
KA OS İÇİN DE BİR LİK Mİ, Bİ REY Cİ LİK Mİ?

Oktay Taftalı

�

Özet: “Komşuluk ilişkileri modernizmle birlikte son bulmuştur”, “iletişim ve medya çağında her an
herkesle iletişim kurabiliyoruz”, “bilgi toplumunda her türlü bilgi, her an elimizin altında”, “bu-
gün ulaştığımız ileri demokrasi Aydınlanma Çağı’nın bir sonucudur”, “hizmet toplumunda, işçi sı-
nıfı ortadan kalkmıştır” gibi ifadelerde, aynı zaman diliminde yer alan, aynı toplumdan veya ben-
zer toplumlardan mı söz ediliyor? 
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Unity In Chaos Or Individualism?

Abstract: Are those the same or similar societies in the same period of time, that are being mentioned with
expressions such as “Neighbourhood ends with modernism”, “we can communicate with anyone we like,
at any time we like, in new communication and media age”, “all kinds of information, is right there, clo-
se at the hand, in knowledge society”, “Todays advenced democracy is the result of the age of enlighten-
ment”, “working class had been disappeared in service society”? 
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He gel’e gö re fel se fe nin öde vi, için de ya şa nan za ma nı dü şün ce de kav ra -
mak tır. Eğer bu id di a doğ ruy sa, in sa nın için de ya şa dı ğı za ma nı kav ra -

ma sı için, fel se fe bil me si; te ori ye ha kim ol ma sı ye ter li de ğil dir. Za ma nı dü şün -
ce de kav ra mak, bir dü şün ce ey le mi; bir uy gu la ma ol du ğu için, in sa nın biz zat
dü şün ce ge liş tir me si, so mut ve ti kel ve ri le rin ben zer özel lik le rin den yo la çı ka -
rak so yut la ma lar yap ma sı, ye ni kav ram lar ge liş tir me si, kı sa ca fel se fe yap ma -
sı; teo ri üret me si ge re kir. Ta ri hin de ği şik za man di lim le rin de ve de ği şik coğ raf -
ya lar da bu işi üst le nen, za ma nı nı ve ken din den ön ce ki ya da son ra ki za man -
la rı da an la ma ya ve ta nım la ma ya ça lı şan bir çok dü şü nür sa ya bi li riz.

An cak He gel’in id dia sı dü şün ce ta ri hi ba kı mın dan uy gu la ma da yay gın lık
ka zan dı ğı oran da, pa ra lel ola rak baş ka bir so run da ha yay gın lık ka zan ma ya
baş la mış tır: dü şün ce nin öz nel li ğin de ifa de si ni bu lan ve ay nı za ma nı, ay nı olay
ve ol gu la rı kav ra ma ya ve ya ta nım la ma ya ça lı şır ken, or ta ya çı kan fark lı, hat ta
kar şıt kav ram ve gö rüş ler do la yı sıy la ma ruz ka lı nan kar ma şa; ya ni ka os.

He men so mut la ya lım: bi yo lo jik yaş ya da ku şak iti ba rıy la ta nık ol du ğu -
muz ve ya bi raz ön ce si bi raz son ra sıy la kes ti re bil di ği miz şu za man di li mi ni,
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onun öz ne si olan dö nem in sa nı nı ve top lu mu nu dü şün ce de kav ra dı ğı nı ve
öy le ce ta nım la dı ğı nı id di a eden, aşa ğı da ki kav ram ve sı fat la rın han gi si ha ki -
ka ti yan sıt mak ta dır?

Söz ge li mi, za ma nı mız, mo der niz mi ko nu edi nen ide olog lar uya rın ca
“mo dern za man lar”dan bir di lim mi dir; mo der ni te ve mo der nizm za ma nı mı -
dır, yok sa post mo dern za man mı dır? Ve ya di ye lim ki, Ay dın lan ma ide olog -
la rı açı sın dan Ay dın lan ma’nın han gi ev re sin de yiz, yok sa Ay dın lan ma bit miş
mi dir, bit tiy se ne za man? Yok sa ile ti şim ve med ya ça ğın da mı yız ya da bil gi
top lu mun da mı yız? Bir ara en düs tri top lu muy duk son ra uzay ve atom ça -
ğın day dık, sa hi on lar ne ol du, öy le ses siz se da sız bi tip git ti ler mi? Şim di en -
düs tri öte si top lu ma; hiz met top lu mu na ulaş tı ğı mız söy le ni yor. Bu ara da
aca ba hep sin den ön ce var olan ta rım top lu mu na ne ol du, in san lar hiz met mi
yi yip içi yor lar? Tüm bun la rın ya nı sı ra ta ri hin so nu nu ge ti ren le rin, me de ni -
yet le ri ça tış tı ran la rın, “üçün cü dal ga” di ye bir şey id di a et tik ten son ra, bir da -
ha as la adı nı duy ma dık la rı mı zın hak kı nı ye me mek la zım. Yok sa unut ma -
dan, ya pı sal cı ve post-ya pı sal cı söy lem le re ge ri mi dön sek? Bu ara da anı lan
ta nım ve za man di lim le ri nin öz ne si olan ku şak la rı da, x, y, z vb. şek lin de sı -
ra la ma dan ge çe me ye ce ğiz el bet te. Yi ne dün ya ya yön ver me ye and iç miş li -
be ral ve ne o-li be ral çe te le ri, Le o Stra uss öğ ren ci si ne o-con’la rın dün ya ve
top lum gö rüş le ri ni de ya ba na at ma mak ge re ki yor. Öte yan dan bü tün bu za -
man ve top lum ta nım la rı nın öte sin de bel ki hâ lâ “em per ya lizm ve pro le ter dev -
rim le ri ça ğı”nda yız, ni çin ol ma sın?

