudrillard bölümün girişinde olumsuzluğun kapı dışarı edildiği,
bir olumluluk fazlası yaratıldığından bahsediyor.
Durumumuz biraz gölgesini yitirmiş adama benzer: Üstüne düşen ışık
karşısında şeffaflaşmıştır ya da her yandan aydınlatılmış olarak, korunmasız biçimde tüm ışık kaynaklarından aşırı ışık almıştır. Teknikler, görüntüler ve enformasyon da bizim her tarafımızı aydınlatmaktadır; bu ışığı kırıp geri yansıtamıyoruz ve temizlenmiş bir etkinliğe,
temizlenmiş bir toplumsallığa, para, beyin ve bellek gibi, bedenlerin
de temizlenmesine, tam bir asepsiye (mikropsuzlaşmaya) mahkumuz. Sonunda şiddetin ve olumsuzluğun yasak edildiği bir toplum ve
bu toplumu oluşturan bireylerden başka kimsenin kalmadığı dev bir
estetik cerrahi girişimiyle şiddet ve tarih temizleniyor. Oysa kendini
mevcut haliyle yadsıyamayan her şey kökten belirsizliğe ve bitmeyen
bir simülasyona mahkumdur.
---------Bütün kategorilerimiz artık yapaylık dönemine girmiştir; burada artık
istemek değil istetmek, yapmak değil yaptırmak, değerli olmak değil
değer vermek (genel olarak reklamcılık), bilmek değil bildirmek ve
nihayet -hiç de önemsiz değildir- zevk almaktan çok zevk aldırmak
önemlidir. Günümüzün büyük sorunu budur: Cinsel zevk almak bir
işe yaramaz, kendine ve ötekilere zevk aldırmak gerekir. Zevk almak
bir iletişim eylemine dönüşüyor; sen beni kabul ediyorsun, ben seni
kabul ediyorum, zevk bir interaktif performansı gibi değiş tokuş ediliyor. İletmeksizin zevk aldığını ileri sürecek biri aptalın tekidir. İletişim aygıtları orgazm mı oluyor? Bu ayrı mesele; ama zevk alma makineleri düşünülüyorsa eğer, bu makineler ancak iletişim makineleri
model alınarak yapılabilir. Zaten var bu makineler: Bu makineler,
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zevk almaya itilen kendi bedenlerimizdir; en incelikli kozmetik ve
neşe verici tekniklerle zevk aldırılan bedenlerimizdir.
---------Fotokopi ve Sonsuz
İnsanlar akıllı makineler yaratıyor ya da düşlüyorlarsa gizliden gizliye
kendi akıllarından umut kestiklerinden ya da dehşet verici ve gereksiz bir aklın ağırlığı altında ezildiklerindendir: O zaman bu aklı kullanabilmek ve onunla eğlenebilmek için aklı makinelere hapsederler.
İktidarı politikacılara bırakmanın bize her tür iktidar isteğine gülme
olanağı tanıması gibi bu, aklı makinelere emanet etmek de bizi her
tür bilme iddiasından kurtarır.
---------Makinelere sanal denmesi boşuna değildir; düşünceyi eksiksiz bir
bilginin ortaya çıkmasına bağlı belirsiz bir kararsızlık içinde tutarlar.
Burada düşünce eylemi sürekli olarak ertelenir. Hatta artık düşüncenin lafı bile geçmez; tıpkı gelecek nesiller için özgürlük lafının geçmeyeceği gibi: Bu nesiller, boşluktalarmış gibi kendilerini koltuklarına
bağlayarak yaşayıp gideceklerdir. Aynı şekilde Yapay Akıl İnsanları da
kendi zihin alanlarından, bilgisayarları karşısında oturarak geçeceklerdir. Bilgisayarı önünde kımıldamadan duran Sanal İnsan ekran
aracılığıyla sevişir, derslerini de telekonferansla yapar. O, sakat bir
motor haline gelmiştir; kuşkusuz zihinsel olarak da sakattır. İnsanın
işlemsel hale gelmesinin bedeli budur. Gözlüklerin ve kontak lenslerin, görmeyen bir türün ayrılmaz protezine dönüşeceğini ileri sürebiliriz; tıpkı bunun gibi yapay aklın ve bu aklın teknik dayanaklarının da
artık düşünceye sahip olmayan bir türün protezi olmasından endişe
duyabiliriz.
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Bilgisayarlarımızın ekranıyla beynimizin zihinsel ekranının iç içe geçtiği, yakınla uzağın, içle dışın, nesneyle öznenin aynı sarmal içindeki
bu bitişikliğini belirtmek için Möbius topolojisinden daha iyisi yoktur.
Enformasyon ve iletişim de ensestvari bir halkalanma içinde; özneyle
nesnenin, içle dışın, soruyla yanıtın, olayla görüntünün vb. yüzeysel
ayrımsızlığı içinde, bu Möbius modeline göre, birbirleri etrafında
sürekli dönerler. Bu biçim, matematikteki sonsuz işaretinin döngüsel
taklididir.
---------İnsan mıyım, makine mi? Geleneksel makinelerle ilişkide anlaşılmaz
bir şey yoktur. İşçi bir biçimde makineye hep yabancıdır, yani makine
tarafından yabancılaştırılmıştır. Yabancılaşmış insan olmanın getirdiği önemli niteliğini korur. Oysaki yeni teknolojiler, yeni makineler,
yeni görüntüler, interaktif ekranlar beni hiç yabancılaştırmıyor. Bunlar benimle birlikte entegre bir devre oluşturuyor. Video, televizyon,
kompüter, Minitel; bunlar kontak lensler gibi, bedene, adeta genetik
parçası olacak kadar entegre olmuş şeffaf protezlerdir; P.K. Dick'in,
bedene doğuştan yerleştirilen ve biyolojik alarm sinyali olarak iş
gören küçük bir reklam aleti olan ünlü "papula"sı ya da kalp pilleri
gibidir bunlar. Bilgisayar ağı ve ekranlarla, gönüllü olsun olmasın,
tüm ilişkilerimiz aynı niteliktedir: Köleleştirilmiş (yabancılaştırılmış
değil) bir yapının, entegre bir devrenin ilişkisidir. Burada insan ya da
makine olma niteliğine ilişkin karar verilemez.
NTA: Fotokopi ve Sonsuz müthiş bir bölüm.
----------
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Korunma ve Zehirlilik
İnsanın yok edilişinin, mikroplarının yok edilişiyle başladığını varsaymak saçma olmaz. Çünkü mevcut haliyle mizaçları, tutkuları, gülüşü, cinselliği ve salgıları ile insanın kendisi de pis bir küçük mikroptan, şeffaflık evrenini bulandıran akıldışı bir virüsten başka şey değildir. İnsan arıtılmış olduğunda, her şey arıtılmış ve her tür toplumsallık ve hastalık bulaşmasına son verilmiş olduğunda, ölümcül biçimde
temiz ve ölümcül biçimde mükemmel bir dünyada; geriye yalnızca
hüzün virüsü kalacaktır.
---------Aşırı korunmuş bir alan içinde beden tüm savunma sistemini yitirir.
Ameliyat salonları öyle korunur ki hiçbir mikrop, hiçbir bakteri hayatta kalamaz. Oysa gizemli, anormal viral hastalıkların burada doğduğu görülür. Çünkü virüsler, boş yer buldukları anda hızla çoğalırlar.
Eski enfeksiyonlardan arıtılmış bir dünyada, "ideal" bir klinik dünyada, mikropların öldürülmesinden doğan, ele gelmez, amansız bir
patoloji yerleşir.
---------NTA: Paylaşacak o kadar çok şey var ki, hiçbir şey paylaşamadım.
---------İtki ve Tepkime
Bugün gerçek anlamda itkiye değil, daha ziyade dışarı atma ve tepkimeye doğru ilerliyoruz. Doğal felaketler de bir alerjiye, insanın
işlemsel nüfuzunun doğa tarafından reddi biçimine benziyor. Nerede
olumsuzluk can çekişiyorsa orada doğal felaketler alt edilemez bir
şiddet göstergesi, değerli ve doğaüstü bir yadsıma göstergesi oluş254

turur. Zehirlilikleri de zaten genellikle bulaşma yoluyla toplumsal
düzensizliğe yol açar.
---------Simmel, "Olumsuzlama dünyanın en iyi şeyidir. Bu yüzden, kişileri bir
hedefte anlaşamayan büyük kitleler, burada buluşurlar," diyordu.
Kitleleri olumlu görüş ya da eleştirel niyetleri içinde kışkırtmak gereksizdir; çünkü kitlelerin bu tür görüş ya da niyetleri yoktur: Değişime uğramamış bir güçleri vardır yalnızca, bir reddetme güçleri.
Yalnızca dışladıklarıyla, yadsıdıklarıyla güçlüdürler ve öncelikle kendilerini aşan her tür tasarıyı, kendilerinden üstün olan her tür sınıf ya
da zekayı dışlayarak güçlüdürler. Burada, en yırtıcı deneyimden,
hayvanların ve köylülerin deneyiminden çıkma kurnaz bir felsefeden
bir şeyler vardır: "Bu bir daha başımıza gelmeyecek, bize ne özveri
ne de güzel yarınlar yutturulacak bir daha." Politik düzenden aşırı
tiksinme, filanca politik görüşle rahatlıkla bir arada bulunabilir. İktidarın kendini beğenmişliğinden ve aşkınlığından, politikanın kaçınılmazlığından ve iğrençliğinden tiksinme. Geçmişte politik tutkular
vardı, günümüzde her tür politikadan tamamen tiksinmeye özgü bir
şiddet vardır.
---------Terörizmin Aynası
Devletler, birbirlerine saldıramadıkları ya da birbirlerini yok edemedikleri anda, devletin kendi doğal göndermesine karşı savaşı olan bir
tür sivil savaş, iç savaş içinde, neredeyse otomatik olarak kendi halklarına ya da kendi topraklarına yönelirler.
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NTA: Aklıma Herbert'in muhteşem serisi Dune'dan bir söz geldi, aşağı yukarı şöyleydi; "Eğer düşman yoksa, icat edilmelidir. Yabancı bir
hedeften yoksun askeri güç, her zaman kendi halkına karşı döner."
---------Peki O Halde, Kötülük Nereye Gitti?
"Yaşama hakkı" tüm dindar ruhları titretir, öyle ki sonunda ölme
hakkı olmaya varır ve tüm bunların saçmalığı da burada açığa çıkar.
Çünkü sonuçta ölmek -ya da yaşamak- (mutlu ya da mutsuz) bir yazgı, bir kaçınılmazlıktır, yoksa bir hak değildir.
Neden erkek ya da kadın olma "hakkı" istenmesin? Neden Aslan ya
da Kova ya da Yengeç (burçlar) olma hakkı istenmesin? Peki böyle bir
hak varsa, erkek ya da kadın olmak ne demektir? Heyecan verici olan
şey, yaşamın sizi erkek ya da kadın yapmış olması ve sizin de kabullenmenizdir. Bu simgesel bir oyunun kuralıdır ve bu kuralı ihlal etmenin hiçbir anlamı yoktur. Satranç atını düz çizgi üzerinde ilerletme
hakkı isteyebilirim, ama bunun ne anlamı olabilir? Bu tür işlerde hak
aptalca bir şeydir.
Çalışma hakkı: Acımasız bir ironiyle işler bu noktaya vardı. İşsizlik
hakkı! Grev hakkı! Bu şeylerdeki gerçeküstücü mizahı kimse fark bile
etmiyor artık.
(...) ve eğer hak talebi dayatılıyorsa, istenen şey kaybedilmiş demektir: Su, hava, yer hakkı tüm bu öğelerin adım adım yok olduğunun
teyit edilmesidir. Cevap hakkı diyalog yokluğunu gösterir, vs.
----------
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NTA: Ölüler Sergisi bölümünde Baudrillard; "Tarih, tarih varken anlaşılmalıydı." diyor. Tarihin sistemli biçimde silindiğini, artık medyaya
aktarıldığımızı, umutsuzca tarihi olayları deşip durduğumuzu ve anlamlarını da yok ettiğimizi belirtiyor. Benim tabirimle, ölmüş bir bedeni diriltmek için anılarından yola çıkarak kalp masajı yapmaya benziyor bu.
---------Enerjinin Yazgısı
New York kentini ele alalım. Bir gün önce öyle enerji harcanmıştır ki
her şeyin ertesi gün yeniden başlaması bir mucizedir. Bu, akılcı bir
enerji yitimi ilkesi olmadığının, New York gibi bir megapolün işleyişinin termodinamiğin ikinci yasasına ters düştüğünün, kendi gürültüsünden, kendi artıklarından, kendi karbon gazından beslendiğinin
düşünülmesi dışında açıklanamaz; bu bir tür ikame mucizesi yoluyla
enerji harcamasından doğan enerjidir. Bir enerji sisteminin yalnızca
niteliksel verilerini ölçen uzmanlar enerjinin, kendi tüketiminden
doğan benzersiz enerji kaynağını azımsıyorlar.
(...) Ekonomi postulatının ters anlamı: Eğer bir şey harcanmış ise
üretilmiş olması gerekir. Bu doğru değildir. Enerji ve zenginlik ne
kadar harcanırsa o kadar artar. Felaketin enerjisidir bu ve hiçbir
ekonomik ölçüm bunun hesabını tutamaz. Zihinsel süreçlere ait belli
bir taşkınlık biçimi bugün maddi süreçlerde yeniden görülüyor. Tüm
bunlar eşitlik terimleriyle anlaşılmaz; ancak tersine çevrilebilirlik ve
artma terimleriyle anlaşılabilir.
NTA: Aklıma Carl Sagan’ın bir sözü geldi: “Üstel büyüme sonsuza
devam edemez, çünkü her şeyi yutar.”
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Kitabın ikinci yarısı: KÖKTEN ÖTEKİLİK
Ötekilik mevzusu üzerine inşa edilmiştir ve bütünsel okuma gerektirir. Ara başlıklar paylaşılmamıştır.
---------Yabancılaşma bitti: Bakış olarak Öteki, ayna olarak Öteki, geçirimsizlik olarak Öteki yok artık. Bundan böyle, mutlak tehdide dönüşen
şey, ötekilerin şeffaflığıdır. Artık ayna olarak, yansıtan yüzey olarak
Öteki yok, kendinin bilinci boşlukta ışıma tehdidi altında.
Yabancılaşmaya son verme ütopyası da bitti. Özne, dünyanın bütünselleşmesi perspektifi içinde, kendini olduğu gibi yadsımayı başaramadı. Öznenin belirli bir olumsuzlanması yok artık, bundan böyle
öznenin ve ötekinin konumunda bir belirsizlik var yalnızca. Belirsizlik
içinde özne artık ne biri ne diğeridir, bundan böyle yalnızca Aynı'dır.
Bölünerek çoğalma karşısında bölünme yok oluyor. Oysa öteki her
zaman bir diğerini saklayabilirken Aynı, kendinden başkasını asla
saklamaz. Güncel ideal-klonumuz bu: Ötekinden arıtılmış, bölünmeden arıtılmış ve kendinin metastazına, katıksız yinelenmeye mahkum
özne. Bu artık öteki cehennemi değil, 'kendi' cehennemi.
(…) . Eskiden Öteki'nin olduğu yerde, Aynı ortaya çıktı.
---------(...)Afganlıların kendilerine dağıtılan ilaçları kullanmaktansa el altından yeniden satmayı yeğlediklerini fark eden Sınır Tanımaz Doktorlar'ın karşılaştığı olay buna örnektir. Sorumlular yürek paralayıcı bir
vicdan muhasebesi içindeler. İlaçların dağıtılmasına son mu verilmeli, yoksa "kültürlerin farklılığı" adına bu ahlakdışı ve tekil tepkiyi hoş
258

görmek mi gerekiyor? Düşünüp taşındıktan sonra farklılık sunağında
Batılı değerlerin kurban edilmesi yeğlenir ve ilaç karaborsasını beslemeyi sürdürmeye karar verilir. Hümanizm zorluyor!
Hümanist kafa karışıklığına bir başka hoş örnek: "Sudanlı halkların
iletişim gereksinimleri"ni incelemek için biri görevli olarak Sudan'a
gönderilmiştir. Sudanlılar iletişim yapmayı bilmiyorlar mı? Ama asıl
mesele, aç oldukları ve onlara hintdarısı yetiştirmeyi öğretmek gerektiğidir. Sudanlılara tarımbilim uzmanlarının gönderilmesi çok pahalıya mal olduğundan, tüm bunlar onlara video kasetleriyle öğretilecektir. Dolayısıyla iletişim çağına girmeleri gerekir: Hintdarısı,
teypten ve videodan geçer. Fiş takılı değilse, ağza atılacak hiçbir şey
yoktur. Böyle olunca da şehirlerle köylere teypler sokulur. Ne yazık ki
yerel mafya, ağı ele geçirir ve eğitim kasetlerinin yerine kazançlı bir
porno kaset pazarı yerleştirir. Bu da halkı hintdarısı ekiminden daha
fazla memnun eder. Porno, hintdarısı, video; aynı savaşım. İletişimin
pembe ve siyah kitabına yazılacak bir masal daha!
Fedakarlık "anlayışımızla" rekabet edebilecek tek şey, bu anlayışın
altında yatan derin küçümsemedir: "Farklılığınıza saygı gösteriyoruz"; örtük biçimde: Siz, azgelişmişler, elinizde kalan bundan ibaret,
sakın bunu da bırakmayın, demektir (Folklor ve sefalet göstergeleri
farklılığın en iyi işaretleridir). Bundan daha küçümseyici, bundan
daha küçümsenecek bir şey yoktur. Bu, en kökten anlayışsızlık biçimidir. Bu, Segalen'e göre yalnızca "ebedi ezeli anlayışsızlığa" bağlı
değil, varlığında kibirlice ısrar eden ve ötekilerin farklılığından beslenen ebedi ezeli aptallığa da iyiden iyiye bağlıdır.
---------Bağlantı ve uzlaşma ilkesinin karşıtı kopma ve uzlaşmazlık ilkesidir.
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Bu çatışmada galip gelen taraf, tanım olarak birinciyi ebediyen mat
ettiğinden, her zaman için uzlaşmazlıktır.
Bu, iyilik ve kötülük sorunu ile aynıdır. İyilik, iyilik ve kötülük diyalektiğine dayanır. 'Kötülük, bu diyalektiğin yadsınmasına, iyilik ile kötülüğün kökten ayrılığına, bunun sonucu olarak da kötülük ilkesinin
özerkliğine dayanır. İyilik, kötülüğün diyalektik suç ortaklığını varsayarken, kötülük, bağdaşmazlık içinde, kendi kendini oluşturur. Dolayısıyla oyunun hakimi odur ve sonsuz çatışkının hükümranı olan kötülük ilkesi galip gelir.
---------Fotoğraf, bizim cin çıkarmamızdır. Yabanıl toplumun maskeleri, burjuva toplumunun aynaları vardı, bizimse imgelerimiz var.
Teknik yoluyla dünyayı zorladığımızı sanıyoruz. Oysa teknik yoluyla
bize kendini dayatan dünyadır ve bu tersyüz oluşa bağlı sürpriz etkisi
de dikkate değer.
Şu ya da bu sahneyi zevk için fotoğrafladığınızı sanıyorsunuz; gerçekte fotoğraflanmak isteyen odur, siz olsa olsa bu sahneye koyuşun
figüranısınız. Özne, yalnızca şeylerin ironik görüntüsünü oluşturur.
Görüntü, düşlemimizi silinmeye, tutkularımızı dışa döndürmeye zorlayarak, onları yakalamak için zaten ikiyüzlülükle tuttuğumuz aynayı
kırarak, dünyanın ve nesnelerin meydana getirdikleri o dev boyutlu
reklamın en iyi aracısıdır.
NTA: Şunu söyleyebilir miyim; insanlar durmadan yüzlerini paylaşıyorlar, kendi yüzlerinin fotoğrafını çektiklerini sanıyorlar ancak yüzleri kendilerinden fotoğraf çekmesini istiyor aslında. Yoldan geçen
bir yabancının, "fotoğrafımızı çeker misiniz?" diye rica etmesi gibi. O
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yüzün artık kendilerine ait olmadığının farkındalar, farkında olmasalar bu kadar çırpınmazlardı. Burada, vücudunun herhangi bir "parçasını" teşhir etmekle, yüzünü teşhir etmek arasında fark kalmaz; çünkü hiçbiri kişiye ait değildir.
---------Ötekinin sırrı, kendim olma imkanının bana asla verilmemiş olmasıdır
ve ancak dışarıdan gelenin kaçınılmaz saptırmasıyla var olurum.
NTA: Kendi olmak ya da olmamak, hepsi laf ebeliği. -Ancak Erich
Fromm'un Yeni İnsanın Özellikleri başlığında saydığı maddeleri de
unutmamalı. Varoluş Kolektifi'ni yaratabilseydim, sağa sola o maddelerden bazılarını asardım.- Romanımın bir yerinde karakter; "bir
kopya mıyım, hayır, anne-babamın kopyası olmaktan mı kaçıyorum,
öyleyse kendim de değilim!" tarzı bir soruşturmaya giriyordu. Aslında yaşamını "kendi olma"yı ve onu hayata geçirmenin nasıl olduğunu
anlamaya adamış bir karakterdi bu. Ancak belirsizlik asla ensesini
bırakmadı ve bundan emin olamadı.
Birçoklarına boş ve garip gelecek birkaç fikrimi belirteyim. Kendin
olmak yahut tamamen dışarıdan gelen saptırmanın "ürünü" olmak,
özgür iradenin olması ya da olmaması, evrene determinizmin ya da
belirsizliğin hükmediyor olması gibi şeylerle ilgilenmiyorum. Eğer
özgür irade var diyorsan var, yok diyorsan yoktur. Kesin taraflardan
hangisini seçersen seç, senin için o vardır. Bana özgür iradenin bahşedilmesi mümkün olmadığı gibi, elimden de alınamaz. Çünkü hem
vardır hem de yok. Hiçbir durum beni ilgilendirmiyor. Hiçbir durum
bende değişim yaratmıyor. Evren determinist mi yoksa belirsiz mi?
Hayır, determinist ya da indeterminist olan biziz. Bence klasik mantık
ile bulanık mantığın bir arada bulunduğu bir işleyiş biçimi var. Netlik
değil yakınsama var. Sınırlar bir hat olarak değil, incelip kalınlaşan
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dalgalar olarak var. Kaostan düzen oluştuğunu düşünüyoruz; düzeni
belirleyebilmiş olmamız, onun belirlenimci olduğu anlamına gelmez.
Düzen kaosa gidecekse kaos da belirsiz değildir, yalnız bizim için
öyledir. Filmi geri sarıp patlamaya hazırlanan o ilk atoma dönebilir
miyiz? Süreçleri durdurup her unsurunu inceleyebilir ve bir sonraki
adımı kesinlikle görebilir miyiz? Akışı dondurarak incelemek ne ifade
ediyor? İçinde olduğumuz bir şeyi, dışındaymış gibi yorumluyoruz;
bir tanrı gibi. Alt sistemler için varılan bir sonuç, tüm sistemi açıklamak zorunda değildir.
Ancak bu fikirlerimi ciddiye almayın. Yıllarca basit bir doğa felsefecisi
gibi sezgisel yolla karadelikler üzerinde düşünmüş, okuduğum şeylerin çoğunu anlamamış ve sonunda evrenimizin karadeliğin yüzeyinde
olma olasılığına ulaşarak, buna diğer “doğruluk olasılıkları” içerisinde
daha çok inanmış biriyim.
---------Artık inanamıyoruz; ama inanana inanıyoruz. Artık sevemiyoruz;
yalnızca seveni seviyoruz. Artık ne istediğimizi bilmiyoruz, ama bir
başkasının istediğini isteyebiliyoruz. İstemek, yapabilmek ve bilmek
eylemleri terk edilmedi, ama bir başkasına devredilerek, genel olarak
ilga edildiler. Zaten her halükarda ekranlar, videolar, röportajlar
arasında artık yalnızca başkaları tarafından görülmüş olanı görüyoruz. Artık yalnızca görülmüş olanı görmeye yetenekliyiz. Karar verme
sorumluluğunu yakında bilgisayarlara bırakacağımız gibi bizim için
görme sorumluluğunu da makinelere devrediyoruz.
---------"İnsan olmak oyuncu olmak demektir, insan olmak insan taklidi
yapmaktır, özünde insan olunmadığı halde bir insan gibi davranmaktır, insanlığı papağan gibi tekrarlamaktır... İnsana maskesini çıkarma262

sını öğütlemiyorum (bu maskenin ardında yüz yok), ondan istenebilecek şey, durumundaki yapaylığın bilincine varması ve bunu itiraf
etmesidir." -Gombrowicz
İnsan olma taklidinde, insanın kendisi olmamasında büyük bir yapmacıklık vardır. Tüm doğruluk ve dürüstlük kültürümüz insanın kendi
yazgısını incelikli dış göstergelerle, yapmacık ve "sahte" göstergelerle
düzenleme biçimini mahkum eder. Yapmacıklık, Gombrowicz'in dediği gibi insanın kendi durumundaki yapaylığının bilincine tam olarak
vardığı ve kendine bir tür yapay ikiz yaratmak, ikizinin yapay gölgesinin altına girmek, kendi özünden yapay bir robot üretmek, yani göstergelerin yardımı sayesinde kendini öteki olarak dışsallaştırmak
anlamına gelen o alışılmamış ruh halidir. Tüm robotlarımız, yapay
makinelerimiz ve tekniklerimiz aslında büyük bir yapmacık değil mi?
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TAM EKRAN
KUSURSUZ CİNAYET adlı kitabı es geçtik. Bütünsel okumanın dışına
çıkabilmek çok güç. Kitabı okumadan önce Nietzsche'ye dönüş yapmam gerek, özellikle istenç ve yanılsama hususlarında, ancak yapmayacağım, artık yoruldum ve bunu sonraki tarihe emanet ediyorum. Ayrıca çalışma bittiğinde okunmayı bekleyen birçok yazar var,
bu yüzden felsefe ve Nietzsche mevzularını ileri tarihe atmak durumundayım.
Kusursuz Cinayet oldukça özerk bir çalışma, Baudrillard sosyolojiden
çıkıp felsefeye dalıyor, en azından ilk izlenimim bu yönde. Çoğunlukla sosyal mevzulara ayrılmış çalışmamızı aynı çizgide sürdürelim.
Ancak gelecekte bir gün, gerekli Nietzsche dönüşlerini tamamladıktan sonra Kusursuz Cinayet için ayrı bir dosya hazırlayabiliriz.
"En önemli felsefi soru şuydu: «Neden hiç değil de bir şey var?» Günümüzde ise gerçek soru şudur: «Neden bir şey değil de hiç var?»"
"Bir nedenselliğin ve hayaletimsi bir kavranılırlığın, rastlantısal bir
karmaşanın kuralını doğrulamaktan başka bir şey yapmayan ve kuşkusuz onun yalnızca bir evresini oluşturan ayrıksı bir düzenin geriye
yönelik olarak yansıtılışı.
Biri ötekinden daha katlanılmaz olan bir yanılsama ve gerçek arasında gidip geliyoruz.
(...)Ne ilkesi ne de amacı olan bir gerçeğe nasıl inanılabilir? Buna
katabileceğimiz tek şey, rastlantısal olmayan bir sonucun, nedensel
yanılsamasıyla birlikte bu küçük nihai yanılsamadır -dünyanın yıkıcı
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yanılsaması karşısında onarıcı bir yanılsama. Ama bu yapay bir eklentiden başka bir şey değildir. Dünyayı kendisi aracılığıyla aştığımızı
öne sürdüğümüz bilincimiz de ikincil bir fazlalıktan, bilinç simülasyonunun tümüyle yüzeysel kaldığı bir dünyanın hayaletimsi uzantısından başka bir şey değildir. Bir istenç edimiyle dünyanın rastlantısal ortaya çıkışına hiçbir zaman eşdeğer olamayacağız."
NTA: Şimdi kafayı yakmasak daha iyi...
---------NTA: Byung Chul Han'ı sonra okunacaklara almıştım ama, hazır Kusursuz Cinayet'i atlayınca elden çıkarmak istedim. Benim için reklam
arası gibi bir şey oldu. Kitap bana hiçbir şey vermedi. Yıllar önce
ayaküstü otuz sayfa okumuştum, hoşuma da gitmişti ama unutmuşum. Bence ortada bir samimiyetsizlik var. Baudrillard okumaları
yapmış birisi, rahatlıkla Şeffaflık Toplumu kitabının hemen her bölümünde Baudrillard'ı görür. Bu yanlış bir şey değil, zaten kendisi
kaynak vermiş. Ancak şu açık ki, Baud'u okumamış olsa bu kitabı
yazamazmış; kullandığı terimler ve düşünsel dayanakları dahi Baud'a
dayanıyor. Elbette diğer düşünürler de var. Ama Şeffaflık Toplumu
bence yalnızca başarılı bir tez ödevi olabilir. Bir insana, Bazı Mevzular
ve Baudrillard adlı "samimi" dosyamızdan daha fazla şey katması
dahi düşünülemez. Beni kızdıran asıl mevzu şu; Wikipedia'da Byung
Chul Han'ın "etkilendikleri" kısmına baktığınızda herkesi görüyor
ancak tek bir ismi göremiyorsunuz; elbette Baudrillard. (12.05.2020)
Şaka falan sanırım. Değilse sebebi nedir? Foucault'yla yan yana durmasını mı istemediler? Kendisi hiç Wiki'de adına ne yazılmış diye
bakmamış mı? (Öte yandan Byung Chul Han sosyal medyayı panoptikona benzetiyor ve ben buna katılmıyorum.) Baud'u okumamış
olsaydı bu kitabı yazamazdı, açık ve net. Diğer kitaplarını belki bir
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gün okuruz. Ancak Şeffaflık Toplumu dişimizin kovuğunu bile doldurabilecek bir çalışma değil.
Sosyal medya panoptikon değil. Panoptikon her yerde tepemizde
dikilen kamera olabilir, panoptikon gerici bir iktidar altında, yirmi
yaşında devrimci bir genci evinden eylem alanına kadar takip edip
fotoğraflayan kameralar ve her telefon konuşmasını kaydeden dinleme cihazları olabilir, istihbarat büroları bu belgelerle doludur. Sosyal medyada ben panoptikonum. Öteki de panoptikon. Eğilimleri
raporlayan reklam sektörü panoptikon ama biz de ona karşı panoptikonuz. Artık her "iktidar ve gözlem" mevzusu geçtiğinde bu benzetmeyi yapıp durmayalım. Eskisi kadar havalı değil.
---------Tam Ekran'a geçelim. Bu kitap 87-97 yılları arasında kaleme aldığı
çeşitli metinlerden oluşuyor.
Yapı Kredi Yayınları
Çevirmen: Bahadır Gülmez
Kitabın ilk beş bölümünden bir şey paylaşmayacağım. Bu konular
Kötülüğün Şeffaflığı'nda daha kapsamlı olarak incelendi. Kötülüğün
Şeffaflığı 1990'da yayınlanmıştı, bahsi geçen bu beş bölüm de 90
öncesi yayınlanmış zaten, benzerliğe anlam vermeye çalışıyordum
ben de; kısacası kitabın 90-97 arasını kapsayan bölümlerinden bir
şeyler çıkarabilirsem sizlere sunacağım.
***
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Saraybosnalılara Merhamet Yok! (1993)
NTA: Baud 92'de başlayıp 95'te sona eren Bosna Savaşı üzerine yazıyor, kısaca araştırıp öyle okuyabilirsiniz. Bosnalılar'la dayanışma
için birçok ülkeden insan geliyor, onlardan biri de Susan Sontag.
Hatta "Başkalarının Acısına Bakmak" diye bir eseri varmış. Kendisi
savaşın ortasında Bosna'ya gelip Godot'yu Beklerken'i sahneliyor...
ben yorum yapmayayım.
Güncel içerikleri sebebiyle bölümün üzerinde çok duramıyoruz.
---------New York'tan kalkıp gelen Susan Sontag gerçekliğin ne olduğunu
onlardan daha iyi biliyor olmalı, çünkü gerçekliğe vücut vermek için
onları seçmiş. Bu seçimin nedeni basittir, çünkü onun ve bütün Batı'nın en çok eksikliğini duyduğu şey bu gerçekliktir de ondan. Nerede kan akıyorsa, gidip orada kendine yeniden bir gerçeklik edinmek
gerekir. Erzaklarımızı ve "kültürümüzü" onlara göndermek için çizdiğimiz bütün bu "kulvarlar", aslında çaresizliğin kulvarlarıdır ve biz
oradan onların canlı gücünü ve felaketlerinin enerjisini ithal ediyoruz. İşte bir kez daha eşitsiz bir değiş-tokuş. Gerçeğe ilişkin kökten
bir düş kırıklığı sonrasında (buna, bizi yöneten ve Avrupa gerçekliği
ilkesinin içinde de pekâlâ yer alan siyasal rasyonellik ilkesine ilişkin
düşkırıklığı da dahildir) bir tür yedek bir cesaret, anlam taşımayan
şeyin ardından ayakta kalabilme cesaretini bulanları, Susan Sontag
kalkmış, kendi acılarının "gerçekliğine" inandırıyor, ama tabii onu
kültürselleştirerek ve dayanışmanın da içinde yer aldığı Batılı değerler tiyatrosunda bir başvuru kaynağı oluşturması için tiyatrolaştırarak.
---------267

Başkalığın Estetik Cerrahisi
Yabancılaşmadan söz ediliyor. Ama en kötü yabancılaşma öteki tarafından mahrum bırakılmak değil, ötekinden mahrum olmaktır, ötekini, ötekinin yokluğunda üretmek zorunda kalmaktır, yani sonuçta
sürekli olarak kendine ve kendisinin görüntüsüne göndermede bulunmaktır. Eğer biz bugün kendi görüntümüze mahkûm edildiysek
(kendi bedenimizi, look'umuzu, kimliğimizi, arzumuzu işlemeye
mahkûm isek), bu yabancılaşmanın işi değildir, tersine yabancılaşmanın sonudur, ötekinin sanal olarak kaybolmasıdır, bu daha da
kötü bir yazgıdır. Aslında, yabancılaşmanın tanımını yapmak gerekirse, insanın bizzat kendisini nişan alınacak hedef olarak bellemesidir, kendisini itina gösterilecek nesne, arzu, acı ve iletişim nesnesi
olarak almasıdır. Öteki'nin bu kesin kısa devresi şeffaflık çağını başlatmaktadır. Estetik cerrahi evrenselleşir. Yüzün ve bedenin estetik
cerrahisi ise, yalnızca daha radikal bir cerrahi semptomdur, yani
başkalığın ve yazgının cerrahisidir.
---------Sanallığın Acizliği
Sanal teknolojilerin gücünden, sanal gerçekliğin önüne geçilmez
yükselişinden başlayarak, dünyanın yeni efendilerinin (Mayıs 1995
sayılı Le Monde Diplomatique'te belirtildiği gibi, bunlar microsoft ve
telekapitalizm senyörleridir) denetlenmesi olanaksız gücüne varıncaya kadar, önümüze konulan tablo, çok büyük ölçüde, medya kanalıyla zihinlerin nasıl uyuşturulduğunu göstermektedir, ne var ki aynı
medya çevreleri kendi kendilerini de uyuşturmaktadırlar (böylece
bütün süreç kıvrımlı olarak kendini beslemektedir).
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Bu durumda, iki şey söz konusudur; biri: Ya oyun bitmiştir ve artık
tüm dünya bu teknolojik feodalitenin sultası altındadır ve bu sulta
her tür gerçek erki elinde toplayabilmektedir ve bu durumda, hepimiz sanal olarak yaşadığımız topraktan silindiğimiz ölçüde haritadan
da silindiğimize göre, bize geriye tek yol olarak yitip gitmek kalmaktadır. Ya da hiçbir şey olmamıştır ve bütün bunlar da dahil olmak
üzere her şey sanaldır. Sanallığın gücü, haklı olarak sanaldır sadece.
Zaten, gücünün şaşırtıcı biçimde yoğunlaşmasının ve "gerçek" denilen dünyadan her zaman daha uzakta kalıp gerçeklik ilkesini yitirmesinin nedeni budur.
---------Meteorolojik Evresinde Enformasyon
NTA: Ya bu uzun alıntıyı paylaşacak ya da hiçbir şey paylaşmayacaktım. Bir önceki bölümdeki alıntıları es geçerek bunu paylaşmayı seçtim.
Enformasyon çoktan gerçeğin duvarını aştı ve artık ne doğrunun ne
yanlışın hiper-uzamında gelişim gösteriyor, çünkü böyle bir uzamda
her şey anlık güvenilirliğe dayanıyor, ya da daha doğrusu, enformasyon, gerçek zamanda gerçek olduğuna göre, gerçek olandan
daha gerçektir -bu nedenle de, temelde kesin olmaktan uzaktır. Daha başka bir deyişle, Mandelbrot'un yakınlardaki kuramını yinelemek
gerekirse şu söylenebilir: Enformasyonun uzamında ya da tarihsel
uzamda olduğu kadar fraktal uzamda da, şeyler artık bir, iki ya da üç
boyutlu değil: şeyler bunların arası bir boyutta dalgalanıyorlar. O
halde, gerçek ya da nesnellik kriterleri diye bir şey yok artık, gerçeğe
benzerlik ölçekleri var.
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Bir enformasyonu ortaya atıyorsunuz. Bu enformasyon yalanlanmadığı sürece, gerçeğe benzerdir. Ve aksama yerinde olmadıkça, hiçbir
zaman gerçek zamanda yalanlanmayacaktır ve sonuçta hep güvenilir
kalacaktır. Yalanlanmış olsa bile, mutlak surette yanlış olmayacaktır,
çünkü güvenilir kılınmıştır. Gerçeğin tersine, güvenilirliğin sınırları
yoktur, sanal olduğu için, kendi kendini çürütmez. Biz bir tür fraktal
gerçeğin içindeyiz: Nasıl ki fraktal bir nesne artık (tam sayı olarak)
bir, iki, ya da üç boyutlu değil de, 1,2 ya da 2,3 boyutlu ise, bir olay
da zorunlu biçimde doğru ya da yanlış değildir, ancak gerçeğin 1,2 ya
da 2,3 oktavı arasında gider gelir. Doğruyla yanlış arasındaki uzam,
artık bir ilişki uzamı değil de, rastlantısal bir dağılım uzamıdır.
İyilik ile kötülük, güzellik ile çirkinlik ya da sebep ile sonuç arasındaki
uzam hakkında da bir o kadar şey söyleyebiliriz.
Hatta cinsellik bile, bugün, ilginç bir ara boyuttadır -ne eril ne de
dişil- ama 1,5 ya da 1,7 olmak üzere ikisi arasındadır (bu nedenle,
tanım yokluğundan dolayı, cinsiyet farklılığı kavramıyla yetinmek
olanaksızdır). Belirsizlik ilkesi sadece fiziğin yetki alanı içinde değildir,
o bütün eylemlerimizin tam ortasında, "gerçekliğin" tam ortasında
yer alır.
---------Etten Kemikten Arınmış Bir Şiddet: Nefret
(...)toplumumuz gerçek şiddete, tarihsel şiddete, sınıf şiddetine yer
vermediği için; sanal bir şiddet, tepkisel bir şiddet doğurmaktadır. Bir
anlamda yalancı bir şiddettir bu ve aynen yalancı bir hamileliğe benzer, ancak ne var ki, asla bir şey doğurmaz, ne bir şey yaratır ne de
kurar.
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NTA: Kuşaklar arası embesillik yarışında birinin diğerinden daha üstün/alçak olduğunu düşünmek hatalı. 88-94 yılları arasında doğan
insanlarla büyümüş biri olarak, bugün 2000'lilere (98-2002 demek
daha doğru olabilir) yapılan eleştirileri asılsız buluyorum. Bizimkiler
2000'de doğsaydı, bugün onlar ne yapıyorsa bizimkiler de aynını
yapardı. Bu kadar basit. Yer değiştirmeler hiçbir farklılık yaratmayacağı için, kuşaklar arası karşılaştırma gereksizdir. Ancak istisna beyinler çıkarma mevzusu göz ardı edilemez. Bizim kuşağın; çoğunlukla
sokakta yetişmiş, küçük yaşta örgütlenmeyi öğrenmiş, yaşam oyununa toplumsal olarak katılmış olmasından dolayı; son eylemci-istisnalar kuşağı olduğunu söyleyebilirim. Bunun en güzel örneği
de Gezi Direnişi'dir. Kendilerinden bir halt olmadığı için bizden de bir
halt olmayacağını düşünenler, 2013'te Cumhuriyet tarihinin en uzun
soluklu ve kitlesel eylemlerine tanık olmuşlardır. Ayrıca içimizden
entelektüel zekalar da çıkmıştır ancak istisnailik hususunda eylemcilik özelliği ağır basıyor. 2000 sonrası kuşak ise, bilgiye erişimden dolayı istisna-entelektüeller kuşağı olacaktır. İstisna genç beyinler, çok
genç yaşta üst düzey entelektüel konular üzerinde kafa yormakta.
Ancak onlardan eylemsellik beklememek de hatalı. Biz ve üstümüzdeki kuşaklar, sosyal medyayı sonradan keşfettiğimiz için ondan sıkılma şansını da kaybetmişken; sonraki kuşaklar sosyal medyanın
içinde doğduğundan bir gün sıkılma hakkını elinde tutmaktadır. Elbette sanal anketlere kendilerini kaptırdıklarından, öfkelerini yalnızca sandıkta çıkarmak gibi bir tehlike de var.
2000 kuşağını bizden tamamen uzak, yabancı görmüyorum. Ancak
2010 kuşağı için aynı şeyi söyleyebilmek bence mümkün olmayacak.
Toplumsal aydınlanma hususunda bir değişim yaratılacaksa; bu Gezi'yi yapan kuşakla Milenyum kuşağının birlikteliğinden olacaktır.
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Aşırı koruma savunmayı ve bağışıklığı ortadan kaldırmaktadır: Teknik
olarak işsiz bırakılan antikorlar, organizmanın kendisini hedef alırlar.
Nefret de aynı özelliktedir: O da, günümüz hastalıklarından kendine
yönelik saldırganlığa ve bir özbağışıklık hastalığına çok benzemektedir. Bizler, büyük metropollerimizin gölgesinde bize hazırlanan yapay
bağışıklık koşuluna katlanabilmeye hazır değiliz. Doğal artıklarla ya
da leşle beslenip de, bu besinleri ellerinden alınınca hemencecik
türleri kaybolmaya ve yok olmaya mahkûm hayvan türleri gibiyiz. Bir
ölçüde, kendimizi nefretle koruyoruz, başkasının zayıflığına karşı,
düşmana, felakete karşı nefretle koruyoruz kendimizi. Yapay ve
nesnesi olmayan bir çeşit rekabeti harekete geçiren nefretle. Nefret,
böylece, yaşamın yeniden barışa kavuşturulmasına karşı bir tür kaçınılmaz strateji oluyor. Anlaşılmazlığıyla bile, dünyamızın duyarsızlığına karşı umutsuzca bir direniş ve bu sıfatla, uzlaşma ve anlaşmadan çok daha güçlü bir ilişki biçimi kuşkusuz.
Çağımızda şiddetten nefrete geçiş, bir nesne tutkusundan nesnesi
olmayan bir tutkuya geçişin ayırt edici özelliklerini taşımaktadır.
NTA: Öz bağışıklık Hastalığı: Antikorların hastanın vücudundaki proteinlerle birleşmesinden doğan hastalık.
NTA: Bu noktada, salt eylemsellik hususunda ülkedeki son şiddet
kuşağı olduğumuz da söylenebilir. Aynı şekilde Milenyum kuşağı için
de nefret kuşağı diyebiliriz. Yalnızca sandığa bel bağlamalarından
kastım buydu, Baudrillard şöyle demiş;
(...) ona (nefrete), önleyici tedbirlerle ya da baskı yoluyla karşı koymak çok zordur. Onun güdülenmesi bozulamaz, çünkü belli bir güdülenmesi yoktur. Eylemden alıkonulamaz, çünkü eyleme geçme
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aracı yoktur. Hiçbir zaman cezalandırılamaz, çünkü çoğu zaman kendi kendisine yüklenir: Nefret bizzat kendisiyle savaşım halinde olan
bir tutkunun ta kendisidir.
---------Psychodelic Şiddet: Uyuşturucu
Ütopyanın ivedi biçimde gerçekleştirilmesi olayını göklere çıkaran
akımlar sapkın akımlar olarak ilan edildi ve çağlar boyunca şu ya da
bu sıfatla mahkûm edildiler.
----------Çocukluğun Siyah Kıtası
Çocuk elinin altında anlık erişim ayrıcalığına sahiptir. Müziğe, elektroniğe, uyuşturucuya, bunların hepsine o aşinadır. Psychodelic bir
soyutlanma onu korkutmamaktadır. Gerçek zaman açısından, kesin
olarak yetişkinden çok daha ileri düzeydedir ve yetişkin kendisine
yerinde sayan bir kişi olarak görünebilir, tıpkı ahlaksal değerler alanında sadece bir fosil olarak görünmesi gibi.
Çocuk böylece bir anomiye, toplumsallıktan organik biçimde kopma
durumuna girer. Ne var ki, "doğal olarak" üretilmiş olmasına rağmen
anomaliye dönüşmüştür. O out of time'dır. Güncel tempo, yani ivediliğin, süratin, işlemsel gerçek zamanın temposu, döllemeyle, gebelikle, doğurma ve yetiştirme zamanıyla, genelde uzun süreyle, insanlara özgü olan çocukluk dediğimiz o uzun süreyle ters düşer. Çocuk,
o halde, yok olmaya mahkûm edilmiştir. Diğer yöntemler, bu kadar
uzun olan, bu kadar nevrozların, pek az modern ailenin karşı koyabildiği çatışmaların kaynağı olan ve yalnızca kuşakların sürekliliği
içinde kuşaktan kuşağa geçen uzun süreli ritüellerle bir aradayken
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anlaşılabilen bir süreç olan, insanoğlunun doğal olgunlaşma sürecinden tasarruf etmemize olanak sağlayabilecekti. Bugün ise, genel
hız, çocukluğu hızlandırılmış bir eskimeye mahkûm etmektedir.
---------(...)çocukluk çağını yaşaması için doğal olarak zaman yetersiz kalacaktır ve o zaman da, evrim zinciri parçalanacaktır: Çocuk tam anlamıyla bir düşman gibi yetişkine karşı cephe alacaktır. Ama yine de
Öteki olacaktır, fakat Alien gibi, -yani kuşaklar arası simgesel zincirin
kopmasından kaynaklanan canavar gibi olacaktır.
Gerçeklik yetişkinin gerçekliğiydi (bu fikir bugün geçerli değildir,
çünkü yetişkin gerçekliğin efendisi değildir artık). Çocukluk, dünyadaki şiirsel yanılsamanın son kalelerinden biriydi. Bütün diğer yanılsama biçimleri gibi, çocukluk da, uzak ya da yakın vadede soykırıma
mahkûm edilmiştir.
---------Çifte Soykırım
Bugün, biz sanal olanı düşünmüyoruz, sanal olan bizi düşünüyor. Bizi
gerçeklikten kesin bir biçimde ayıran bu algılanması olanaksız şeffaflık, bir sineğin pencere camına çarpması ve çarpınca, kendisini dış
dünyadan ayıran şeyin ne olduğunu bilememesi kadar akla sığmayacak bir şey. Sinek, kendisinin uzamına son veren şeyin ne olduğunu
imgeleyemez bile. Aynı şekilde, biz de, sanallığın, dünya hakkında
zihnimizde tasarlanan her biçimi, sanki ona el uzatıyormuşçasına ne
kadar değiştirdiğini imgeleyemiyoruz. İmgeleyemiyoruz, çünkü sanallığın özelliği, yalnızca gerçekliğe son vermek değil, aynı zamanda
gerçek olanın, siyasal olanın, toplumsal olanın imgelenmesine de son
vermektir -yalnızca zamanın gerçekliğinin değil, geçmişin ve gelece274

ğin imgelenmesine de son verir. (Biz, buna, bir tür kara mizahi adlandırmayla "gerçek zaman" diyoruz.) Sonuçta, bilişimin sahneye
çıkışıyla tarihin akışının bittiğini, yapay zekânın sahneye çıkışıyla da
düşüncenin bittiğini anlamaktan çok uzağız.
---------Sanallığın kurduğu sistem, herhangi bir sistem gibi, genişledikçe
kendi olanaklarının koşullarını yıkmaya mahkûmdur.
O halde, gelecekte bir kıyamet vuku bulacak diye hayal etmemek
gerekir, aynı şekilde, gerçekleşmesi olanaksız herhangi bir düşünceyi,
yani bir ütopyayı da hayal etmemek gerekir: Bilgisayarın işlemsel
gerçek zamanında ne bir kıyamet ne de bir ütopya vuku bulacaktır.
Zamanın kendisi bunların olmasına yetmeyecektir.
----------(...)toplum, politika, tarih ve hatta töre ve psikoloji için bile - bundan
böyle yalnızca sanal olay vardır. Sanal olanın bir politikasını aramak,
sanal olanın bir etiğini aramak vb. yararsızdır, çünkü politikanın kendisi sanal olmuştur, etiğin kendisi sanal olmuştur. Hatta, teknikte
bile: "Sanal teknolojiler"den söz ediliyor, ama gerçek olan şu ki, yalnızca sanal teknikler vardır ve artık yalnızca onlar olacaktır. Oysa,
düşüncenin ve zekânın bile yapay olduğu bir dünyada, yapaylığın
düşüncesi olmayacaktır asla. İşte bu anlamda, Sanallığın bizi düşündüğünü söyleyebiliriz, tersini değil.
---------Ateş Ülkesi - New York
Patagonya'dan Broadway'e ve Times Square'a geçildiği zaman, insan
ırkının çoğalması sizi ürkütür yalnızca. Kendimizi Ishi gibi hissederiz,
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hani antropologlar tarafından ırkının yalnızlığından çekilip koparılan
ve San Francisco'nun kalabalığına fırlatılan son Kızılderili gibi. Ishi, bu
kadar kalabalık insanı aynı anda bir arada görünce şaşkınlığa uğrar
(çünkü otuz kırk kişiden fazla bir kalabalık görmemiştir o hiç), ölülerle canlıların aynı anda bir arada bulunduklarını düşünür. Çünkü tanrıların bu kadar varlığa bakabileceğine ihtimal vermez. Bir canlıya
karşılık on ölü diye düşünür ve oran fena değildir. İlkel ormanda da
böyle olmuştur, örneğin Ateş Ülkesi'nde, bir canlı ağaç, on ölü ağaca
karşılıktır. Bundan da şu sonuç çıkmaktadır: Metropollerin karmakarışıklığında, on insandan dokuzu yaşayan ölüdür, yani hortlaktır.
Onların fiziki görünüşü yanıltıcıdır. Çünkü insan denilen varlıkların
istenilmeyen bir aradalığı dışında birbirleriyle fiziksel ilişkisi yoktur,
kitle iletişiminden başka insani ilişkisi yoktur -bunlar gerçekten sanal
ölüler ya da hayaletlerdir. Sadece birkaç yüz kadarı, birkaç bini belki
aralarında gizli bir ilişki kurarlar, bu da hareketsiz sonsuz insan kromozomlarında tek canlı simgesel zincirdir.
NTA: Ishı'den bahsedelim. Daha önce Baud kendisinin adını anmıştı
ve çalışmamızın bir yerinde Ishı'den bahsedeceğim yeri arıyordum.
Türkçe yazılışıyla İşi, 1860'da doğup 1916'da ölmüş, Kaliforniya'nın
kuzeyinde yaşayan Yahi kabilesinin hayatta kalmayı başaran son
üyesidir. 300-400 civarı Kızılderili'nin yaşadığı düşünülen, Yahi kabilesinin son köylerine baskın yapılıyor ve bu baskından sadece 7 kişi
kurtuluyor. Bu 7 kişinin içinde İşi, İşi'nin annesi, amcası, kız kardeşi
veya kuzeni de var, ve kırk yıl boyunca yer değiştirerek, beyazlardan
kaçarak yaşıyorlar.
Bir gün bir grup harita ölçüm yetkilisi onların yerini şans eseri keşfediyor ve ihbar ediyorlar. Grup tekrar kaçıyor ancak sonunda İşi annesiyle baş başa kalıyor, kalanlara ne olduğu meçhul. Ona 3-4 yıl daha
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kaçak hayatı içerisinde bakıyor ve kadın da vefat ediyor. Böylece,
yaşayan son Yahi de İşi oluyor.
Kendisi 1911 yılında teslim oluyor, nezarete atılıyor. Wikipedi: "Haberi gazetede okuyarak İşi'yi bulan antropolog Thomas T. Waterman,
Kızılderililer'in kullandığı farklı lisanlarda bildiği kelimeleri söyleyerek
onunla anlaşabilmeyi denedi. Bu kelimeler arasında sarfettiği "siwini" yâni "sarıağaç" kelimesini duyunca İşi'nin gözlerinin parladığını
fark etti. Antropologlar için, 40-50 yıl önce soylarının tükendiğini
zannettikleri bir kabilenin hayattaki bir üyesi ile karşılaşmak, mucize
kadar değerli bir fırsattı. Bu Kızılderili’ye Yahi lisânında "insan" anlamına gelen "Ishi" ismi verildi."
İşi'yi San Francisco kampüsündeki Antropoloji Müzesi'ne yerleştiriyorlar ve kalan hayatını burada, hayvanat bahçesine tutsak edilmiş
bir "kültür ürünü" olarak geçiriyor.
Kimilerine gülünç gelecek bir şey söyleyeyim; on sekiz yaşına gelene
kadar karakterimin gelişimindeki önemli unsurlardan biri Kızılderili
kültürüne duyduğum sevgiydi. Onların bıraktığı ruh, bizim gibilerin
bakışlarında varlığını sürdürüyor. Geronimo’nun bir fotoğrafını açın
ve gözlerine bakın, ütopyamız o gözlerin içindedir.
---------Yolsuzlukların Aynası
Kaynakları rasyonel biçimde dağıtma düşüncesi, deneyimlerin gösterdiği gibi, uygulamada olanaksız olmasının yanında tehlikeli bir
ideolojidir de. Bu düşünce, amaç ve olanakları birbirine karıştırmaktadır. Paranın bir olanak olduğuna ve onun yararlı amaçlar için geri
satın alınabileceğine inanmaktadır. Bu hoş bir yanılsamadır. Para bir
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aracıdır, araç değildir ve kendi amaçları doğrultusunda büyüyen bir
aracının sahip olduğu bütün güce sahiptir. "Aydınlanmış" bilinçler,
paranın, Rousseau'nun çizdiği insanda olduğu gibi, eğer kötülüğe
doğru yöneltilmemişse, doğal olarak iyi olacağını düşünürler. Ama
durum bunun tersidir: Para, kötülüğün ilkelerine bağlıdır, kullanılış
amacında kötülüğün hesabına çalışır; paranın iyiliğe doğru yol alması
için, ustaca başka yönlere saptırılması gerekir. Bu, Freud'a göre, temel tutkusu nefret olan ve nefret olarak kalan insan için de geçerlidir
-çünkü nefret, insanları, sevgiden çok daha güçlü bir biçimde birbirlerine bağlar ve sevgi söz konusu olduğunda, sadece istisnai ve nazik
durumlarda biçim değiştirir. "İyi niyetli" insanların bu yanılgısı, toplumların siyasal yönetiminde kaçınılmazdır, çünkü aynı yanılgı, kötülüğün ilkesini ve oyun kuralımız olan bu sapkın ekonominin ilkesini
bilememesinden dolayı, ara vermeksizin kötülüğü devam ettirir.
---------Küresel ve Evrensel
Kültür adına layık olan her kültür evrenselliğin içinde kaybolmaktadır. Evrenselleşen her kültür özgünlüğünü yitirmekte ve ölmektedir.
Bizim zorla asimile ederek yok ettiğimiz kültürler de böyledir, ama
evrensellik iddiasındaki kendi kültürümüz de böyledir. Yalnız fark
şurada: Öbürleri özgünlüklerinden öldüler, ki bu güzel bir ölümdür,
oysa biz her tür özgünlüğü yitirmekten, bütün değerlerimizin soykırıma uğramasından dolayı ölüyoruz, ki bu da kötü bir ölümdür.
---------(...)evrensel değerlerle ilgili olarak hiçbir şey yolunda gitmese de,
oyun sonuçlanmamıştır. Ortada kazanılacak ya da kaybedilecek fiilen
çok şey vardır ve küreselleşme peşinen kazandı diye bir şey söz konusu değildir. Onun yıkıcı ve tek bir türe dönüştürme gücü karşısın278

da; her yerde birbirinden farklı, heterojen güçlerin ayağa kalktığı
görülmektedir ve bu güçler, sadece farklı değil, aynı zamanda hasım
güçlerdir ve alt edilmeleri zordur.
---------Süngerleşmiş Beyin İçin Geviş Getirmeler
NTA: Bu bölüm, geçtiğimiz birkaç bölümle birlikte, yaşadığımız salgın
için de ipuçları sunmaktadır, bütün olarak mutlaka okuyun. Deli dana
salgını üzerine akıl yürütmelerini inşa etmiş, elbette öylesi uzun bir
alıntı yapamayız.
---------NTA: Et endüstrisi hakkında birkaç kelam edeyim, ne alaka derseniz
bölümü okuyunca aklıma geldi… bir de Baudrillard görse "demek bu
da oldu." diyeceği bir şey paylaşayım.
Harari aktarıyor;
"Tarih boyunca yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri, yavruları
doğumdan kısa süre sonra kesmek, annenin tüm sütünü sağmak ve
sonra hamile bırakmaktır. Bu hala çok kullanılan bir yöntemdir. Pek
çok modern süt çiftliğinde, süt inekleri kesilmeden önce yaklaşık beş
yıl yaşar. bu beş yıl boyunca inek neredeyse hep hamiledir ve doğum
yaptıktan sonraki 60-120 gün boyunca azami süt üretimini sağlamak
için özel olarak beslenir. Doğumdan kısa süre sonra buzağılar anneden ayrılır. Dişiler bir sonraki süt ineği nesli olmak üzere yetiştirilir,
erkeklerse et endüstrisine verilir."
Buzağı nereye gidiyor? Vücudundan az büyük ufak bir kafese, tüm
yaşamını burada geçiriyor. Yaşam dediysek ortalama 4 ay. Kafesten
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hiç çıkmıyor, kaslarının gelişmemesi için diğer buzağılarla oynamasına veya yürümesine izin verilmiyor. Çünkü yumuşak ve sulu bifteklere ihtiyacımız var. İlk defa sadece kesimhaneye giderken yürüyorlar. Trajediye bakın. İlk ve son yürüyüşü ölüme doğru oluyor.
Endüstriyi doğal seçilim sananlar zırvalıyorlar. Bu dosdoğru kapitalist
yapay seçilimdir. Her türlü tüketim ve üretimimiz, tarihsel nüfus
artışına oranla aşırı üstel biçimde artmış durumda. Burada doğal bir
durum yok. Doğal seçilim gibi sözde "bilimsel dayanaklara yaslanıyorum" safsatalarını geçelim.
Bunu geçen yıl eylül ayında yazmışım. Şimdi Baudrillard'a "vay be"
dedirtecek mevzuya geçelim. 2019'da bir haber okumuştum, Rusya'da bir çiftlikte büyükbaş hayvanlara sanal gerçeklik gözlüğü takmışlar. Hayvanlar bu sayede kendilerini doğal ortamlarında zannediyor, gerginlikleri azalıyor ve süt verimliliği artıyormuş. Sanal gerçeklik gözlüklü ineğin fotoğrafını internette bulabilirsiniz. "Russian
cows get VR headset" falan yazınca çıkıyor. O fotoğrafa bir süre bakın ve Baudrillard'ın insansoyu için yaptığı tespitleri düşünün. Uzun
yorumlar yapmama gerek yok.
---------Eğer bir durum kendi içinde kokuşmuş ve çelişkili duruma düşmüşse,
en küçük bir olay bile her tür kokuşmuşluğu ve çelişkiyi su yüzüne
çıkarır; her şeyin serbestçe dolaşımda olması gerektiği liberal sistemde de böyledir, -dolaşımda derken mikropları, virüsleri, uyuşturucuları, sermayeleri, teröristleri kastettiğimizi ve en kötü şeylerin,
en iyi şeylerin serbest dolaşımından çok daha hızlı gittiğini bir kez
daha belirtelim. O halde, sınırları kaldırma ve kapatma konusu hiçbir
zaman bitmeyecektir. Sistemin zincirleme bozulması çerçevesinde
bakıldığında, tam bir başarı elde edilmiştir. Bunun maliyeti kimedir?
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Sonuçta, kitleler yavan yaşamları için bir oyalanma, iktidarlar da
rezilliklerini oyalayacak bir şey bulmuştur. Ama bu esnada, böylesi
beklenilmedik olayların akışı içinde, toplumsal düzen her gün güvenilirliğini yitirmektedir. "Kişisel olarak" hiçbir şeyden sorumlu olmayan
iktidar (tıpkı bulaşıcı mikrop taşıyan kanın enjekte edilmesinde olduğu gibi), olayların önüne geçilemez sonuçları karşısında iyice çaresiz kalmaktadır. Kuşkusuz iktidar bu semptomla mücadele edebilir,
danaları mezbahaya gönderebilir ya da teröristleri kökünden kazıyabilir, ama felaketin bizzat suç ortakları olan nesnel durum ve koşullarda, bir salgın hastalığı bu dereceye getirmiş olan zincirlenmeyi
önleyebilmek için epey zorlanacaktır. İktidarlar, bu salgın hastalığın
"sapkınca" zincirlenişinden hiçbir sonuç çıkarmıyorlar, bu da gösteriyor ki, oyunu yatıştırmak amacıyla sergilenen girişimler, korunma
önlemleri, koruma önlemlerindeki aşırılık sadece paniği körüklemeye
yarıyor. Bir başka "yoz" değişken de şudur: Medya, günah danası gibi
sorunsal kılınınca, sadece görevini yaptığını iddia ediyor. Ama görevini yaparken de (toplama kamplarının sorumluları da görevlerini
yaptıklarını söylüyorlardı), virütik zincirlenmenin içine giriyorlar, hem
de en âlâ biçimde.
---------Tam Ekran
Video, etkileşimli ekran, mültimedya, Internet, sanal gerçeklik: Karşılıklı etkileşim bizi her yandan tehdit ediyor. Her yerde mesafeler
birbirine karışıyor, her yerde mesafe ortadan kaldırılıyor: Cinsiyetler
arasında, zıt kutuplar arasında, sahneyle salon arasında, eylemin
başkahramanları arasında, özneyle nesne arasında, gerçekle gerçeğin sureti arasında bir mesafe yok artık. Bu kavram kargaşası, zıt
kutupların bu çatışması, olası değer yargısının artık hiçbir yerde olmadığını ortaya koyuyor: Ne sanatta, ne ahlakta, ne de politikada.
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Mesafenin ortadan kaldırılmasıyla, "mesafe pathos"unun ortadan
kaldırılmasıyla her şey, üzerine karar verilemez bir duruma bürünüyor. Fiziğin alanına kadar uzanıyor bu: Alıcının ve yayın kaynağının
fazlasıyla birbirine yakınlığı, dalgaları birbirine karıştıran bir Larsen
etkisi yaratıyor. Olayın ve bu olayın gerçek zamanlı yayınının fazlasıyla birbirine yakınlığı, bir karar verememezlik yaratıyor, olayın tarihsel boyutunu alıp götüren ve onun belleğini çalan olayın sanallığını yaratıyor. Sanal teknolojilerin karar verilemez şeyler üretmesi ya
da geri dönüşümlü bu teknolojileri yaratan evrenimizin karar veremez bir evren olması bile bir karar verilememezlik durumudur.
---------Makineler yalnızca makine üretirler. Sanal teknolojiler mükemmelleştikçe bu gitgide daha da gerçek olmaktadır. Belli bir manevra düzeyinde, suya dalar gibi sanal makinelerin içine dalma düzeyinde,
artık insan/makine ayrımı yoktur: Makine, karşılıklı yüz yüze gelmenin iki tarafına da egemendir. Belki siz sadece onun sahip olduğu
uzamın uzantısısınız -insan, makinenin sanal gerçekliğine dönüşmüş
ve onun aynadaki işlemcisi olmuştur. Bunun nedeni, ekranın kendi
özünden kaynaklanmaktadır. Aynanın öte dünyası vardır ama ekranın öte dünyası yoktur. Zamanın boyutları orada, gerçek zaman
içinde birbirine karışır. Hangi sanal yüzey olursa olsun, her sanal
yüzeyin özelliği önce bir boşluk olmasıdır ve haliyle herhangi bir şeyle doldurulmaya elverişlidir, artık sıra sizdedir, gerçek zamanda ve
boşlukla karşılıklı etkileşime geçiniz.
---------Internet'in işi gücü, özgür zihinsel bir uzamı, bir özgürlük ve keşif
uzamını simüle etmektir. Internet aslında çoklu, ama saymaca bir
uzam sunar yalnızca; işlemci, bu uzamda, belli öğelerle, kurulu sitelerle, belirlenmiş kodlarla karşılıklı etkileşimde bulunur. Bu araştırma
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parametrelerinin ötesinde başka hiçbir şey yoktur. Her soru sonradan verilecek bir cevaba tahsis edilir. Siz otomatik soru soran kişisinizdir, ama aynı zamanda da makinenin otomatik tele-sekreterisinizdir. Yani hem kodlayan hem de kod çözen -aslında,
hem kendi kendinizin merkezisiniz, hem de kendi kendinize yazışma
arkadaşısınız. İletişimin insanı kendinden geçiren yanı da budur. Karşınızda başkası yoktur, gideceğiniz son bir yer de yoktur. Sistem
böylece sonu ve sonucu olmaksızın döner. Onun elindeki tek olanağı,
üreme ve sonsuz sayıda genişleyip açılarak eski haline dönmesidir.
Bu nedenledir ki, elektronik ve bilişim yoluyla gerçekleşen etkileşim,
bir uyuşturucu kadar rahat bir baş dönmesi yaratır. Ara vermeden,
orada hayatımızın tamamı geçirilebilir. Zaten, uyuşturucu da, kapalı
devre işleyen çılgın bir etkileşimin mükemmel örneğidir.
---------Sanallık, şeylere olan her başvuruyu gizlice ortadan kaldırır ve mutluluğa benzemesinin tek nedeni de budur. Her şeyi size verir ama
aynı zamanda da, kurnazca her şeyi sizden saklar. Özne orada kusursuzca kendini gerçekleştirir, ama kusursuzca kendini gerçekleştirirken, aynı zamanda da otomatik olarak nesneye dönüşür ve panik
başlar.
---------Sanatın Komplosu
Nasıl ki arzu yanılsaması, dört yanı saran pornografi içinde kaybolmuşsa, yanılsama arzusu da çağdaş sanat içinde kaybolmuştur. Pornoda, hiçbir şey sizin arzulamanıza izin vermez. Sefahatten ve bütün
arzuların özgürleşmesinden sonra, cinsiyetin şeffaflığı anlamında,
onun bütün gizini ve ikilemini silen göstergelerde ve görüntülerde
transseksüelliğe geçtik. Sözünü ettiğimiz transseksüellik, artık hiç de
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arzu yanılsamasıyla ilgili değildir, ama görüntünün hiper-gerçekliğiyle
ilgilidir.
Aynı şekilde, sanat da, her şeyin estetik bayağılık düzeyine yükseltilmesi yararına yanılsama arzusunu yitirdi ve haliyle trans-estetik bir
özelliğe büründü.
---------Sanat, kendisinin ve nesnesinin yok oluşunu iyi kullanırken, hep büyük bir yapıttı. Ama sanatın gerçekliği araklayarak sürekli bir biçimde
kendini yeniliyor havasına girmesine ne denilebilir? Oysa, çağdaş
sanatın büyük bölümü tamamen buna çabalamaktadır: Bayağılığı,
kalıntı döküntülüğü, niteliksizliği bir değer ve ideoloji olarak kendine
mal etmeye çalışmaktadır. Bu sayısız enstalasyonlarda, performanslarda, hem şeylerin durumuyla hem de sanat tarihinde gelmiş geçmiş
tüm biçimlerle bir uzlaşma oyunu vardır yalnızca. Değer haline gelmiş, hatta yoz estetik tada dönüşmüş bir özgünlük dışılığa, bayağılığa
ve değersizliğe razı olmadır bu.
NTA: Burada "kitsch"le ilgili bir şeyler paylaşalım, zaten yerini bekliyordum.
Kiç için kötü zevk, karşı sanat ve estetik, ucuzlatma, yozlaşmış beğeni, -Baud'un dediği gibi- yoz estetik gibi şeyler söylenebilir. Teknolojik ve estetik açıdan modernliğin bir ürünü denilebilir. Sanat yapıtlarının fabrikasyon kopyaları. Hızlı üretim, geçici heves gibi şeyler sebebiyle gözden çıkarılabilir sanat da denilebilir. -Sizin de araştırmanızı öneririm.- Birkaç alıntı yapalım;
Harol Rosenberg 1950'lerden sesleniyor: "Kitsch sanatları ele geçirdi.
(...) Ressam X ya da oyun yazarı Y, kendisine hazır olan izleyicileri için
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X ve Y olmaya başladı mı alın size kitsch. Amerika'nın en iyi şairlerinden biri yıllardır çok az şey üretti. (...) Her durumda bir samimiyetsizlik ve "satış" sorunu olmamasına rağmen, belli normlara karşılık gelen biz izleyici bulmakla ilgili bir kas gevşekliği sorunu vardır.
(...) Toplumun mevcut örgütlenmesinde sadece kitsch toplumsal bir
varlık nedeni olabilir."
Alexis de Tocqueville 1830'lardan sesleniyor: "Bütün düzeylerin birbirine karışmasında herkes olmadığı şeymiş gibi görünür ve bu hedefi elde etmek için büyük çaba harcar. (...) Erdemi taklit etmek her
çağda görülür; ama lüksün ikiyüzlülüğü özellikle demokrasi çağlarına
aittir. (...) Sanatçının üretimleri sayısızdır, ama her üretimin meziyeti
azalır. Artık neyin yüce olduğunu hayal edemeyen sanatçılar, hoş ve
zarif olanı işler ve görünüm gerçeklikten daha çok ilgi görür."
Abraham Moles'e göre: "Sanat ile konformizmin arasında kalan geniş
bölgede gerçekleşen ve yapay gereksinimlerin karşılığında ortaya
çıkmış, yapay bir üretimdir."
Matei Calinescu: "İster 'statü arayışı' kuramını kabul edelim, ister
kitsch'i modern gündelik yaşamın sıkıcılığından haz verici bir kaçış
olarak görmeyi yeğleyelim; kitsch kavramı açık bir şekilde taklit, kalpazanlık, sahtekarlık, kandırma ve kendi kendini kandırma estetiği
diyebileceğimiz bir şeyi merkeze almaktadır.
NTA: Türk bir romancı olarak beni ilgilendiren kısımlardan biri şu;
"büyük" yayınevlerimizin yerli edebiyatta sergilediği tutum tam bir
kitsch örneğidir. Aynı kitabın farklı isimler adı altında yüzlerce kez
basıldığına şahit oluyoruz. Ancak çöpün de çöpünü yapan bir camia
var ki, onlar yüzünden taklide dayalı çöp edebiyatımız görünmüyor
çünkü daha kötüleri varken kimse onlara bulaşmıyor. Benim gibi
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yeraltında kalmış yazarlar içinse bunların hepsi aynı çöp kutusunu
paylaşıyor.
Calinescu'nun aktarımıyla; Tocqueville, demokrasinin edebiyatta ve
sanatlarda ticarileşmeyi teşvik ettiğini söyleyen ilk kişidir. Tocqueville'den alıntıyla konuyu kapatalım; "Demokrasi sadece tüccar sınıflar
arasında bir edebiyat zevki geliştirmez, aynı zamanda edebiyata bir
ticaret ruhu getirir. Aristokratik uluslardaki kimse bu tür büyük uğraşlara girmeden başarılı olmayı umamaz ve bu uğraşlar büyük bir ün
getirebilir, ama hiçbir zaman para getirmez; buna karşın demokratik
uluslarda, bir yazar az bir çabayla ortalama bir ün ve büyük bir servet
elde edeceğini düşünerek avunabilir."
Bugün dil ve fikir üzerinde büyük emek sarf ederek -her şeye rağmen- nitelikli, davası olan bir roman yazmış olmanız çok önemli değil; değil çünkü sosyal medyada binlerce takipçisi olan birinin, edebiyat camiasında alkışladığı ve alkışlandığı küçük bir çevreye dahil
olan birinin kitabını bastırması sizden katbekat daha rahatsa, size bir
kafede bulaşık yıkarken basılmamış romanlarınızı düşünmek, tüm
olumluluklar tarafından terk edilmek ve buna rağmen uzlaşmamayı
sürdürmek düşer.
---------Klonlama ya da Türün Xerox Evresi
Şu bir gerçek ki, klonlamayla, her tür mekanik protezden sonsuz
derecede daha ince ve yapay bir protezle karşı karşıyayız. Genetik
kod, babanın ve annenin yerini alarak gerçek evrensel ana parçaya
dönüşüyor, birey ise, ola ola genetiğin temel formülü gereğince
kanser hücresinin bir başka bölgeye sıçraması oluyor. İşte genetik
simülasyonun inanılmaz şiddeti. Ama temelde, bu yalnızca modern
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tekniklerimizin hızlandırdığı bir sürecin, yani ölümsüz bir yeniden
dönüş (tekrar vuku bulma) fantasmasıyla hısım duran sürecin, dünyanın ideal bir benzerini yapma sürecinin en uç evresidir. Başka bir
deyişle, dünyaya son verme işi kusursuz bir cinayettir, artık yapılacak
şey yas tutmak olacaktır. Yeniden dönüş derken, Nietzsche'nin sözünü ettiği Ebedi Dönüş'ün (yani Benzer'in ebedi dönüşünün) tam
tersini anlıyoruz. Nietzsche, şeylerin zorunlu ve kaçınılmaz bir zincirlenme içinde donuk kaldığını varsayar ve bunun şeyleri aştığını düşünür. Şeyler bugün sonsuz sayıda ve yarını olmayacak biçimdeki
benzerlikleriyle ele alındığı için böyle bir şey söz konusu değildir artık. Ebedi Dönüş, bugün, sonsuz derecedeki küçük olanın, fraktal
olanın ebedi dönüşüdür, mikroskobik ve insanlık dışı bir boyutun
saplantılı bir biçimde yinelenmesidir. Artık ne bir iradenin yüceliği,
ne bir olayın, ne bir oluşun en yüce kesinlemesi, ne de Nietzsche'nin
olmasını istediği gibi, bunun değişmez bir göstergeyle kabul edilmesi
söz konusudur -söz konusu olan, mikro-süreçlerin virütik olarak yeniden geri dönüşüdür, bu geri dönüşün de önüne geçilemez, ama
hiçbir güçlü gösterge, bu geri dönüşü imgeleme karşı duyarlı kılamaz.
---------(...) kendi klonu tarafından ortadan kaldırılan ve gereksiz varlığa dönüştürülen insan nereye doğru gidiyor ve sonunda ne olacak? Bir
yedek varlık mı? Bir kutsal kalıntı mı? Bir fosil mi? Bir put mu? Bir
sanat eseri mi? Aslı ile kopyası arasındaki çatışma biteceğe benzemiyor. Gerçek olanla sanal olan arasındaki çatışma da öyle.
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İMKANSIZ TAKAS
Yıl: 1999

Ayrıntı Yayınları
Çeviri: Ayşegül Sönmezay

Burada tekrar Kusursuz Cinayet'teki soruyla karşılaşıyoruz;
"Niçin Hiç değil de herhangi bir şey var? Oysa gerçek soru şu olmalıydı: Niçin herhangi bir şey değil de Hiç var?"
Baudrillard'ın psikanaliz ve onun sınırlarına giren fikirleriyle birlikte,
Kusursuz Cinayet ile İmkansız Takas eserleri "ayın karanlık tarafı"nı
temsil ediyor şimdilik. Kendimi hazır hissettiğimde, gelecekte bir gün
bu "karanlık tarafa" daha derinden dalmak üzere geri döneceğim. Şu
an dalış teçhizatımız yeterli değil ve yer yer boğulacağımız kesin.
Ancak İmkansız Takas'ı yine de es geçmeyeceğim.
***
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İmkânsız takasla başlar her şey. Dünyanın belirsizliği, hiçbir yerde
eşdeğerinin olmamasından, hiçbir şeyle takas edilememesindendir.
Düşüncenin belirsizliği, ne hakikatle ne de gerçeklikle takas edilebilmesindendir. Dünyanın dengesini belirsizliğe doğru kaydıran şey
düşünce midir, yoksa tam tersi mi? Bu bile belirsizliğin bir parçasıdır.
Dünyanın eşdeğeri yoktur. Hatta dünyanın tanımı ya da tanımsızlığı
da budur. Ne eşdeğer vardır, ne kopya, ne temsil, ne ayna. Herhangi
bir ayna, dünyanın parçası sayılabilirdi. Ne dünyaya yer var, ne de
kopyasına. O halde, dünyanın muhtemel bir doğrulanması da olamaz
-işte tam da bu yüzden «gerçeklik», bir düzmece olmaktan başka bir
şey değildir. Doğrulanması imkânsız olduğuna göre, dünya da temel
bir yanılsamadır. Yerel olarak kendini doğrulasa da, bütünlüğü içinde
dünyanın belirsiz olduğu kesindir. Evrenin integral hesabı yoktur
-diferansiyel hesabı yapılabilir mi acaba?
“Sayısız kümeden oluşan evrenin kendisi bir küme değildir.” Denis
Guedj
NTA: Baudrillard aynı değerlendirmeyi iktisat, siyaset, hukuk, estetik
için de yapar.
---------Her ne olursa olsun bütün sistemler kendilerine bir ilke icat ederler;
bir denge ilkesi, takas ve değer ilkesi, nedensellik ve ereklilik ilkesi;
bu ilke düzenlenmiş karşıtlıklara bel bağlar: İyi ile kötünün karşıtlığı,
doğru ile yanlışın, işaret ile göndergesinin, özne ile nesnenin karşıtlığı -bütün fark uzamı ve farka dayanarak düzenlenmiş uzam işlediği
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sürece, bütünün kararlılığını ve diyalektik hareketini güvence altına
alır. Buraya kadar her şey iyi. Ne zaman ki bu çift kutuplu ilişki işlemez hale gelir, ne zaman ki sistem kendisine kısa devre yaptırır, işte
o zaman kendi eleştirel kütlesini yaratır ve üslü bir türeve açar kapısını. Kendisini takas edebileceği herhangi bir iç gönderim sistemi,
herhangi bir «doğal» eşdeğerlik sistemi, herhangi bir ereklilik sistemi
kalmadığında (yani, üretim ile toplumsal zenginlik, bilgi ile gerçek
olay arasında kalındığında), işte o zaman üslü bir evreye ve kurgusal
düzensizliğe girilir.
---------Ölüm, yanılsama, mevcut olmama, olumsuz, kötü, lanetli pay orada,
her yerde; filigran olarak her tür takasta yer alıyor. Hatta, Büyük
Takas Oyunu’nu mümkün hale getiren de Hiç’in devamlılığı. Günümüzde akla gelebilecek bütün stratejiler şöyle özetlenebilir: Başımızı
kurtaramayacağımız borcu, krediyi, gerçek olmayan ve adlandırılamayan her şeyi dolaşımda tutmak. Nietzsche de Tanrı’nın başvurduğu hileyi şöyle çözümlüyordu: O, Büyük Alacaklıyı borçtan kurtarmakla; Oğul’un fedakârlığı sayesinde însan’ı borçtan kurtarmakla,
borçluyu bu borcu ödeyemez hale getiriyordu, çünkü alacaklı borcu
çoktan ödemişti – böylelikle Tanrı, bu borcu sonsuza dek dolaşıma
sokma imkânı yaratıyordu ve insan da bunu, ömür boyu üstleneceği
bir hata olarak omuzlarında taşıyordu. İşte Tanrı’nın kurnazlığı. Aynı
zamanda sermayenin kurnazlığı; bir yandan dünyayı giderek artan
bir borca sokarken diğer yandan da onu ödemeye çalışıyor; böylelikle, bu borç hiçbir zaman bitirilemeyecek ve hiçbir şeyle takas edilemeyecek hale geliyor. Aynı durum Gerçek ve Sanal için de geçerli:
Sanal’ın sonsuza dek dolaşımda olması, Gerçeği hiçbir şeyle takas
edilemeyecek hale getirecek.
----------290

Ön not:
-Ex nihilo: Hiçten yola çıkan şey anlamında Latince ibare.
-Ex nihilo in nihilum: Hiç ortamında hiçten yola çıkan şey anlamında
Latince ibare.
Varoluşu kavramak için temel alabileceğimiz tek alan ya da tek karşı-alan Hiç’tir - Hiç, varoluşun mevcut olmama ve geçersiz olma, aynı
zamanda onun enerjisi olma (kuantum boşluğuna örnekseme) potansiyelidir. Bu anlamda hiçbir şey ancak ex nihilo*’ var olabilir. Hiçbir şey, ancak ve ancak hiçbir şeyden yola çıkarak var olabilir.
Hiç, herhangi bir şey var olmaya başladığı andan itibaren yok olmaz.
Hiç, filigran olarak şeylerde varlığını sürdürür (sürdürmez). Hiç’in
kalıcı devamlılığıdır bu (Macedonio Fernandez). O halde, var olan her
şey, aynı zamanda var olmamayı da sürdürür. Bu çatışkıyı bizim eleştirel anlama yeteneğimizle tahayyül etmek imkânsızdır.
Ex nihilo in nihilum: Hiç’in çevrimidir bu. Aynı zamanda, köken ve
son düşüncesine karşı, evrim ve süreklilik düşüncesine karşı süreksizlik düşüncesidir. Ancak ve ancak sonu dikkate alarak sürekliliği tasarlayabiliriz; oysa bizim bilimlerimiz ve tekniklerimiz her şeyi sürekli
bir evrimin penceresinden görmeye alıştırdılar bizi, hiçbir zaman
bizim evrimimizle alakası olmayan bir evrim -bizim üstünlüğümüzün
teolojik biçimi. Oysa temel biçim süreksizliğin biçimidir.
Evrenin her yerinde yalnızca süreksizlik olasıdır. Big Bang bile süreksizliğin mutlak modelidir. Canlılar, olaylar ve diller için de aynı şey
geçerli değil midir? Bir biçimden ötekine geçiş ne denli sonsuz küçük
olursa olsun her zaman bir sıçrama, bir felaket söz konusudur ve
beklenmedik bir biçimde en tuhaf, en çok sapmaya uğramış biçimler
buradan doğar ve nihai sonuç dikkate alınmaz. Daha yakına gelirsek;
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bu süreksizliğin tekil ve güzel örneklerinden biri de dillerdir (şu ya da
bu gösteren, şu ya da bu dil); oldukça keyfi bir gelişme süreci sonunda ne sürekli ilerleme gösterebilmişlerdir ne de birbirlerinden
üstün olabilmişlerdir.
---------(...) maddenin kendisi bir aldatmacadır ve maddi evren, kesinlikle
mevcut olmayan eksik kütleye dayanıyor yalnızca. Karşıt-gerçekten
arındırılmış gerçek, aşırı-gerçek halini alıyor, gerçekten daha gerçek
oluyor ve simülasyonda yok olup gidiyor. Karşı maddeden arındırılmış madde ise entropiye hasrediliyor. Boşluğun bertaraf edilmesiyle
madde, yerçekimine bağlı çöküşe mahkûm ediliyor. Her tür başkalıktan mahrum bırakılan özne kendi üstüne çöküyor ve kendini otizmin kollarına bırakıyor. İnsandışı olanın bertaraf edilmesi, insana
özgü olanın, bütün iğrençliği ve gülünçlüğüyle kendini çökertmesine
yol açıyor (insancıllığın bütün iddiası ve kibrinin kaynağı da bu).
---------Ticari takas, anlam takası, cinsel takas, her şeyin takas edilebilmesi
gerekiyor. Her şeyin nihai eşdeğerini bulmak gerekiyor, her şeye bir
anlam ve bir son bulmak gerekiyor. Bu sona, bu formüle, bu yönelime söz geçirdiğimizde bizler de dünyadan muaf olacağız, her şeyin
«bedeli ödenmiş» olacak, borcumuz ödenecek ve radikal belirsizlik
son bulacak Bugüne dek bütün sistemler başarısız kaldı. Bir zamanlar
kendilerini kanıtlamış olan dinle, metafizikle, büyüyle ilgili sistemlerin geçerliliği kalmadı. Ancak bu sefer nihai çözüme, kesin denkleme
ulaşmamız şart görünüyor: Bütün biçimleriyle Sanal Gerçeklik
-sayısallık, enformasyon, evrensel zaman hesapları, klonlama. Kısacası mükemmel, sanal ve teknolojik artefaktın yerleştirilmesi sayesinde dünya da kendi yapay kopyasıyla takas edilebilecek. Hepsinden
çok daha radikal bir çözüm yolu gibi görünüyor; çünkü dünyayı, baş292

ka yerlerden gelmiş herhangi bir aşkınlıkla ya da ereklilikle takas
etmek gerekmeyecek; onun yerini alan sonsuz ölçüde daha «hakiki»,
gerçek dünyadan sonsuz ölçüde daha gerçek olan kendisiyle takas
edeceğiz onu -böylelikle, gerçeklik sorununa ve ona anlam vermeye
yönelik her tür hevese de son vermiş olacağız. Dünyanın mevcut
olmadığı bir ortamda dünyanın otomatik yazısı. Tam eşdeğerlik, tam
ekran, nihai çözüm. Yok olmanın son derece kolay olduğu ağın bir
oyuk gibi kullanılmasının verdiği mutlak avuntu. İnternet beni düşünüyor. Sanal beni düşünüyor. Benim kopyam ağlar boyunca dolaşıp
duruyor ve hiçbir zaman onunla orada karşılaşmayacağım. Çünkü bu
paralel evrenin kopyamla hiçbir ilişkisi yok. Benim kopyam paralel
evrenin yapay çevriyazısı, bütünsel yansıması; ancak onu yansıtmıyor. Sanal, eskiden olduğu gibi güç bakımından daha gerçek değil.
Yörünge içinde ya da dışında herhangi bir gönderimi de yok artık,
hiçbir biçimde gerçek dünyayla kesişmesi de hedeflenmiyor. Özgün
olanı soğurduğu için dünyayı da, hakkında karar verilemez bir durum
olarak üretiyor.
---------Bizler, belirlenimci bir toplumun belirlenimci çözümlemesini yaptık.
Bugün ise belirlenimci-olmayan bir toplumun belirlenimci olmayan
çözümlemesini yapmak gerekiyor -fraktal, keyfi, üslü bir toplumun,
kritik kitlenin ve uç görüngülerin, tümüyle kararsızlık ilişkisinin egemen olduğu bir toplumun çözümlemesi.
Bu toplumda her şey belirsizlik ilişkisinin elinde kalır. Bu yüzden de
toplumu, toplumsal belirlenim bağlamında ya da eleştirel bağlamda
ele almak artık imkânsızdır.
(...)
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Aynı anda bir parçacığın hem hızını hem de konumunu hesaplamayı
imkânsız hale getiren belirsizlik ilkesi yalnızca fizik alanıyla sınırlı
değil. Bilgi alanında olayın gerçekliğini ve anlamını bir arada değerlendirirken, şu ya da bu karmaşık süreçteki nedenler ile etkileri, terörist ile rehineyi (Stockholm belirtisi) ya da virüs ile hücreyi (viral patoloji) birbirinden ayırırken de aynı imkânsızlıkla karşı karşıya kalınıyor -mikroskopla yapılan deneyde özne ile nesneyi birbirinden ayırt
etmek kadar imkânsız. Bizim her bir eylemimiz de, mikroskobik parçacık gibi düzensiz bir evreyi yaşıyor: Eylemlerimizin hem ereğini
hem de yöntemlerini değerlendirmek imkânsız. İnsan yaşamının
ederi ile onun istatistik değerini aynı anda hesaplayamıyoruz artık.
Belirsizlik hayatın bütün alanlarına sızdı. Ve bütün bunlar parametrelerin karmaşıklığından değil (öyle olsaydı, eninde sonunda sonuca
ulaşırdık), mevcut verilerin uzlaşmaz olmasına bağlı olarak kesin bir
belirsizlik yaşanmasından kaynaklanıyor. Bizler olayın ortaya çıkışı ile
tekilliğini, şeylerin görünümü ile anlamını -bu iki seçenekten birinibir arada kavrayamıyorsak: Ya anlama hükmedip görünümleri kaçırıyoruzdur ya da anlamı kaçırıyor ve görünümleri tehlikeden koruyoruzdur. Yalnızca görünümlerin oynadığı oyun yüzünden şeyler
kendi anlamlarından giderek uzaklaşıyorlar ve yorumun şiddetine
direniyorlar.
NTA: Ardından Newtoncu evrene, belirlenimci topluma giriyor ve
yine olasılığa, belirsizlik toplumuna çıkıyor. Klasik fizik ile kuantum
fiziğinin uyuşmaması. Muazzam bir akıl yürütme, muazzam!
---------Bize deniyor ki, genetik kaderi ne olursa olsun klon hiçbir zaman
kendi orijinalinin tıpatıp aynısı olmayacak (kendisinden önce bir orijinal olduğuna göre elbette öyle olacak). Sözde biyolojik klonlamadan korkmanın da âlemi yok, nasıl olsa kültür bizi farklılaştırıyor.
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Öğrendiklerimiz ve kültür bizi selamete götürecek, yalnızca onlar bizi
Aynılık cehenneminden koruyabilirler. Oysa durum bunun tam tersi.
Aslında kültür bizi klonluyor ve biyolojik klonlamanın önünde ve
uzağında zihinsel klonlama yer alıyor. Öğrendiklerimiz, biricik düşünce burcunun altında kültürel bakımdan bizi klonluyorlar. Düşünceler, yaşam tarzı, kültür ortamı ve bağlamı, doğuştan gelen farkları
güvenilir biçimde bertaraf ediyorlar. Okul, medya, kitle kültürü ve
enformasyonu sistemleri yüzünden insanlar tıpatıp birbirine benzeyen kopyalara dönüşüyorlar. Ve fiilen yaşanan bu klonlama; toplumsal klonlama, insanların ve şeylerin sanayide klonlanması düşüncesi, genetik klonlama ve genom düşüncesini yaratıyor; bu düşüncenin tek yaptığı, zihnin ve davranışların klonlanmasını onaylamak.
NTA: "Kültür bizi klonluyor" gibi çok da üst düzey olmayan bir tespiti
okuyup, bölümün bu düşünceden ibaret olduğu sanılmasın. Bu uyarı
derlememizin hemen her yeri için geçerli, biliyorsunuz.
---------Gerçekliği tartışma konusu yapan da, artık felsefi düşünce değil, Sanal Gerçeklik ve onun teknikleri. Eskiden düşünce, düşünce ortamında gerçeğe son veriyordu, oysa şimdi yeni teknolojiler gerçeğe
gerçekten son veriyorlar. Düşünce, gerçekliğin sonlanmaması için
uğraşırken; Sanal, gerçeğin sonlanması ve nihai çözüme kavuşması
için uğraşıyor. Eskiden, felsefi boyutta zihinsel bir işlem olan gerçekliğin inkârı, Sanal’ın teknolojileri sayesinde cerrahi bir işleme dönüştü.
---------Sanal optiğinde gerçek, bir kalıntıdan ibarettir. Yalnızca gönderimde
kullanılan bir cesettir. Cinsiyet, emek, beden için de aynı durum geçerli: Onlar da yalnızca yas ortamında ya da yaygın bir melankolide
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gönderim olarak kullanılıyorlar. Saudade gibi bir şey; ölmüş olan bir
şeye değil, kaybolan bir şeye duyulan özlem. Oysa Gerçek, kendi
eceliyle ölmedi; yok oluverdi ve elimizde yalnızca kalıntıları var bugün. Ya da belki, kendimize onun hikâyesini anlatabilecek kadarını
biliyoruz -şu fabldaki gibi: Eskiden atalarımız karışıklık ya da tehlike
boy gösterince ormanın neresine gitmeleri gerektiğini, ateşi nasıl
yakacaklarını, töreni nasıl düzenleyeceklerini biliyorlarmış; ancak
zamanla, önce tören unutulmuş, sonra ateş, hatta sonra yer; ve onların soyundan gelenler bu hikâyeyi anlatmayı biliyorlar yalnızca. Biz
de şimdi Gerçek’in hikâyesini anlatıyoruz, tıpkı eskiden efsanelerin
ve ilk günahın hikâyelerini anlatmış olduğumuz gibi.
---------Ağlar, ekranlar ve- yeni teknolojiler boyunca kendi «özgürleşme»sinin, kendi kurtuluşunun en son evresine ulaşmış olan modern
birey, fraktal bir özneye dönüşüyor; hem sonsuza dek bölünebilme
özelliği taşıyor hem de bölünmezlik özelliği, hem kendi üstüne kapanmış hem de sonsuz bir kimliğe adanmış vaziyette. O, bir bakıma
mükemmel özne, ötekisiz özne -onun bireyleşmesi de kitle statüsüne
hiçbir biçimde ters düşmüyor. Tam tersine: O, bireye ait her bir parselde azalan kitle etkisine dönüşüyor -her birey, kitlenin diziselliğini,
yıldızlı ve düzdeğişmeceli yapısını kendinde özetliyor ve kitlenin ayırt
edici özelliği de, her noktasında kendisinin yerini alabilmesi. Ya da
başka bir deyişle: Birey tek başına kitleyi oluşturabiliyor -kitle yapısı,
tıpkı hologramda olduğu gibi bireyin her bir parçasında bulunabiliyor.
NTA: Bir çömezin fazla iddialı kitabını, Saldırı Manifestosu’nu anımsayalım;
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"Bireyselleşmenin karşıtını görüyorum; aşırı kitleselleşme. Ortada
birey var mı ki bireyselleşme olsun? Her türlü tekillikleri çoğula hitap
ediyor. Onlar yalnız değil, sadece fiziksel olarak tek başınalar. (Bunun
adı) kitselleşmiş tek başınalık; kültürün küçük bir dişlisi haline gelmiş
kişinin tek başınalık durumu."
“Kitleyi oluşturan o’dur, çünkü kitlenin kendisidir. Kitle kültürünün
küçük bir örneği olarak dolaşır ortalıkta. Kültürü yaratan da o’dur,
kültür tarafından yaratılan da. Karşılıklı etkileşim halinde parçalar ve
parçalara ayrılır.”
---------------------------------------NTA: "Özgürlük Hakkında Son Kez" bölümü muazzam.
Hegel’den ve Marx’tan Stirner’e ve Durumcular'a kadar bütün modern tarihin sahip çıktığı kehanet, yani kendine sahip çıkılacağına ve
yabancılaşmanın sonunun geleceğine dair kehanet nihayet gerçekleşti. Ancak en iyi biçimiyle değil, en kötü biçimiyle. Öteki’nden Aynıya, yabancılaşmadan özdeşleşmeye geçildi (değerlerin aşkın değerlenmesine ilişkin Nietzsche’nin kehaneti de olabilecek en kötü
biçimiyle sonuçlandı; İyilik’in ve Kötülük’ün ötesine değil berisine
geçildi).
NTA: Bu sebepten bizim bir düşümüz de hala ÜSTİNSAN! Üst'ü yanlış
anlamış tüm taraflara rağmen, sessiz yığınlara rağmen, sanal gerçekliğe rağmen, lanetli pay’lara rağmen; özdeşleşen ve nesnenin tahakkümüne giren özne-olmayan özne'lerin arasında gerçek öznelerin
dayanışmasını savunuyor ve bu kolektiften ÜSTİNSAN'ın filizleneceğini savunuyoruz! Ütopya, burada ve bu anda. Artaud’nun dediği
gibi; “Ruhlar bizim, biz bilginin ve aydınlığın kökünde duruyoruz.”
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Kimlik, içler acısı saçmalıkta bir hayaldir. İnsanın, yapacak daha iyi bir
işi olmadığında hayalini kurduğu kendisi olma isteğidir. İnsan her tür
tikelliğini kaybettiğinde kendini ve kendinin kabul edildiğini hayal
eder. Artık günümüzde ne egemenlik için çarpışıyoruz ne de zafer
için mücadele ediyoruz; kimlik uğruna savaşıyoruz. Egemenlik bir tür
üstünlüktü, kimlik ise gönderimden başka bir şey değildir. Egemenlik
serüvenlerle doluydu, kimlik ise güvenlikle alakalı (sizi tanıyan kontrol sistemleri de dahil olmak üzere). Kimlik, özgürleşmiş varlığın;
ancak boşluk ortamında özgürleşmiş ve kim olduğunu artık bilmeyen
varlığın sahiplenme takıntısıdır. Hiçbir niteliği olmayan bir tür varoluş
etiketidir. Oysa, ister azınlıkların enerjisi söz konusu olsun ister bütün bir halkın, ister bireylerinki; bütün enerjiler günümüzde şu gülünç iddia, şu gurursuz saptama üstünde yoğunlaşıyorlar: Ben Benim! Ben varım! Ben yaşıyorum, benim adım Bilmem ne, ben Avrupalıyım! Üstelik umutsuz bir meydan okuyuş, zira aşikâr olanın kanıtını ortaya koymak gerektiğinde, aşikârlık bütün bu özelliğini yitirir.
---------Eskiçağ toplumunda efendi ve köle vardı. Daha sonra derebeyi ve
serf. Ondan sonra da kapitalist ve ücretli. Bu evrelerden her birinde
belirli bir kölelik durumu söz konusudur: Efendinin ve kölenin kim
olduğu bilinir. Artık her şey farklı: Efendi ortadan kalktı, geriye yalnızca serfler ve kölelik ruhu kaldı. Peki, efendisiz köle ne demek?
Kendi efendisini yutup onu içselleştiren ve sonunda kendisinin efendisi olan demek. Ne var ki, efendi olabilmek için onu öldürmedi
(Devrim budur), onu yuttuktan sonra da köle olarak kaldı, hatta köleden daha köle, serften daha serf: Kendi kendinin serfi. Kölelik ruhunun son evresi; gerileye gerileye kurban etmeye kadar ulaşıyor.
Herhangi biri kurban etme onurunu ona bahşetmediğine göre, son
çare olarak kendini kendine ve kendi iradesine kurban etmek zorunda kalacak. İçinde yaşadığımız hizmet toplumu bir seriler toplumu298

dur; kendi kullanımına sunulmuş, kendi işlevlerinin ve kendi performanslarının kölesi olmuş -özgürlüğüne tam anlamıyla kavuşmuş, tam
anlamıyla serf- insanların toplumudur.
---------NTA: Rhinehart'ın Zar Adam'ını okusam iyiymiş... ayrıca bu bölümün
bir yerinde Stirner'in Biricik ve Mülkiyeti'ne de çakıyor.
---------NTA: Kitabın üç büyük bölümünden ikincisi olan: "Değişim Akını, Oluş
Çevrimi, Kaderin Bölünmesi" adlı yirmi beş sayfalık bölümden tek bir
alıntı paylaşıyorum. Bu bölümü gelecekte tekrar okuyacağım.
Yalnızca temsil edilmek değil «özgürleştirilmek» de istemiyorlar artık
insanlar. Neden ve neye göre özgürleştirmek? Bu özgürlük neyle
takas edilebilir? Gösterim sisteminde neler takas edilebilir? Bu gösterim özgürlüğü ve bu gösterim hakkı karşısında etkin bir eşdeğer
bulmanın imkânsızlığı günümüz siyasetinin başarısızlığa uğramasına
yol açıyor. Her şeyin, değer olarak takas edilmeye zaman bulamayacak kadar büyük bir hızla dolaştığı bir ortamda, neden anlam ifade
etmekle ve belli bir anlam kazanmakla uğraşalım? Günümüz insanının istediği şeyi istemek için özgür olmaya ihtiyacı yok. Söyleyeceğini
söylemek için temsil edilmeye ihtiyacı yok. Hatta, oldukları gibi olmak için, kendilerini oldukları gibi kabul etmeye de ihtiyaçları yok.
Giderek büyüyen, salgın halini alan yansızlık (yalnızca seçimlerde
değil; o, bir belirtiden ibaret), gizli kayıtsızlık, virüslere özgü kayıtsızlığın kendisi de sistemi bozmaya ve onun hard diskini silmeye yöneliyor. Bütün bunlar, yirmi ya da otuz yıl öncesinden beri; yığınların
sessizliği, temsil edilmeyi reddetmek, siyasal özgürlüğü kabul etmemek olarak çözümlendiğinden beri biliniyordu. Ancak dünya gemi
azıya almışken siyasal sistemin can çekişmesi öldürücü bir yavaşlıkta
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sürüyor. Artık bizim olmayan dünyada işte böyle yaşıyoruz ve tam bir
belirsizlik ortamında onun suç ortaklığını yapıyoruz. Kendi varlıklarının ve kendi özgürlüklerinin hayaletiyle yüz yüze kalmış insanlarız;
hiçbir zaman çözülmeyecek bir borçla yüz yüze kalmış, ancak borcunu hiçbir zaman ödeyemeyecek insanlarız artık (çünkü, ne bu borcu
telafi edebilecek insan kaldı ne de hayatını feda etmek için bir neden).
---------40 sayfalık "Durumun Şiirsel Aktarımı" adlı son bölümden.

Çok geç olmadan hiç olmazsa şu kadarını söyleyelim: Yapay zekâ
düşünceyle bağdaşmaz, çünkü düşünce bir işlem değildir ve herhangi
bir şeyle takas edilemez; özellikle de input, output ve comput tipi
işlemsel bir hesabın nesnelliğiyle bağdaşmaz -bu yüzden de, hiçbir
makine düşüncenin yerini alamaz ve düşüncenin, makineler dünyasında hiçbir eşdeğeri yoktur. Ve bu durumun yarattığı çaresizlik yüzünden, insan, düşünceyi teknik bir düzenek içinde maddileştirmek
için çabalayıp durmuştur. Belki de düşünce, bitmemişliğiyle, asla
doğallanamayan biçimiyle, her zaman bir sorgulamanın ve bir yanılsamanın çaresiz suç ortaklığını yapmasıyla kendinden iğreniyor ve
belki işin sonunda bir fonksiyon olarak kendini üretmek ve bir arzu
olarak tamamlanmak istiyor olabilir mi? Bu anlamda, bilişimin oluşturduğu bütün bu devasa yapı, bu sapkın arzunun tatmin edilmesini
sağlayacaktır; bu sapkın arzu, kendi sanal eşdeğeri karşısında kendini
silmeyi hedefliyor, tıpkı insanlık türünün kendi genetik eşdeğeri karşısında kendini silmeyi amaç edinmesi gibi. Ve tıpkı klonun, cinsellik
ve yeniden üreme sorununun nihai çözümü olarak görülmesi gibi
yapay zekâ da düşünce sorununun nihai çözümü olarak düşünülüyor.
---------300

İnsanlar «zeki» makineler yarattıklarına ve onların hayalini kurduklarına göre, demek ki gizliden gizliye kendi zekâlarından umudu kesmişler ya da yararsız ve canavarca bir zekânın ağırlığı altında eziliyorlar: Bu yüzden de, ne yapıp edip onu makinelere kilitliyor, onunla
oyun oynayıp gülüyorlar. Makinelerin zekâsına güvenmek, aslında
bilme sorumluluğundan kendini kurtarmaktır; tıpkı, bizi yönetme
sorumluluğunu siyasetçilere vermenin bizi iktidar sorumluluğundan
kurtarması gibi.
---------Sanal gerçeklik bir simülakr değildir. Sayısal, yapay dil, sentezlenmiş
imge birer simülakr değildir. İşaret de daha önce olduğu şey değil,
çünkü işareti olduğu «gerçek» yok artık. Para daha önce olduğu şey
değil, çünkü işareti olduğu zenginlik yok artık. Simülakr çağı altın
çağdı, itki çağı altın çağdı, işaretler imparatorluğu altın çağdı. Günümüzde dijital çağda yaşıyoruz ve sanala ilişkin teknolojiler hem şeyi
hem de işareti silme mucizesini gerçekleştiriyorlar -böylelikle onların
hem imkânsız takasından, hem de imkânsız takas oyunundan kaçabiliyorlar; yani canlı paranın icat edilmesinden ve gelişmesinden kaçıyorlar.
(...)
Dünyanın bir anlamı olması gerekiyor mu? Asıl sorun bu. Dünyanın
anlamsızlığını kabul edebilseydik, biçimlerin, görünümlerin ve kendi
itkilerimizin nihai yönelimi için kaygılanmadan onlarla oynayabilirdik.
Eğer dünyanın belli bir anlamı olması gereği olmasaydı, ona, para
nezdinde genel bir eşdeğerlik bulmaya da gerek kalmazdı. Cioran’ın
da dediği gibi, yaşamın belli bir anlamı olduğuna inanmaya başladığımız andan itibaren, ancak o zaman dikiş tutturamamış varlıklara
dönüşüyoruz -ve o andan başlayarak hepimiz başarısız sayılmalıyız,
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çünkü yaşamın belli bir anlamı yok. Zaten bu fetişleştirilmiş para, salt
ve yalın bir yokluğu ifade ettiği için kurgusal, üslü, kendisi de krach’e
ve hoyrat bir düzensizliğe adanmış hale geliyor.
Not: Krach: Gürültü, ara bozma anlamında Almanca sözcük.
Eğer bütün olarak dünyanın para biçiminde dışavurması önlenmek
istenseydi, öncelikle anlam zorunluluğunu bertaraf etmek gerekirdi.
Dünyanın anlamı giderek azaldığına göre anlam zorunluluğunun da
giderek gerilediği söylenebilir (aslında dünyanın hiçbir zaman anlamı
olmadı, hiçbir zaman herhangi bir şeyle takas edilebilir durumda
olmadı, ancak günümüzde ona belli bir değişim eşdeğeri bulmak
giderek zorlaşıyor. Ona bulabileceğimiz tek eşdeğer onun sanal eşdeğeridir). Sonuç olarak anlamın imgeseli, hakikatin gerekliliği ve
olasılığı ile giderek artan şu varsayım arasında bölünüyoruz: Dünyanın nihai bir hakikati yoktur, kesin bir yanılsamadan başka bir şey
değildir. Anlam ile anlamsızlık arasında seçim yapmamız şart mı?
Gerçekten de, canımız seçim yapmak istemiyor. Kuşkusuz, anlam
yokluğuna tahammül etmemiz imkânsız, ancak dünyanın kesin bir
anlam kazandığını görmek bizi bir o kadar zorlayacaktır. Tam bu
noktada paranın mucizesi devreye giriyor. Para, anlam ile anlamsızlık
arasında tercih yapmama ve evrensel bir uzlaşmaya ulaşma imkânı
veriyor bize. Değişim sahnesinde evrensel ereklilik rolü oynuyor,
tıpkı fetişin değişim sahnesinde cinsel nesne işlevi görmesi gibi.
Dolayısıyla bu paranın hesaplanabilir bir eşdeğerliği yok, yani o hiçbir
şeyin evrensel eşdeğeri değil -olsa olsa Hiç’in evrensel dolaşımının
eşdeğeri olabilir.
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ŞEYTANA SATILAN RUH
YA DA KÖTÜLÜĞÜN EGEMENLİĞİ
Yıl: 2004

Doğu Batı Yayınları
Çeviri: Oğuz Adanır
Baudrillard bu eseri iki ayrı kanser hastalığıyla boğuşurken kaleme
almış. Kendisi 2003 Nisan ayında İzmir ve İstanbul'da konferanslar
vermiş ve ülkesine döndüğünde kanser olduğunu öğrenmiş. İşte,
Türkiye adamı böyle simüle eder…
***
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Bütünsel Gerçeklik

Birbirimizi yanlış anlamayalım. Gerçeklik ortadan kayboldu dediğimde bununla gerçekliğin fizikî (nesnel) değil, metafizik (zihinsel) anlamda ortadan kaybolmasını kastediyorum. Gerçeklik var olmayı
sürdürüyor ama ilkesi ölmüş durumda.
Oysa ilkesinden yoksun bir gerçekliğin varlığını eskisi gibi sürdürebileceği söylenemez. Gerçekliğe bir anlam kazandıran yeniden canlandırma ilkesi çeşitli nedenler yüzünden gücünü yitirmeye başladığında
bundan gerçeğin tamamı zarar görmektedir. Daha doğrusu bu gerçeklik kendi koymuş olduğu ilkeyi çiğneyip geçmekte ve hiçbir kural
tanımayan sınırsız bir yayılma süreci içine girmektedir.
---------NTA: Düşten mahrum bırakılmış bu çağda bizler, bir düş ilişkisi yaratabilir miyiz? -Bunu düzenli iletişimim olan dostlarıma soruyorum.
Keza bu dosyayı da ilk onlara göndereceğim.- Anlamın boşluğunu
zihin doldurur. Anlam ve düş kaybolmuşsa geriye ne kalır? Gerçek
her zaman bir düş ürünüydü Baudrillard'a göre, artık ikisi de yok.
Düşlerimiz boşluğu doldurur ve bir anlama dönüşebilirler mi? Keza
hipergerçeklik de düşgücünün ürünüyse ve gerçekleştirilen her şey
arzunun evrensel boyutta hayata geçirilmesiyle oluşan bir felaket
yazgısına ulaşmışsa; kavgamızı düş alanında vermemiz, bu düşten
gerçeklik yaratabilmek için harekete geçmemiz gerekliliği yabana
atılır bir durum mu? Ben bir ütopyacıyım ve hemen her tarafın
nezdinde olumsuz sıfatlara mahkum edildiğimi biliyorum. Yoldaşlar
şunu akıllarından çıkarmasın ki, belirsizlik bizi rahatsız etmiyor, aksine gerçek-bilinen diye önümüze koyulanların esaretinden kurtarıyor
304

ve belirsizliğin içinde gerçeğin coşkusunu yakalayabiliyoruz. Her şeye
rağmen.
---------Gerçeklik yanlısı yobazlar mesajla mesajı üreten kişiyi birbirine karıştırmak gibi büyüleyici bir düşünce biçimi geliştirmiş görünüyorlar.
Şöyle ki: Eğer simülasyondan söz ediyorsanız bu sizin bir simülatör
olduğunuzu gösterir. Eğer sanal bir savaştan söz ediyorsanız, mevcut
yüz binlerce ölü görmezden gelinerek, bu savaşın suç ortağı yapılırsınız.
Ahlâkî olmayan tüm çözümlemeler hayalci ve sorumsuz olmakla
suçlanmaktadırlar.
Eğer gerçeklik bir inanç sorunuysa ve bu inancın kanıtları olarak sunulan tüm göstergeler inandırıcılıklarını yitirmişlerse; gerçek bütün
itibarını kaybetmiş ve gerçeklik ilkesi de ayakta duramayacak bir hale
gelmişse; şeylerin itibar ve inandırıcılıklarını yitirmelerinin nedeni,
biz, yani simülakr mesajcıları değil, günümüzde yaşamak duygusu da
dahil olmak üzere her şeyi etkileyen bu belirsizliği körükleyen sistemin ta kendisidir.
---------Gerçeğin Sınırlarında Dolanmak
"Gerçek dünyayı bertaraf ettiğimize göre, geriye kalana ne dememiz
gerekiyor? Görünümler dünyası mı? Kesinlikle hayır! Çünkü hakiki
dünyayla birlikte görünümler dünyasını da yok ettik." - Nietzsche
Hakikat ve görünümlerden yoksun bir dünya neye benzeyebilir?
Böyle bir dünya olsa olsa gerçek ya da bizim Bütünsel Gerçeklik ola305

rak adlandırdığımız bir evrene benzeyebilir. Bu evrende hakikat ve
görünümün yerini Bütünsel Gerçeklik almıştır.
---------Eskiden aşkınlık yukarı doğru yükseliş demekken bugün aşağıya
doğru iniş anlamına gelmektedir. Buna bir anlamda Heidegger'in
sözünü ettiği insanın ikinci kez tökezlemesi de denilebilir. Şöyle ki:
Sıradanlık yine her yanımızı sarmıştır ancak bu kez bundan kurtuluş
yoktur.
Nietzsche'nin dediği gibi gerçek dünyayla birlikte görünümler dünyasını da yitirdiğiniz zaman içinde yaşadığınız evren olgusal, olumlu ve
bu haliyle de gerçek olmasına gerek kalmamış bir evrendir. Bu ready-made türünden bir evrendir.
---------NTA: Saldırı Manifestosu: “Kitle; tüm o vasat ilişki ve yaşam biçimlerini yönetim erkinin içinde yasallaştırma, yaygınlaştırma ve değerini
arttırma hakkı kazandı. (…) Kitleye vaat edilerek verilmeyen, kendisinin aldığı şey nedir diye düşünecek olursak; buna “sıradanlığın egemenliği” cevabını verebiliriz.”
NTA: Ready-made Marcel Duchamp'ın ortaya attığı bir terimdir.
Araştıranlar kendisinin ünlü “pisuvar”ını bilirler, bir pisuvarı ters
çevirip "eser"ine çeşme demiştir ve ready made de budur. Hazır
nesnenin kullanım değerinin ortadan kaldırılması, yeni bir başlıkla
sunularak anlam verilmesi ve estetik sanat değeri kazandırılması
diyebiliriz.
Sanatın yalnızca adından bahsedilebiliyor. Daha önce demiştik, ortada yalnızca bir "sanat" oyunu var, göstermelik bir deneyim. Burada
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sanatsal nesneden alınan bir zevkten değil, sanat düşüncesinden
alınan bir zevkten söz edebiliyoruz.
Hazır sanattan söz açıldı, şu Kitsch hususuna bir şey daha ekleyeyim.
Günümüz "Popüler kültürü" Kitsch'in yerini almış görünüyor ancak
eski asırlardaki popüler kültür/zevk tanımlaması Kitsch değildi. Aristokratik sanatın karşısında yer alan halk sanatı asırlarca popüler zevk
olarak adlandırılmıştır ve estetik açıdan hiç de "yüksek kültür"ün
ürünlerinden aşağı kalmazlar. Dwight Macdonald'ın ifade ettiği gibi,
"halk sanatı aşağılardan büyümüştür." Bugün popüler kültür ürünleri
safkan Kitsch olsalar da, Kitsch'in "halk sanatı"ndan ayrılan en temel
özelliklerinden biri yukarıdan dayatılmış olmasıdır çünkü o kitle kültürünün ürünüdür. Kitsch yalnızca sanatın konusu değil elbette, Calinescu'nun belirttiği gibi "orta sınıf hazcılığı", tüketim, dekorasyon
gibi konularla doğrudan ilintili ve buraya Baudrillard'ın bahsettiği o
"zımbırtı" makineleri de ekleyebiliriz. Ancak biz sanat alanında kalıyor ve konuyu kapatıyoruz.
---------Sanal: Gerçekliğin peşinde koşan son avcı ve onu yakıp yıkan yağmacıdır -bizzat gerçeklik tarafından bir tür bulaşıcı ve yok edici unsur
şeklinde salgılanmıştır.
Sanal Gerçeklik, Gerçeklikle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaktadır. Bu, nesnel gerçekliğin soyutlanma sürecinde devreye sokulan
ve Bütünsel Gerçeklikle noktalanan sürecin nihai aşamasıdır.
Sanallıkla birlikte öte dünya da ortadan kalkmaktadır çünkü bu dünya kendi kendisinin yerini almaktadır. Bu kendinin yerine kusursuz
ikizini koymak, öyleyse kusursuz bir serap üretmek türünden bir
şeydir. Simgesel tözün tamamıyla ortadan kaldırılmasıyla birlikte
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sorun da çözülmüş olmaktadır. Bu durumda işlevini yitirip, bir artığa
dönüşen nesnel gerçekliğin değiş tokuş edilebilmesi ve dolanımda
kalması giderek güçleşmektedir.
---------Sanal teknolojiler, sayısal evren ve cam ekranın gerisinde somut,
nesnel bir evrenin bulunmamasının nedeni, Mcluhan'ın çok uzun
zaman önce televizyona özgü, medyatik imgede tespit etmiş olduğu
gizli bir uyarı, hatta bir buyruktur. Bu buyruk kendini: Varlığını cyber
evrenin her yerinde algılayabileceğimiz, insanın başını döndüren
interaktif bir sürece dönüşebilen, zorunlu katılım şeklinde sunmaktadır.
Sanalın temel özellikleri: İçine gömülme, içkinlik ve anındalıktır.
Bu evrende bakış, sahne, düşsel hatta illüzyon, dışsallık ya da gösteriye yer yoktur. Fetişleşmiş işlemsellik her türlü dışsallığı emip, her
türlü içselliği eritebilen, gerçek zaman adlı işlem aracılığıyla zamanı
bile yutabilen bir şeydir.
---------Eskiden şu ya da bu şekilde Tanrı ya da benzer bir şeyin lütufkârlığına
armağan ettiğine inanılan yaşama, kurbanla karşılık verebilmek
mümkündü.
Oysa günümüzde lütufkârlığına karşılık verebileceğimiz birileri kalmadığından, her türlü aşkınlık da sona ermiş durumda. Aldıklarımızın
karşılığını bir şekilde veremediğimiz için "bize sunulmuş bir dünya"da
yaşama düşüncesini de kabul edemiyoruz.
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Durum böyle olunca geriye doğal dünyayı yok edip, yerine yapay bir
dünya koymaktan başka yapacak iş kalmıyor -bizi hiç kimseye hesap
vermek zorunda bırakmayacak, gerçeğiyle hiçbir benzerliğe sahip
olmayan bir dünya istedik.
Böylelikle doğal dünyaya özgü bütün görünümlere son veren devasa
bir teknolojik girişim başlattık. Doğal dünyanın yerine zorla yapay bir
dünya koyma girişimi uzun vadede, doğal olan her şeyi yadsımamıza
yol açabilir. Kendisini hiçbir şeyle değiş tokuş edemediğimiz bir dünyanın yerine Sanal bir dünya koymak tek nihai çözüm gibi görünüyor.
Oysa bu yolla da sorun çözülemez. Zira, bu kez de kendi kendimize
karşı borçlanıp, yükümlülük altına gireriz. Tanrısal bir güce benzeyen
şu teknik dünya adlı günahlar bütününden nasıl kurtulacağımızı düşünme zamanı geldi.
Sözün kısası; bu teknoloji ürünü dünyayı da herhangi bir şeyle değiş
tokuş edebilmek mümkün olmadığından onu da ya yok edeceğiz ya
da yok sayacağız. Sonuç olarak bir yandan yapay bir dünyanın inşasına devam ederken, diğer yandan oluşturduğumuz bu Bütünsel
Gerçekliği yok etme düşüncesi de içimizde giderek büyüyor.
---------Derin bir Yanılsama/İllüzyon İçinde Yaşayan Dünya Üzerine
NTA: Baudrillard'ın; 18.yy'da yaşamış Alman doğa bilimcisi, astronom ve matematikçi Georg Christoph Lichtenberg'den yaptığı alıntılarla birlikte, ben de uzun bir alıntı paylaşacağım. Müthiş bir bölüm!
Lichtenberg’in Aforizmalar adlı kitabı da müthiş!
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Biraz düşünecek olursak, bilincimizin dışında kalan nesnelerin nesnel
gerçekliği konusunda herhangi bir bilgiye sahip olamayacağımızı da
anlarız. Zira şeyleri, onları zihnimizde yeniden canlandırabilme yeteneğimiz ölçüsünde anlayabiliriz. Bu yeniden canlandırma ve izlenimlerin dışsal nesneler tarafından belirlendiğini düşünmek de zihinsel
bir canlandırmadan başka bir şey değildir.
"Bizim dışımızda bir şeylerin gerçekten var olup olmadıkları ve bizim
de onları bir algılama biçimimiz olup olmadığı sorusu tamamen anlamsızdır... Mavinin gerçekten nesnel anlamda mavi olup olmadığını
sorgulamak saçma bir şeydir." -G. Christoph Lichtenberg
Bu düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını belirleyebilmek
imkânsızdır.
Olsa olsa nesnelliğinden herhangi bir kuşku duymadığımız nesnel bir
gerçekliği zihnimizde canlandırabiliriz. Bizim dışımızdaki şeyler konusunda asla herhangi bir bilgiye sahip olamayacağımız için bu konuda konuşmak da mümkün değildir...
Felsefenin görevi bu nesnel gerçeklik adlı yanılsamanın maskesini
düşürmektir. Bunun, bir anlamda, bize doğa tarafından kurulmuş bir
tuzak olduğu söylenebilir.
"Başka hiçbir şey kendisiyle dalga geçen doğanın maskesini düşüren
insanoğlunun üstün zekâsını daha açık bir şekilde ortaya koyamaz."
(G.C. Lichtenberg).
(...)
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Dünyanın hakkında bilgi üretilmek üzere yaratılmış olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. Bununla birlikte dünya hakkında üretilen
bilginin de dünyanın bir parçası olduğu söylenebilir. Bu bilgi, bilgiyle
zorunlu bir ilişkisi olmayan dünya adlı yanılsamanın bir parçasıdır.
Mucize de budur. Dünyanın bir parçası olan insan bilinci, dünyayı
yansıtma hakkının kendine ait olduğunu düşünmektedir. Ayna yansıttığı nesnenin bir parçası olduğundan asla nesnel bir gerçeklik sunamayacaktır.
(...)
"Bir varlık bir diğerini tek taraflı etkileyemez. Etki karşılıklıdır. Her
etki amaçladığı nesnede değişikliğe yol açar. Özne ve nesne ayrımı
-ya da özgün kimlik- diye bir şeyden söz edilemez. Olsa olsa içinden
çıkılması mümkün olmayan bir karşılıklılık sürecinden söz edilebilir."
(G.C. Lichtenberg).
Dünya ve Ben arasındaki tersine çevrilme şöyle bir şeydir:
"Her şeyi belirleyen o Ben'e özgü evrendir. Her şeyin içinde olup
bittiği bu Ben, belli açılardan fiziksel bir evreni andırmaktadır. Ben de
zihinsel düzeyde usumuzda canlandırabildiği o kozmosun bir parçasıdır. Bu böyle bir süreçtir." (G.C. Lichtenberg).
Bu sonsuza dek sürüp gideceğe benzeyen birbiri içine geçmelerden
oluşan süreçte, özne belirgin bir konuma sahip olamayacağı gibi,
nesneyi de nesne olarak bir yere oturtabilmek mümkün değildir.
Bu bir yabancılaşma biçiminden çok özneyi belirleyen nesne, nesneyi
belirleyen özne oyunudur. Bir kez daha anımsatmakta yarar var,
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dünyanın var olma nedeni bizim onu daha iyi tanımak istememiz
değildir. Bilgi de dünya adlı yanılsamanın bir parçasıdır.
---------Akla Gelebilecek En Kolay Çözümler
Tarihsel toplumlarda başlangıçtan bu yana işe yarayan bir dinamiğin
mantıksal ve kaçınılmaz sonucu olarak, tüm insan ilişkilerinde, zaman içinde artış gösteren evrensel boyutlarda bir bozulmadan söz
edebiliriz.
Feodaliteden Kapitalizme, oradan da daha öteye geçildiğinde karşımıza mübadele özgürlüğüyle mal, para, insan ve sermayenin özgürce
dolaşımında görülen muazzam gelişme çıkmaktadır. Bu gidişatın
durdurulması mümkün değildir. Bunun insanlık değil pazarın büyümesi, kendisinden kaçılması mümkün görünmeyen küreselleşmenin
gelişmesiyle bir ilişkisi vardır.
Dur durak tanımadan genelleştirdiği bir mübadele süreci doğrultusunda ilerlemiş bir liberalizmin ulaştığı son aşama. Bu genelleşen
mübadele süreci doğrultusunda kapitalin zıtlıkları, çelişkileri, kanlı
tarihi ya da kısaca "tarihiyle" birlikte tarihe karışmış olduğu söylenebilir.
---------NTA: Baudrillard yine özgürlük ve kimlik kavramlarını sorguluyor.
---------Günümüzde, bu dijital güdüleme dünyasının içine gömülmüş insanların kendi varlıkları konusunda endişeye kapılma ve sorumluluk gibi
duygulardan tek yanlı vazgeçişleri, sokaklara inerek talep ettikleri şu
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özgürlük ve öznellik hakkından kurtulabilmek için ellerinden geleni
yapmaları, akla gelebilecek en kolay çözümdür. Bu iş öyle bir boyuta
varmıştır ki; temel görevi insanlara zorla sorumluluk yüklemek olan
iktidar, bu yükümlülüğü "nasıl isterlerse o şekilde yerine getirebilecekleri, yani bu konuda tamamıyla özgür olduklarını" da eklemek
durumunda kalmaktadır.
İktidarın kendisi bir yandan sorumluluklarına sahip çıkarmış gibi yaparken, diğer yandan bundan kurtulmak için elinden geleni ardına
koymamaktadır. Çünkü suçlu olmak sorumlu olmaktan daha kolaydır, zira suçu karanlık güçlerin üstüne atabilirsiniz, oysa sorumluluktan kaçış yoktur.
---------Rastlantı gündelik yaşamın belirsizliği içine gizlenmiştir. Gündelik
yaşantımızın her anı, bir diğeri kadar belirsizdir. Bunu anlamak için,
bireysel kimlik adlı bir yapının bulunmadığının ve Ben denilen şeyin
dünya adlı ekranda yansıyan bir görüntüden başka bir şey olmadığının farkına varılması gerekmektedir.
Özgürlük ve kimlik gibi şeylerin peşinden koşup, bunları anlamlı kılmaya çalışmanın bir yararı yoktur. Nasıl bir insan olduğumuz yaşantımız ve yaptıklarımıza bakılarak söylenebilir.
İnsanların ne oldukları zaman içinde ortaya çıkar. Aslında hiçbir
önemi olmayan; ne istemiş oldukları, hangi ideallere sahip oldukları
ya da keyfî bir yaşam sürdürüp sürdürmedikleri gibi şeyler, sonradan
geriye dönük bir değerlendirmenin kanıt olarak yararlanmaya çalıştığı şeylerdir.
---------313

Gösterge Nasıl Öldürüldü
NTA: Baudrillard Bütünsel Gerçekliğin önünü açan olayın "gerçekliğin
yok edilmesi" olduğunu değil, gerçeklikten geriye kalan göstergelerin
de yok edilmesi olduğunu söyler. Gerçekle ve göstergeyle kurulan
anlamsal ilişkiler, sayısal ve sanaldan oluşan bir evrende ortadan
kaybolmuştur.
---------Simülakr diye bir şeyin var olduğu o güzel günler sona erdi. O günlerde simülakr ortadan kaybolma sanatının tüm ayrıntılarına vâkıf,
gerçek adlı uçsuz bucaksız çölle bu çölün ortadan kayboluşu üzerine
kurulu bir oyundu.
Bu anlı şanlı evre artık sona erdi. Sanal Gerçeklik gösterge ve yeniden canlandırma dönemini başlatıyor. Bu olgu tüm sayısal, dijital
evreni kapsıyor ve bu evren "binaire" 0/1 (ikili yapı) bir sayısal işlem
evrenine dönüşüyor...İntegral hesapları, kapalı devreler gibi şeyler.
Mesafe, yani gerçek dünyaya olan dışsal mesafeyle göstergeye olan
içsel mesafe ortadan kalkıyor.
---------Romain Gary: "İnsanlara özgü bütün metaforlar sonunda gerçeğe
dönüşüyorlar... Sonuç olarak kendi kendime bilimin gerçek amacının
metaforları gerçekleştirmek olup olmadığını soruyorum."
Machado de Assis (Don Casmurro) bu acıklı yazgının düşlerimiz için
de geçerli olduğunu çok güzel bir şekilde anlatmaktadır.
Uyandığı zaman uykusunda görmüş olduğu rüyayı hatırlamaya çalışan kahraman, Gece'ye bunun nedenini sorar. Gece bu soruya yanıt
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vermekte önce zorlanır, sonra dayanamayıp artık eski rüyalar döneminin sona ermiş olduğunu söyler. "Eskiden Rüyalar Adası'nın tek
hâkimiyken kimin hangi rüyayı göreceğine ben karar verirdim. Oysa
şimdi rüyalar insanların beyinlerinde oluşuyor, bu yüzden onların
beyinlerine ne Tanrı ne de ben rüya gönderemiyoruz." Artık rüyaları
insanlar bellek ve hazmetme süreci, bölük pörçük anılar ve gereksinimler, bilinçaltı ya da fizyoloji sayesinde üretiyorlar. Rüyalar psişik
bir olaya dönüştü. Hele Beji buna: "Düşgücünün psikoloji bataklığına
saplanıp kalması" diyor.
---------İletim, İletişim ve Diğer Ağların Yol Açtığı Zihinsel Diaspora
Politik çıkarların ötesine geçerek, günümüzde, savaşın nasıl bir şey
olduğu sorulacak olursa bunun dünya düzenine özgü vahşi bir 'kültürsüzleşme' (acculturation) aracı olduğu söylenebilir. İletişim araçları ve imgelerin savaş adlı Bütünsel gerçekliğin bir parçası oldukları
ve dayatılan bir tür kurnazca türdeşleştirmeye hizmet ettikleri söylenebilir.
İmgelerden yola çıkarak dünyayı kavrayabilme olanaksızlığının yanı
sıra, haberden yola çıkıp eylem ve kolektif bir iradeye yöneliş de
olanaksızdır. Duyarsızlaşma ve eyleme geçme arzusundan yoksun
olunmasının nedeni kayıtsızlık ve genel anlamda bir ilgisizlik değildir.
Sorun yeniden canlandırmanın izleyiciyle olan göbek bağının kopmuş
olmasıdır.
---------Susan Sontag, araç ve imgelerin sahip olduğu bu üstün/ayrıcalıklı
durum hakkında bize çok güzel bir öykü anlatmaktadır. İnsanoğlunun
Ay'a ayak basmasını izlediği sırada, kendisiyle birlikte olayı izleyen
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insanlar böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söylüyorlar... Sontag
onlara: Peki ama inanmıyorsanız neden izliyorsunuz? diye soruyor.
İnsanlar: Biz televizyona bakmaya/televizyonu izlemeye gelmiştik!
yanıtını veriyorlar. Bu inanılmaz bir şeydir. Onlar ekrandan yansıyan
Ay'a değil yalnızca Ay'ı gösteren ekrana bakıyorlar. Mesaja değil imgeye bakıyorlar.
Susan Sontag'ın düşündüğünün tersine yalnızca entelektüeller anlam
imparatorluğuna boyun eğiyorlar. Diğer insanlarsa göstergeler imparatorluğuna boyun eğiyorlar. Onlar uzun bir süre önce gerçekliğin
yok olup gitmiş olduğunu biliyorlar. Bu yüzden ruhen ve bedenen
gösteri yandaşı olmuş bulunuyorlar.
---------(...) bu elektronik karşılıklı etkileşim süreci, insan üzerinde rahatlatıcı
bir uyuşturucu etkisi yapmaktadır. İnsan ekranın karşısından hiç
kalkmadan tüm yaşamını makine başında geçirebilir. Uyuşturucu da
zaten kapalı devre bir çılgınlık düzeyine varan karşılıklı etkileşim sürecinin kusursuz bir örneğidir.
---------Saldırıya Uğrayan İmge
(...) imge artık görsel düzeyde iş gören bir şey olma özelliğini yitirmektedir. Başka bir deyişle Bütünsel Gerçekliğe benzeyen, salt görülmek amacıyla üretilmiş bir araç, ne pahasına olursa olsun görselleşmeye çalışan bir gerçeklik gibi algılanmak isteyen bir şeydir. Her
şey görülmek ve görünür olmak zorunda olduğundan, imge, bu görünürlüğün kusursuz örneği olarak kabul edilmektedir.
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Şu reality show, Big Brother, Loft Story, vb. tele-gerçeklik programlarında imgesel sıradanlıkla yaşamın sıradanlığı eşdeğerli hale gelmektedir. Bütünsel görünürlük denilen şey tam da bu, her şeyin görülmesi gerektiği ve dolayısıyla görülecek hiçbir şeyin kalmadığı bir sırada ortaya çıkmaktadır.
Bir imgeye dönüşmek demek insanın gündelik yaşamını, mutsuzluklarını, arzularını ve sahip olduklarını sergilemesi demektir. Sırlarından tamamen arınmış olması demektir. Düşüncelerini açıklamak,
konuşmak, sürekli iletişim halinde bulunmak demektir. Her an bir
imgeye dönüşme olanağına sahip olmak, televizyon haberleri adlı
ışığa maruz kalmak demektir. Tıpkı şu yirmi dört saat boyunca yaşamının tüm sırlarını İnternet üzerinden online yayınlayan kadın gibi.
---------İkonoklastlar, Tanrıyı ortadan kaldırmaya yaradığını düşündükleri
(belki de Tanrının kendini temsil eden imgelerin ardına gizlenmeyi ve
ortalıkta görünmemeyi yeğlediğini söylemek gerekiyor) ikonları yakıyorlardı.
Günümüzdeyse imgelerin gerisinde yok olup giden varlık Tanrı değil
bizleriz. Artık imgemizin çalınması ve sırrımızı ifşa etmeye zorlanmak
gibi şeyler söz konusu değil, çünkü artık böyle bir şeyden söz edebilmek olanaksız. Bizi sarıp sarmalayan Bütünsel Gerçeklik içinde
saklayıp gizleyebileceğimiz bir şey kalmadı.
Bütünsel Gerçeklik hem ulaştığımız en üst saydamlık hem de her
şeyin tamamıyla müstehcenleştiği bir aşamadır.
----------
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Kendi Kendinin Çağdaşı bir Sanat

(..) gönderici ve alıcı birbirine karışmakta ve hepsi aynı anda hem
gönderici hem de alıcıya dönüşmektedir. Kendi kendisiyle etkileşim
halinde olan her özne karşısındakini dinlemediği bir konuşma edimine mahkûm edilmişe benzemektedir. "Net" ve diğer ağlar insana
kapalı devre, kendi kendisi için yayın yapma olanağı tanıdıklarından,
herkes, kişisel sanal performansı ölçüsünde şu genel zehirleme sürecine katkıda bulunmaktadır.
---------Matrix'in kusursuz şekilde temsil ettiği olay-olmayan-olay, küresel
tipte bir enstalasyon, total bir küresel olgudur. Hem bu filmden yola
çıkılarak üretilmiş ürünler, hem de dünyanın her yerinde aynı anda
gösterilen film ve milyonlarca seyirci küresel bir olay-olmayan-olay
yaratma konusunda bir bahane olarak kullanılmışlardır. Küresel ve
interaktif bir bakış açısından hepimiz bu total küresel olgunun
oyuncularıyız.
NTA: Enstalasyon için, mekana yerleştirilen nesneyle ortaya çıkan
bağlamın oluşturduğu estetik-anlam diyebiliriz. Tamam, daha düzgün anlatayım. Mekan burada diğer sanat dallarına göre daha mühimdir ve nesneye anlam kazandıran odur. Yani nesnenin anlamı,
mekan bağlamıyla üretilir. Buna protest sanatlarda rastlayabiliyoruz
ve ben de konuyu oraya getirmek istiyorum. Örneğin geçenlerde
gördüm, Venedik olsa gerek, bir binanın duvarına suyun içinden çıkıyormuş gibi görünen iki beyaz el resmedilmiş. İklim krizine dikkat
çekmek için yapılmış. Anlam burada -Duchamp'ın çeşme-pisuvarında
olduğu gibi- bir uyarı tabelası gibi esere bakanın zihnine asılıyor.
Tabii resmin hiçbir yerinde iklim krizine dair yazı yok, sudan yükseli318

yormuş gibi duran, duvara çizilmiş iki el. Eğer, cinsel istismara dikkat
çekmek için yapılmış olsaydı ne değişirdi? Yahut sudan çıkan iki el
çizmek yerine; "iklim kriziyle ilgilenin, çünkü çok kötü şeyler oluyor
ve olacak!" yazılsaydı ne olurdu? Burada eserdeki kompozisyonun
seyirci tarafından yorumlanması mühim bulunmadığına göre dikkat
edilmesi gereken, yaratılan "anlam"ın da o kadar önemsenmediğini
düşünebiliriz. Hatta bir duvar sloganı daha samimidir. 2019, İstanbul'da bir binanın duvarına 440 tane topuklu ayakkabı asılmıştı.
Amaç kadın cinayetlerine dikkat çekmekti. Elbette dikkat çekti ve
haber sitelerinde yerini aldı. Ancak bu dikkat çekiş şöyle bir şeydir;
"bakın, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için ne kadar da dikkat
çekici bir şey yapılmış!"
---------Sanal Evren ve Haber Dünyası
NTA: Baudrillard konuya 11 Eylül saldırılarından giriyor, ardından
Azınlık Raporu filmi üzerinden Irak Savaşı'nı değerlendiriyor.
---------Mevcut dünya düzeninin amacı kesinkes olaysız bir dünyada yaşanmasını sağlayabilmektir. Oysa bu bir anlamda tarihin de sonu demektir. Ne var ki bu son Fukuyama'nın istediği gibi demokratik olgunlaşmayla değil, terörü önlemeye yönelik bir terör, her türlü olay
olasılığını ortadan kaldıran bir karşı terörle gerçekleşeceğe benzemektedir. Güvenlik adı altında teröre başvuran bir sistem, sonunda
bu terörü bizzat kendine uygulamak durumunda kalmıştır.
En sonunda terörü içselleştirerek kendine karşı teröristçe davranan,
hem vahşi hem de politik bir tözden yoksun, kendi halkına karşı
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düşmanca bir tavır sergileyen bu anti-terörist küresel sistemde insanı ürküten ironik bir yan vardır.
---------İktidarlar açısından kendi halkları potansiyel teröristtirler. Oysa iktidarlar cezalandırma yöntemine başvurarak kendilerine rağmen bu
terörle suç ortaklığı yapmaktadırlar. Terör ve ceza arasındaki bu eşdeğerlik ilkesi hepimizin iktidarın sanal rehinesi olduğunu göstermektedir.
Buradan hareketle tüm iktidarların, tüm halklara karşı bir koalisyon
oluşturduklarını ileri sürebiliriz -bunun bir ilk örneğini Irak işgali sırasında yaşadık çünkü bu işgal olayında tüm iktidarların rızaları az çok
üstü kapalı bir şekilde alınmışken, dünya kamuoyu hiçe sayılmıştır.
Dünyada bu savaşa karşı gerçekleştirilen gösteri yürüyüşlerinin ortaya koyduğu bir şey varsa, o da, ortada olası bir karşı iktidarın varlığından çok Amerika’nın "Realpolitique" uygulaması karşısında
"Uluslararası toplumun" herhangi bir kıymeti harbiyesinin bulunmadığı gerçeğidir.
---------Küreselleşme kusursuz bir düzene benzedikçe tüm çelişkilere son
verebileceğini sanmıştı -oysa gıyabında konuşulan bu düzende her
şey sonuç üretmekten âciz bir denkleme ait eşdeğer birimlere benzemektedir. Bundan böyle diyalektik, sentezle sonuçlanan tez ve
antitez oyunu sona ermiştir. Tüm çelişkiler aynı düzeye indirgendiğinde karşıt terimler birbirlerini karşılıklı olarak çürütmeye başlamışlardır. Oysa bu karşılıklı çürütme olayının sonsuza dek sürüp gideceği
düşünülemez, zira her türlü diyalektik çözümlemenin ortadan kalktığı bir dönemde aşırı uçların tırmanışa geçtiği görülmektedir.
---------320

Dünya üzerindeki bütün bilgi ve haber ağlarının aynı anda güncel
olaylar üzerinde yoğunlaştığını düşündüğünüzde, zamanı, olabilecek
en küçük birim yani: An'a indirgeyebilmek mümkün olmaktadır -ki,
bu artık bizim yaşamakta olduğumuz (şimdiki zamana ait) bir An
değil tüm gerçekliğiyle canlandırılan, tamamıyla soyutlanmış bir zaman dilimidir.- Soyutlanmış böyle bir "An" ise, aniden ortaya çıkan
her türlü olay ve ölüm olasılığının önüne geçmiştir.
İletişim, haber ve şu bitip tükenmek bilmeyen karşılıklı etkileşim
alanına özgü "gerçek zamanlılık" (eş zamanlılık) denilen şey; zaman
ve olaya özgü kusursuz bir ikna aracıdır. Her şeyin eş zamanlı bir
şekilde olup bittiği ekran üzerinde, birkaç tıklamayla gerçekleştirilen
dijital müdahale sayesinde, insana mantıklı görünen her şey sanal
düzeyde mümkün olmaktadır -tabii bu da olayların gerçekten olup
bitme olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Elektronik ve sibernetik
sayesinde tüm arzular, tüm özdeşleştirme oyunları ve interaktif olasılaştırma süreçleri programlanabildiği gibi, kendi kendilerini programlamalarını sağlamak da mümkündür. Her şeyi anında gerçekleştirme olanağına sahip olmak, sıra dışı/özgün olayların ortaya çıkmasını engellemektedir.
---------Kötülük ve Mutsuzluk
NTA: Baudrillard'ın iyilik ve kötülük, mutluluk ve mutsuzluk kavramlarını sorguladığı bu bölüm bütün olarak okunmalıdır. Akıl yürütmesinin sonuçlarından birini paylaşayım ve konunun neyin etrafında
döndüğü hususunda fikriniz olsun;
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“Bütün bu karmaşanın kökeninde Kötülük ve mutsuzluğun birbirine
karıştırılması yatmaktadır.
Kötülük, özetle, geçmişten günümüze mevcut dünyanın kendisidir.
Bunda anlaşılmayacak bir şey yoktur. Mutsuzluksa asla bürünmemesi gereken bir görünüme bürünmüş olan dünyadır.”
---------NTA: Harika bir bölüm. Tekrar okumam gerekenlerin arasına aldım
-ki şehre mayısta 42 derecelik bir sıcaklık çöktüğü için beynim tedavülden kalktı. Tanrıya olan borcun ödenmesi mevzusu daha önce de
karşımıza çıkmıştı, şu kısmı bölümden bağımsız olarak paylaşıyorum
çünkü konuyu ilk kez bu kadar uzun yazmış;
Dünyayı yaratırken borçlanan Tanrı, bu borcu insanlara kaktırma
sevdasından hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bu yüzden tamamı yanlışlara hasredilmiş bir tarihten söz edebiliyoruz.
Tanrı bu zorla hissettirdiği suçluluk duygusuna bir de aşağılamayı
eklemiştir.
Zira insanların Tanrının bağışlamış olduğu şeye eşdeğerli bir fedakârlıkta bulunabilmeleri olanaksızdır. Bu borcun iade edilmesi ya da
silinmesi olanaksızdır. Bu meydan okumaya karşılık verme olanaksızlığı yüzünden insan küçük düşmek ve kendini bağışlatmak zorunda
kalmıştır. Bunun üzerine Tanrı en çok sevdiği oğlunu yeryüzüne
gönderip çarmıha gerdirerek bu borcu silmeye çalışmıştır. Kendi
kendini aşağılar gibi yaparak aslında insanlara güçsüzlüklerini göstererek, onları çok daha kötü bir şekilde aşağılamıştır. O günden sonra
insanlar Tanrıdan kendilerini hem yaratmış hem de kurtarmış olduğu
(bu göreceli bir kurtarıştır, zira bu aşağılanma insanı Kıyamet Günü
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yargılamasından kurtarmamaktadır) için bağışlanmayı dilemeye
mahkûm edilmişlerdir.
Bu bugüne kadar karşılaşılabilecek en güzel güdümleme biçimidir.
Bu güdümleme eylemi amacının ötesine -hatta Tanrının ölümünün
bile ötesine- geçmeyi başarmıştır -çünkü günümüzde bu işi biz devralmış bulunuyoruz. Üstelik buna bir de Tanrının ölümünden duyulan
suçluluk duygusunu eklemiş bulunuyoruz (Tanrı bize oyun oynamadan duramıyor).
Biz de bağışlanmak amacıyla muazzam bir çaba harcayıp, fedakârlık
gösterip kurbanlaşıyor, insanlaşıyor, kendi kendimize saçmalayıp,
kendi kendimizi depresyona sokuyor ve Tanrıya bize oynadığı aşağılama oyununun aynısını oynuyoruz.
---------Politika Çanları Kimin İçin Çalıyor
Politikanın gizli kusuru neyi Kötülük olarak adlandırabileceğini bilemeyecek bir hale gelmiş olmasıdır.
Politika Kötülüğün yaşama geçirildiği yer olup; gerek bireysel gerekse
ayrıcalık, ahlâksızlık, yolsuzluk gibi kolektif Kötülük biçimlerinin yönetimini üstlenmiş bir alandır. İktidara bu lanetlenmiş payın ve iktidardaki -bu görevin kendilerine sunduğu tüm ikincil ayrıcalıklarından
yararlanmayı uman- politikacılara da kurban edilmenin düşmesinin
kaçınılmaz bir sonuca benzemektedir.
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Oysa Kötülüğün yönetimi son derece güç bir iş olup, politikacıların
sürekli olarak yaptıkları yanlışları düzeltmeye çalışmaktan başka bir
şeyle uğraşmadıkları söylenebilir.
---------NTA: Buraya Nietzsche'nin o ünlü "Bütün soğuk canavarların en soğuğu..." için söylediği sözleri de koymak istedim;
"Devlet mi? Nedir bu? Pekala! Şimdi kulak verin bana. Çünkü şimdi
size halkların ölümü hakkında bir çift sözüm var.
Devlet tüm soğuk canavarların en soğuğudur... soğuktur söylediği
yalanlar da; ve şu yalan dökülür dudaklarından: ‘ben, devlet, halkın
ta kendisiyim.
Devlet diyorum, herkesin, iyilerin ve kötülerin zehir içtiği o yere;
devlet, iyilerin ve kötülerin, herkesin kendini kaybettiği yer; devlet,
herkesin yavaş yavaş intihar etmesine ‘yaşam’ adı verilen yer.
Tahta geçmek ister hepsi; onların deliliğidir bu – sanki mutluluk
tahtta otururmuş gibi! Genellikle çamur oturur o tahtta ve genellikle
taht da çamurda...
Orada, devletin bittiği yerde başlar fazlalık olmayan ilk insan; orada
başlar lüzumsuz olmayan kişinin şarkısı, biricik ezgisi.
Oraya devletin bittiği yere oraya bakın kardeşlerim! Görmüyor musunuz gökkuşağını ve üstinsana giden köprüleri."
----------
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Yolsuzluk asla bir yanlışlık sonucu (kaza eseri) olamaz. Çünkü yolsuzluk iktidarın ayrılmaz bir parçasıdır, dolayısıyla da bir Kötülük yapma
biçimidir. Hangi çevreden gelirlerse gelsinler yönetimin başına geçenler dünyanın her yerinde ve hemen her zaman bir yolsuzluk tezgâhından geçerek değişime uğrarlar, dolayısıyla gerçek anlamda
birer suç ortağına dönüşürler.
Ne suç ortaklığı ne de Kötülüğün özü bununla sınırlı değildir.
Zira seçkinlerin yaptığı yolsuzluk herkesin yaptığı yolsuzluğa benzemektedir. Yolsuzluk kolektif bir psikodramadır. Hak ettiğimiz yöneticilere sahipsek, onlara karşı hissettiğimiz aşağılama duygusu, politik
bir hayvan olarak, kendi kendimize duyduğumuz aşağılamanın yansımasından başka bir şey olamaz.
---------(Pavıllon D'or/) Altın Mabet'in Yakılması
NTA: Baudrillard zeka ve aptallık üzerine konuşuyor, birkaç alıntı
sunuyor ve Yapay Zekayla birlikte Yapay Aptallığın ortaya çıktığından
söz ediyor. Ardından Düşünce mevzusuna yöneliyor. Düşünce üzerine şu uzunca alıntıyı paylaşıyorum;
Teknik ve sayısal zekânın katlanarak artma özelliğiyle sanal düzeyde
sınırsız bir şekilde katlanarak çoğalma özelliğine sahip iletim/bilgi
ağlarının tersine, düşünce sınırlı bir şeydir.
Özgünlüğü nedeniyle düşünce sınırlı ve öğreti özellikleri taşıyan bir
biçimdir. Günümüzde bilim, enformasyon ve bilgi alanını doldurup,
taşıran cinsten sınırsız bir düşünce üretiminden asla söz edilemez.
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Turing'in modern analiz yöntemine göre ampirik ve mekanik bir işlev
açısından ele alındığında makine, matematik hesaplama ve genel
anlamda tekniğin ulaşabileceği bir en üst düzey -bir sınır- olmalıdır.
Bu analitik işlev bir geçmişe sahipken, düşüncenin bir tarihi yoktur
(Adorno: "Bizi bir kültürden diğerine sürükleyen evrensel bir tarih
yoktur. Oysa sapandan atom bombasına giden bir tarihî açıklama
bulabilirsiniz" demektedir).
Düşüncenin sınırlı olmasına karşın teknik zekâ sınırsız olup, tersine
çevrilmesi olanaksız bir gelişme, Turing'in kalıcı bir ideal olarak öngördüğü nihai bir aşama anlayışı üzerine oturmaktadır.
Düşünce bir başka ölçüm kuralına sahip olup, daha çok şu eski efsanelerde karşımıza çıkan sınırlı sayıdaki ruha benzemektedir.
O zamanlar, sınırlı sayıda ruh ya da ruhsal töz olduğuna ve bunların
ölümler aracılığıyla bir canlıdan diğerine aktarıldığına inanılırdı. Bu
yüzden kimi bedenler bazen bir ruha sahip olabilmek için beklemek
zorunda kalırlardı. Bugün kendilerine uygun bir kalp bulunmasını
bekleyen hastalar gibi.
Bu varsayıma göre nüfus arttıkça ruh sahibi beden sayısında giderek
bir düşüş olacaktır. Bu pek demokratik sayılamayacak durumu bugün
zeki insan sayısı arttıkça (ki enformatik inayet sayesinde sanal düzeyde herkes zeki görünmektedir) düşünce üretiminde bir düşüş
olacaktır şeklinde yorumlayabiliriz.
Dünyada ilk kez Hıristiyanlık bir tür demokrasi düşüncesi oluşturmuş
ve (her ne kadar kadınlar konusunda uzun süre mütereddit kalınmışsa da) her insanın bir ruha sahip olma hakkı olduğunu söylemiş326

tir. Bu yüzden ruh üretiminde, tıpkı enflasyon dönemlerindeki karşılıksız para basımı gibi müthiş bir hızlanma görülmüş ve bu kavram
değerini büyük ölçüde yitirmiştir. Günümüzde geçerli bir kavram
olma özelliğini de yitirdiğinden, artık değer borsasında mübadele
edilmemektedir.
Günümüzde pazara aşırı miktarda ruh sürülmektedir. Bu noktada
eski metaforu gözden geçirip ona yeni bir açıklama getirecek olursak: Bedenlerden geriye aşırı miktarda bilgi, anlam ve tinsel veri kaldığı söylenebilir. Buna karşın canlı tözden geriye çok fazla sinir hücresi kalmaktadır. Buna göre günümüzdeki durumu şöyle toparlayabiliriz: Bu durumda, arkaik ayinlerdeki gibi, ruh peşinde koşan bedenler yerine, beden peşinde koşan ruhlardan ya da bir özne peşinde
koşan çok çeşitli bilgi biçimlerinden söz etmek daha doğru olacaktır.
Bizimki işte böyle bir zekâdır. Kat sayısal bir artış göstermesi gereken
stok düşüncesiyle/illüzyonuyla kendini kandıran bir zekâ.
---------Düşünmemizi sağlayan şey bizi biçimlendiren dünyadır. Dünyaya
özgü bir zekâ yoktur ve düşüncenin zekâyla bir ilişkisi yoktur. Dünya
bizim olduğunu sandığımız yer değildir, tam tersine bizim düşünce
biçimimizi oluşturan yerdir.
---------Kırılma Çizgileri
Artık bir büyüme/gelişme sisteminden çok hastalıklı bir büyüme ve
doygunluk, özetle her şeyden gerektiğinden fazlasına sahip olunan
bir sistem içinde yaşadığımız söylenebilir.
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Her yerde ihtiyaçtan fazlası var ve sistemin dağılmasına yol açan da
bu fazlalıktır.
Belli bir fiziksel büyüklük (kütle, sıcaklık, basınç) açıklamasına göre,
belli bir maddenin özelliklerinde ya da bir olayın gidişatında kesin bir
değişikliğe neden olan her kütle tehlikeli bir kütleye dönüşebilir.
Böylelikle her olay/olgu gidişatını basit bir hızlandırma ya da çoğalmayla tersine çevirebilir. Bu sayede kozmosun genel kütlesindeki
basit bir değişiklik evrenimizi bir yayılma durumundan ani bir kasılma
durumuna geçirebilir.
(…)
---------NTA: Ayrıca epeydir hakkında bahsetmediğim bir konu varsa o da
patafizik. Az çok bir şeyler anlamış hatta bundan esinlenerek bir kısa
öykü yazmış olsam da, özellikle Baudrillard'ın sürekli atıfta bulunduğu oyun yazarı Alfred Jarry'nin eserlerine (başta Kral Übü) göz atmamız şart. Bunu da gelecek zamanlara erteliyoruz.
---------Birbirine Paralel Evrenler
NTA: Bu bölümde anlatılanlar paylaşacaklarımın çok ötesinde. Özellikle fizikle ilgilenen dostların daha çok ilgisini çekecektir.
Hepimiz zaten doğmadan önce ölüydük, ne var ki, bu ölümden kurtulup, yaşamaya başladık. Doğmadan önce ölüydük, sonrasında da
yine ölüyoruz.
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Ölüm sonrasındaki zaman konusunda pek çok soru sorulurken, doğum öncesi zaman konusunda hemen hiçbir soru sorulmamaktadır.
Bu perspektif doğrultusunda yaşam ve ölüm yer değiştirebilir. Böylelikle yaşam öncesinde ölü olduğumuz söylenebilir ve bu bir belirsiz
boşluk/hiçlik şeklinde değil, belirgin, kişisel bir ölüm şeklinde olup,
varlığı doğum öncesinde hissedilen bir ölümdür.
Demokles'in kılıcı gibi başımızın üstünde sallanan, gelecekte kendisinden kaçamayacağımız ölüm şeklinde değil, aynı zamanda dünyaya
gelmeden önceki yazgımızın bir parçası olan ölüm şeklinde -sanki
yaşamımız akıp geçerken, ölüm gelip çatmadan ölümü yaşamak gibi
bir şey.
Bu olay genetik süreçteki programlanmış hücre ölümüne (apoptose)
benzemektedir, yani yaşam ve ölüm gibi iki ters süreç aynı anda
devreye girmektedir. Buna göre ölüm, giderek tüketilen yaşamın
karşılığı değildir. Bunlar bağımsız süreçlerdir. Bir anlamda birbirine
koşut, birbirlerinden kopmaları olanaksız, bir tür suç ortaklığına
benzeyen bir şey.
---------Prigogine'e göre: "Fiziksel olguların tersine çevrilemezliği gibi bir
sezgiye sahibiz"-zamanın akışını da tersine çevirebilmek olanaksız
görünüyor. Oysa tıpkı düşünce alanında olduğu gibi zaman konusunda da tersine bir süreç varsayımını ileri sürebiliriz. İkili bir zaman
süreciyle ikili bir düşünce süreci (kimi bilim adamlarına göre basit
fizik yasaları tersine çevrilebilen şeylerdir. Bir başka deyişle zaman
değişkeni tersine çevrildiğinde matematik ifadede herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Bu tersine çevrilmeyi, o basit zaman içgüdü329

müzle gözlemlediğimiz tersine çevrilemezlikle uzlaştırabilmek mümkün müdür?)
Bu diğer zamansal boyut ters yönde ilerleyen yönlendirici bir zaman
değildir. Bu (pek çok bilim kurgu romanında olduğu gibi) geriye giden
bir zaman da değildir. Bu tersine çevrilmiş bir süreçtir. Zamanın
normal akış sürecini bir okla ifade edecek olursak, diğer zamanı bu
zamanın canlılığı ve gücünü yitirerek, eğilip, bükülüp ters yöne dönmüş hali olarak düşünebiliriz.
Aslında Big Bang ve Big Crunch'ın aynı anda ortaya çıkmış oldukları
söylenebilir. Kozmik bir düzene boyun eğerek (tıpkı ölümün, yaşamın
sonunda gelmemesi gibi) biri, diğeri sona erdikten sonra ortaya çıkmamaktadır. Yaşamla ölüm aynı anda ortaya çıkmakta ve varlıklarını
birbirine koşut ancak ters yönlerde sürdürmektedirler.
---------Fizik terimleriyle bir varsayımı andıran şey yaşamımız ve öz-yaşam
öykümüzü yansıtan çarpıcı bir metafordan başka bir şey değildir.
Bireysel düzeyde de şeyler her an tersine dönebilmekte, evrildikleri
ölçüde kendi içlerine/üstlerine kıvrılabilmektedirler. Şeyler önce
ortaya çıkıp zamanla ortadan kaybolmamaktadırlar, ortaya çıktıkları
anla eşzamanlı bir şekilde ortadan kaybolmaktadırlar.
Bütünsel bir haber ve iletişim evreni adlı düşe, maddeleri bir araya
getiren ve öngörülemeyen rastlantılardan oluşan gizli bir evrenle
karşı çıkılmak istenmektedir.
Bunun adı şans, talih ve oyun evrenidir.
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Bu evrende hiçbir şey rastlantısal olmayıp, içsel bir zorunluluk gereği
ya da doğru ya da yanlış bir buluşmanın ürünüdür.
Burada istatistik olasılıkların bir anlamı yoktur. Olayın gerçekleşebilmesi için tüm olasılıklar gereklidir. Zaten gerçekleşmek istemeyen
bir şey yoktur. Bu sınırsız olasılıkların önünde duran tek engel biziz.
Bütün olaylar gerçekleşme şansına sahiptir. Bu gerçekleşmesi zor
görünen olayların sahip olduğu bir şans olup, üzerimizde iz bırakmaktadır. Zaten bir şeyler olacağına dair sezgilerimizin kökeninde de
bu olaylar vardır. Olay da zaten gerçekleşme olanağı bulamamış
bütün olayların aynı anda gerçekleşememesinin bir sonucudur. Zira
diğerlerinin gerçekleşme olanağı bulamamış olmaları kesinlikle onların var olmadıklarını göstermez. Gerçekleşemeyen olaylar gerçekleşenlere koşut olarak varlıklarını sürdürürken kimi zaman, bizim aklımızın alamayacağı bir şekilde aniden gerçekleşebilirler. İçinde yaşamakta olduğumuz güncel süreç bu varlıklarını sürdüren aktüalite-dışı
olaylardan ibaret bir şeye benzemektedir.
---------John Updike, Zamanın Sınırlarında başlıklı çalışmasında:
"Gerçekte görülen bu küçük yön değişikliği kuantum mekaniğine ait
tüm ölçüm işlemlerinde karşımıza çıkmaktadır. Basit bir zerrecikteki
hareket miktarını her ölçüşümüzde, Heisenberg'in belirsizlik ilişkileri
ilkesi doğrultusunda parçacığın diğer bir özelliğini, örneğin, dalga
uzunluğunu belirleyebilmek olanaksız hale gelmektedir.
Böyle bir gözlemin nedeni içinde yaşanılan evrendir. Ancak kimi
kozmologlara göre konumu ölçüm işlemi tarafından değiştirilen sistem (parçacık, ölçüm aleti ve gözlemciden oluşan bütün) ölçüm
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anında bizimkine yamanan koşut evrenlerde, başka konumlarda
varlıklarını sürdürmektedirler. Bunun adı çoklu dünyalar kuramıdır...
Kuantum fiziğinin doğruluğu saptanabilen ölçümlerine göre hiçbir
şeyin sonucu olmayan evrenimiz daha ilk ortaya çıkmış olduğu anda,
sahip olduğu sanal bir boşluğa özgü "sahte" yer çekimini tersine
çevirme özellikleri sayesinde o kadar muazzam bir gelişme göstermiştir ki, bu yayılma en güçlü teleskoplarımızın bile ulaşabileceği
sınırın çok ötesine geçmiştir."
Paralel olaylar ve yaşam çizgileri varsayımı çizgisel ve evrimci bir
tarih anlayışının sorgulanmasına da yol açmaktadır.
Bireyin çizgisel yaşantısı her an için başka evrene ait güçlü çizgilerle
kesişebilir. Bu koşutluğun asla bir diğeriyle kesişmemesi kötüye işarettir. Artık Öklid'in geometri anlayışı geçerli değildir.
Akışını engelleyen bir olay gerçekleşmediği takdirde, Tarihin ölmüş
olduğu söylenebilir. Çünkü düzeninde hiçbir değişiklik olmamaktadır.
---------Geçmişin Düşsel Bir Şekilde Yeniden Canlandırılması (Anamnese)
Gördüğümüz biçimin yalınlığı insanı şaşkına çevirmektedir. işin belki
de en şaşırtıcı yanı, yeryüzünde yaşadığımız süre boyunca,
-kişiliğimizle birebir örtüşen bir düşü andıran- çelik bir şeritle sarılıp
sarmalanmış olan beyinlerimizi, değişiklik olsun diye basit bir zihinsel
sarsıntıya tâbi tutup, ne zincire vurduğumuz düşüncelerimizi özgürleştirebildik ne de ona sahip olabileceği son zekâ kırıntısını verebildik. (Vladimir Nabokov).
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Her birimizde bu potansiyel mutasyon ve kendini değiştirme gücü
yok mu?
Her birimizde bulunan bu özgünlüğe hiçbir çaba sarf edilmeden sahip olunabilir. Bu dahiyane özgünlük, içine hapis olduğumuz bireysel
varlık tarafından üretilen bir biçimdir.
Önümüzde bu değişikliği gerçekleştirmemizi engelleyecek bir şey
yok, çünkü hakikat defterini kapatmış bulunuyoruz.
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KARNAVAL ve YAMYAM
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Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
Çeviri: Oğuz Adanır

Serüvenin sonuna geldik. Bu kitabın ikinci bölümünde, ayrı olarak
basılan "Can Çekişen Küresel Güç" kitabıyla aynı konu işleniyormuş,
yani onu okumamıza gerek kalmadı ve son kitaba gelmiş olduk. Baudrillard'ın ölümünden bir yıl sonra basılmış.
***
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KARNAVAL VE YAMYAM YA DA KÜRESEL REKABET OYUNU (2004)
Batıya özgü dini, teknolojik, ekonomik ve politik değerlerin küresel
düzeyde tekrarlanarak muazzam boyutlara varan komik bir taklidinden söz edebiliriz. Bir "karnavala" dönüştürülen bu sürecin Hıristiyanlaştırma, kolonizasyon, dekolonizasyon ve küreselleşme gibi tarihsel evrelerden geçtiğini artık bilmeyen yok. Teknolojik ve askeri
olanların yanı sıra kültürel ve ideolojik modellere de dünya boyutlarında boyun eğilmiş olunmasına ve etkilenilmesine, herkesin bu
modellerin cazibesine kapılmış olmasına karşın, bu sürecin dünyayı
etkileyen gücün birer karnaval düzeni/kendi komik taklidine indirgediği toplumlar tarafından bizzat yavaş yavaş tahrip edildiği, yutulup
"yenildiği" ve olağanüstü bir tersine çevrilme sürecinden geçirildiğini
nedense herkes görememektedir. Bu sessiz sedasız bir şekilde gerçekleştirilen yamyamlık eyleminin tipik bir örneği ya da ilk örneğinin
XVI. yüzyılda yerlilerin hiç direnmeden Hıristiyanlığa geçişini kutlamak üzere Portekiz'den özel olarak gelen başrahiplerin aşırı boyutlara varan bir Hıristiyanlık aşkıyla yanıp tutuşan o yerliler tarafından
kızartılıp yenmeleri (konukseverliğin en uç örneği olarak yamyamlık)
ile ilgili olarak Brezilya'da gerçekleştirilen şaşaalı dini Recife tören(ler)i olduğunu söyleyebiliriz.
---------Bütün dünya halklarının beyazların göstergelerini ve kendilerine ait
olmayan teknolojileri kendi üstlerine uydurma girişimlerinin güncel
bir parodiyi andırması, bir alay konusu haline gelmesinin nedeni
beyazların artık alay edilesi bir konumda bulunmaları ve bizim bunu
görebilecek/anlayabilecek bir durumda bulunmamamızdır. Evrensel
değerlerin küresel bir boyuta taşınması, bunların ne kadar yanıltıcı
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kavramlar olduğunu ortaya çıkartmaktadır. Tarihsel anlamda modernleşme ilk kez Batıda gerçekleşmiş olabilir, ama biz bu sürecin
tüm sonuçlarına tanık olduktan sonra ona yön değiştirtip gülünç hale
getirdik. Oysa modernleşme mantığı bizim bu değerleri bütün dünyaya dayatmamızı, beyazların fatum'unun [yazgısının] Kabil'in torunları tarafından da paylaşılması gerektiğini ve hiç kimsenin bu türdeşleştirilme/benzeşme, kandırılma sürecinden kaçamamasını arzulamaktaydı.
---------NTA: Baudrillard yine Borges'ten bir öykü, "Aynalar Halkı" adlı öykü
üzerinden akıl yürütüyor.
---------ABD'nin güncel politik yapısı dünya boyutlarına varan egemenliklerinin kusursuz bir karşılığı olarak nitelendirilebilir; başka bir deyişle
Bush ABD'yi nasıl yönetiyorsa, ABD de dünyayı aynı şekilde yönetmektedir. Bu yüzden kesinlikle başka bir alternatif düşünmeye gerek
yoktur. Hatta küresel bir gücün dünyaya egemen olma biçimi insanlığın tüm diğer türlere egemen olma biçimine benzetilebilir.
---------Bizim de 1968 Mayısını anımsatacak bir iktidar illüzyonundan tamamıyla kurtulmamız gerekmektedir. Çünkü bu Aydınlanma döneminden kalma bir iktidar anlayışı olup iktidarın bir düş gücü ya da zekâya
sahip olması gerektiği inancındadır (bu bağlamda "Düş gücünün iktidarı!", "Arzularınızın gerçekleştiğini düşünün!", "Özgürce zevk alın"
gibi 1968'e özgü naif ütopyaların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir, zira sistemde görülen gelişmeler bütün bu ütopyaların
"hiçbir engelle karşılaşmadan" gerçekleşmesini sağladığı gibi onlara
bir de hipergerçeklik kazandırmıştır.)
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NTA: Bu bölümü kendi geçmiş yazıma karşıtlık oluşturması için paylaştım. Ancak arada kalın bir fark var; bizim iktidarı arzuladığımız yok,
yolumuz ona uğramıyor bile.
---------Her şey iktidarın nasıl algılandığıyla ilgilidir. Eğer iktidar zekâ gerektiren bir şeyse, bu durumda aptallığın nasıl olup da iktidarda kalabildiği ve neredeyse hiç yerinden edilemediği sorusunun yanıtlanması
gerekir (bununla birlikte iktidarı nadiren ele geçirebilmiş olan tarihi
zekâ örneklerinin de çoğunlukla kısa bir süre sonra aptallaşmış oldukları söylenebilir). Bu daha çok aptallığın iktidarın belli başlı özelliklerden biri olduğunun kanıtı hatta sahip olunması gereken işlevsel
bir ayrıcalık olarak görülebilir, iktidarın sahip olması gereken bu işlevin bize belki de en eski atalardan miras kaldığı ve aptallık da dahil
olmak üzere toplumsal düzene özgü lanetli pay sorumluluğunun
üstlenilmesini sağladığı kabul edilecek olursa; bu durumda ilkel toplumlardaki "iktidar kuklalarına" kadar geri giderek neden kafası en az
çalışanların, düş gücünden yoksun oldukları söylenebilecek olanların
iktidarda en uzun süreyle kalabildiklerini açıklamak da kolaylaşmaktadır.
---------Amerika öylesine yobazlaştı ki, sonunda çok ırklı ve çok kültürlü bir
ülkeye dönüştü. Amerika öylesine emperyalist bir ülkeye dönüştü ki,
sonunda kölelerin torunları tarafından yönetilmeye başlandı. Bu işler
böyle. Bu bir paradoksa benzemekle birlikte, düş gücünün iktidara
gelemeyeceğini apaçık bir şekilde göstermektedir.
----------
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Arnold Schwarzenegger'in California eyalet valiliğine seçilmesiyle
birlikte tam bir maskaralık dönemine girdik ve politika bir yıldızlar ve
hayranlar oyununa dönüştü. Bu temsil sistemini yok etme yolunda
atılmış muazzam bir adımdır. Güncel politikanın bu süreçten kaçabilmesi olanaksızdır. Gösteriden medet umanlar gösteri malzemesine dönüşerek yok olup giderler. Bu politikacılar kadar "yurttaşlar"
için de geçerli bir düşüncedir. Bu iletişim araçlarına özgü içkin bir
adalet anlayışıdır.
---------(...) onları (batı harici uygarlıklar) en az bizimki kadar nihilist bir yanıt
vermeye zorluyoruz.
Onları zorla bu türden davranışlar sergilemeye itiyoruz, örneğin Ebu
Garib hapishanesindeki terbiye anlayışı, okullardaki türban bizi yeterince teselli edip kendi iğrençliğimizi unutturamıyor, bu insanların
kendiliklerinden müstehcenleşmelerini, her şeylerini ortaya dökmelerini, pornografik bir görünüme bürünmelerini ve küresel simülasyonun bir parçası haline gelmelerini istiyoruz. Sahip oldukları simgesel savunma düzenlerini yitirip, kendiliklerinden liberal düzen, bütünsel demokrasi ve bunlarla iç içe geçmiş gösteri düzeninin bir parçası olmalarını bekliyoruz.
Küresel rekabet tamamıyla bunun üstüne oturmaktadır; başka bir
deyişle bütün farklılıklar önü alınamayacak bir şekilde başkalarıyla
değiş tokuş edilmeye itilmekte ve onlar da bize benzeyebileceklerini
kanıtlamak amacıyla bunu bir meydan okuma sürecine dönüştürerek
kendi kültürlerine yabancılaşmakta, kendi değerlerini küçümsemekte, büyüsünü artık tamamıyla yitirmiş modellere boyun eğmektedirler.
---------338

KARNINDAN KONUŞAN KÖTÜLÜK (2007?)
Egemenlikten kasıt güç ilişkileri ve içsel çelişkiler aracılığıyla karşı
çıkılan her şeydir. Burada egemenlik olumsuz bir tanıma sahip olup
efendi köleye ne kadar gereksinim duyuyorsa köle de efendiye o
kadar gereksinim duyuyor şeklinde ifade edilebilir. Egemenlik artık
karşıt bir terime gerek duymamaktadır, yani var olabilmek için karşıtına gerek yoktur. Zaten bu yüzden boyun eğdirme bir tanıma sahipken o bir tanıma sahip değildir. Bir tanıma sahip olmadığından,
özgürlük kavramı onun için bir anlam ifade etmemektedir. Özgürlük
kavramı yalnızca boyun eğdirme sistemlerinde bir anlama sahip olabilir.
---------Dünyanın hemen her yerinde karşılaşılan benzer teknolojik bağlantılar, benzer ağ gruplaşmaları ve benzer dolanım ağları, aynı tip görüşmelerle karşılaşılması ve iletişim kurma alanları oluşturulması bu
evrende artık rakip ya da karşıt bir kutuptan söz edilemeyeceğini
göstermektedir. Zaten zaman geçtikçe insan bu evrene neyin karşı
çıkabileceğini düşlemekte bile zorlanıyor.
---------Boyun eğme düzeninin bir stratejisi vardı. Bu strateji çatışmaları
zaman içinde bizzat rakiplerin oluşturdukları belli bir diyalektik
perspektife oturtmak ve olumsuzluğu emerek uyumlu bir bütünsel
görüntü sunmaktan ibaretti. Oysa egemenlik olarak nitelendirilebilecek biçim, çatışmaları ya da olumsuzluğu tasfiye etme eğiliminde
olup onları işe yaramaz, ilginç ve kalıntı özelliği taşıyan şeyler gibi
görmektedir. Egemenlik düzenine özgü iletişim evreni ve bütün
dünyayla bağlantı kurabilme kapasitesine sahip olmayan her şey bu
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düzen dışına atıldığından bu bir baskı kurma ve yabancılaştırma düzeni olarak nitelendirilemez. Bunu daha çok suça eğilimli küçük bir
azınlığın dışlanması gibi görmek gerekir. Tıpkı kötülük diye bir şey
yoktur diyen ilahiyatçılar gibi.
NTA: Bugün Türkiye için "boyun eğme düzeni" geçerliliğini korumaktadır. Hatta Egemenlik Biçimi ile Boyun Eğme Düzeninin bir arada
olduğu bir hayat yaşıyoruz. Eğer doğru bir strateji yaratılmazsa verdiğimiz "boyun eğme" mücadelesinin demokratik kazanımı, elimizde
sadece Egemenlik Biçiminin kalmasını "sağlayacak." Artık özellikle
2010-2013 yıllarında verdiğimiz kitlesel mücadeleleri bir masal gibi
anımsıyoruz. Muhalif insanlarımız sadece Egemenlik Biçimi altında
yaşıyormuşuz gibi muhalefet yapıyorlar, bu da "Boyun Eğdirici Düzen"in ekmeğine yağ sürüyor.
Bu değerlendirmenin olması gereken yer Baudrillard öncesi dosyaydı
ancak yine de oradaki düşüncelerimize buradan bir ekleme yapmak
istedim.
---------Bizler bu tekelleşmiş küresel ağların içinde yüzen rehineleriz. Aynı
zamanda hem kurban hem de suç ortağı konumundayız. Egemenlik
düzeninin en büyük kurnazlığıysa bu tekelin kimsenin denetimi altında bulunmamasıdır. Olan biten bütün bu iyi ya da kötü şeylerden
hiç kimse, hiçbir birey, devlet ya da yasal süreç sorumlu tutulamaz.
---------Gerçeklik ilkesinin en saf karşılığı sermayedir. Sermaye gerçekliğin
kendisi haline gelmiştir. Gerçekliği üreten sermaye sonunda gerçekliğin kendisine dönüşmüştür, ancak ortadan kaybolurken gerçekliği
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de peşinden sürükleyecektir. Sermayenin gerçekliğe dönüşmesi ve
daha sonra da yok olması aynı dönemde gerçekleşti.
---------Belki de bizim asıl derdimiz hiçbir sorumluluk yüklenmeyeceğimiz,
özgürlük ve irade gibi tamamıyla yararsız kavramlar üstüne oturan
bir dünya oluşturmaktı, örneğin, "Biz düşledik IBM gerçekleştirdi"
gibi. Konu kölelik olduğunda bu konuyu tüm kurnazlık ve yaratıcılığını kullanarak en ince ayrıntılarına kadar didik didik edebilecek tek
varlık insandır. Belki de bütün bu elektronik, sibernetik devrim insan
tarafından hayvani bir kurnazlık örneği sergilenerek artık küresel
düzeye ulaşan devasa bir sorumluluktan ve kendinden kaçıp kurtulabilmek amacıyla keşfedilip gerçekleştirilmiştir.
---------NTA: Baudrillard -size daha önce sunmadım- her zamanki gibi Robert
Musil'den bir alıntı yapıyor ve ardından Don Delillo adlı birine geçiyor, kendisinden yaptığı alıntıları ben de paylaşıyorum;
Don DeLillo'nun Cosmopolis'inden;
"... Borsa denilen pazarın üstünü örten gök kubbenin altında sayılar
ve tabloların insanların ışıklı birimlere indirgenmiş, gelişigüzel bir
şekilde harcadıkları enerjinin duyarsız bir biçimde yan yana sıkıştırılmış görüntüsüne benzediklerini ileri sürmek bir işe yaramıyor. Aslında sürekli hareket halinde olan veriler ve yaydıkları ışıklar yaşamsal sürecin bir başka görünümünü sunmaktadır. Bunlar 0/1 konumuna indirgenmiş günümüz dünyasında tamamıyla elektronik bir
biçim kazandırılmış alfabeler ve sayısal sistemlerle çekilen etkileyici
bir söylev, gezegenimiz üstünde yaşayan milyonlarca insanın en
341

önemsiz hareketlerini bile tanımlayan sayısal bir dayatmadır. Bunlar
biyosfere özgü bir atılım olarak da nitelendirilebilir..."
"...Yunancada bunu ifade eden bir sözcük var: christmatikos yani
para kazanma sanatı. Ancak sözcüğe biraz esneklik kazandırıp güncel
duruma uyarlamak gerekiyor. Çünkü para denen şey başka bir şeye
benzemeye başladı. Servet yalnızca bir servete benzemeye başladı.
Para da tıpkı resim gibi eskiden sahip olduğu o anlatma yeteneğini
yitirdi. Para kendi kendisiyle konuşmaya başladı."
"Önümüzden hızla akıp geçen yazıları okumakta zorluk çekiyor olmamızın bir önemi yok. Önemli olan hızın kendisi. Bu yazıların hiç
durmadan yenilenmesinin ve öteki uçta silinip gitmelerinin hiçbir
önemi yok. Önemli olan sıçrama yapmak, gelecek. Biz bir haber akışına tanık olmaktan çok gözümüzün önünden hızla akıp gittiği için
okuyamama alışkanlığı edindiğimiz kutsal bir haber gösterisine tanık
oluyoruz. Bürolardaki, evlerimizdeki, arabalarımızdaki küçük ekranlar
bir tür tapınma nesnelerine dönüşüyor ve şaşkın kalabalıklar bir
araya geliyor... Bu hiç durmak bilmiyor mu? Tabii ki hayır. Hem neden dursun ki?"
Müthiş bir metin.
"Bu isyankârlarla bu göstericiler kapitalizmin mezar kazıcıları olmaktan çok serbest pazarın kendisine benziyorlar. Bu insanlar pazarın
oluşturduğu hayali bir topluluğa benziyor. Zira pazarın dışında onlarla karşılaşabilmeniz olanaksız. Pazarın dışına çıkıp gidebilecekleri bir
yer yok. Onlar için dışarısı diyebilecekleri bir yer yok."
"Pazar kültürü her yeri ele geçirmiş olup bu erkekleri ve kadınları o
üretiyor. Onlar küçümsedikleri sistem için vazgeçilmez bir unsur.
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Onlar bu sistemi besliyor ve biçimlendiriyorlar. Küresel pazarlarda
birbirlerini alıp satıyorlar. Onların yaşam nedeni bu, sistemi yaşatmak ve sürdürmek.»
NTA: Don Delillo'yu tanımıyordum, kendisinin (en az) yedi kitabı
Türkçeye çevrilmiş! Aralarında Kozmopolis de var. Okumamız gerekenlerin arasına ekleyelim. Baud yüzünden liste yeteri kadar kabarmamış gibi...
---------Olumsuz düşünceden yola çıkan küresel güç, giriştiği muazzam etnik
arıtmanın bedelini ödemekle meşguldür; başka bir deyişle olumsuz
düşünceye bir son veren küresel gücü bundan böyle "diyalektik anlamda" yadsıyabilmek de olanaksızdır. Küresel güç yalnızca çok daha
şiddetli bir yadsıma, radikal bir inkâr ve reddetme yöntemine başvurularak tehdit edilebilir.
NTA: İşte bu; yadsıma, radikal inkar ve ret.
---------NTA: Doğal dünyayı ve gerçekliği yıkma girişiminden söz ediyor ve
şunları söylüyor;
Maalesef günümüzde bu girişim öylesine başarılı oldu, gelişme öyle
sonuçlara yol açtı ki artık her şeye sanal düzeyde sahip olabiliyor, her
şeyi elimizin altında bulabiliyor ve dolayısıyla yeniden o ilk başlangıçtaki açmaz içine düşüyoruz; başka bir deyişle kendisini tüm çıplaklığıyla sergileyen, dayanılması güç bir gerçeklik sanki gökten kucağımıza düşmüşe benziyor! Böyle bir gerçekliğe nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini hâlâ bilemiyoruz. Böyle bir karşılığın kimin gözleri
önünde verilmesi gerektiğini de bilmiyoruz. Bu teknolojik dünyaya
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karşı artık herhangi bir şeyle direnebilmek mümkün olmadığı gibi bu
gidişatın ulaşabileceği nihai sonuçları kestirebilmek de mümkün değildir. Geçmişe hâlâ özlem duyabilenler bu dünyanın "küreselleşme"
girişimine karşı neden hiç direnmediği ve insanın insanı ortadan kaldırmaya yönelik bu girişimine karşı neden hiç mücadele etmediği
sorusuna bir yanıt bulmaya çalışıyor.
NTA: Bizse ne geçmişe özlem duyuyor ne de geleceği kurmayı bekliyoruz; bizim düşümüz yadsıyıcı bir zaman-mekan’da, saati parçalara
ayırıyor.
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NTA SONSÖZ
Baudrillard’ın eserlerinden sonra okumayı düşündüğüm bazı yazarlar
aşağıda. Kimini ilk defa okuyacağım, kimini okumaya devam edeceğim, işinize yarar diye paylaşmak istedim. Tabii bir süre çalışmayı
okuyan arkadaşlarımla sohbet etmek ve koltuğa uzanıp çekirdek
çitleyerek sörvayvır izlemek dışında hiçbir şey yapmak istemiyorum…
yoruldum.
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***
“Giderek daha da yüzeyselleşen bir kültür vasıtasıyla kazanılmış iktidarın oluşturduğu yeni bir düzen. Bize bir sonraki temiz sayfayı açacak olan, belki de bu zayıflatılmış kültüre isyan etmektir.”
– Richard Sennett
“İnsan ve insandışı’nın sınırları bulanıklaşıyor, yine de bu sınırlar üstinsana değil, altinsana doğru bir hareketle bulanıklaşıyor.” diyor
Baudrillard.
Öyleyse Nietzsche’nin yönelttiği sorunun muhatapları, tam da onun
beklediği bir gelecekte, günümüzde ortalıkta dolaşmaktadır;
“İnsan aşılması gereken bir şeydir, onu aşmak için ne yaptın?”

346