Bir bir le rin den çok fark lı dü şü nen bir çok ta rih çi, sos yo log ve fi lo zo fun ya -
kın za man la ra iliş kin ola rak sun du ğu ve özet le sı ra la ma ya ça lış tı ğım yu ka rı -
da ki kav ram-ta nım, sı fat ve ya kış tır ma la rın han gi si ha ki ka ti ifa de edi yor?
Biz na sıl bir za man da ya şı yo ruz ve bu ta nım lar dan han gi si, za ma nı mı zın dü -
şün ce de doğ ru kav ran dı ğı nı gös te ri yor?

Ben za ma nı mı za ve top lu mu mu za iliş kin bir fi kir ile ri sü rer ken, yu ka rı da ki
ifa de ler den han gi si ni çı kış nok ta sı ola rak ala bi li rim? Ve ya za ma nı mı za iliş kin
ile ri sü re ce ğim her han gi bir id dia nın ik na edi ci li ği açı sın dan han gi si işi me ge li -
yor sa onu mu esas al ma lı yım? Ör ne ğin “kom şu luk iliş ki le ri mo der nizm le bir lik te
son bul muş tur”, “ile ti şim ve med ya ça ğın da her an her kes le ile ti şim ku ra bi li yo ruz”,
“bil gi top lu mun da her tür lü bil gi, her an eli mi zin al tın da”, “bu gün ulaş tı ğı mız ile ri de -
mok ra si Ay dın lan ma Ça ğı’nın bir so nu cu dur”, “hiz met top lu mun da, iş çi sı nı fı or ta dan
kalk mış tır” gi bi ifa de ler de, ay nı za man di li min de yer alan, ay nı top lum dan ve -
ya ben zer top lum lar dan mı söz edi li yor? Sık ça di le ge ti ri len bu ve ben zer ifa de -
ler gi de rek top lum sal bir “si nizm”e dö nü şen öz nel li ğin ne ka dar öte si ne ge çe bi -
li yor lar? Yok eğer ha ki ka ten biz bu ifa de le rin ta nım la dı ğı bir za man di li min de
ya şı yor sak, tek bir za man di li mi ne bu ka dar çok ta nım ve sı fat ya kış tı rıl ma sı si -
ze de ya dır ga tı cı gel mi yor mu?

Oktay Taftalı

110



As lın da za ma nı mı zı, dün ya mı zın bu gü nü nü ta nım la yan kav ram ve fi kir -
le rin çok lu ğu, hiç bi ri si nin ge nel ge çer yet kin lik te ola ma ya ca ğı so nu cu nu do -
ğu ru yor. “Eğer ar tık ge nel ge çer bir dün ya ve in san su re ti yok sa, el bet te ne fark lı po -
li ti ka lar ara bu lu cu luk iş lev le ri ni, ne de her han gi bir sos yal il gi ken di ha ki ka ti ni ta -
yin ede mez ve bu nu ge nel ge çer ola rak id di a ede mez.”1 Eğer ge nel ge çer bir dün ya,
ge nel ge çer bir in san ve tek bir za man söz ko nu su de ğil se yu ka rı da ki id di ala -
rın her bi ri si sa de ce bel li bir za man da, ye rel an lam da ve yi ne ye rel bir in san
ve ye rel bir top lum için ge çer li ol ma lı dır. Öy ley se Or ta Av ru pa’nın; di ye lim
ki mo der niz mi, bi zim için ne den ge çer li ol sun ki? Av ru pa Ay dın lan ma sın -
dan Arap la ra ne? Ang lo-Ame ri kan li be ra liz mi Pers ler’e ne ifa de ede bi lir?
Ba tı Av ru pa de mok ra si si ni Rus ya’da ve ya Af ga nis tan’da ay nen ta lep et mek
müm kün mü dür vb.?

Dü şün ce ne den li öz nel olur sa ol sun, sa mi mi yet, al çak gö nül lü lük, dü -
rüst lük tü rün den etik bir sü re ce tâ bi ol ma lı dır. Yok sa ile ri sü rü len id dia nın
şek li ne, re to ri ğin ge re ği ne, ken di öz nel ni ye ti mi ze, nef si mi zin ta le bi ne ya da
ge nel an la mıy la “du ru ma gö re”, za ma nı ve top lu mu han gi sı fat ve ya kav ram -
la ta nım la mak ge re kir se tor ba dan onu çe kip, söy le mi mi zi ve ya id di amı zı o
kav ram üze rin den sür dür mek, ah lâ ki bir tu tum sa yıl ma ya cak tır.

Yoksa buradan varacağımız sonuç: aynı zamanı kavramaya ça lı şan fark lı
dü şün ce le rin, ge rek kav ra yış la rı nın ge rek se o kav ra yış doğ rul tu sun da ki ifa de -
le ri nin etik so rum lu luk lar dan ba ğım sız bi çim de ve mec bu ren fark lı ola ca ğı mı -
dır? An cak fark lı dü şün ce ler, fark lı laş tık la rı an dan iti ba ren “fark lı, de ği şik, mar -
ji nal” gi bi sı fat la rın ar ka sı na sı ğı na rak, etik norm la rın öte si ne geç me meş ru iye -
ti ni el de et me ye kalk tık la rın da yi ne etik bir du va ra çarp ma la rı ka çı nıl maz dır.
Öz nel li ğin ta van yap tı ğı ger çe ğin den ötü rü ol sa ge rek, ar tık ay nı top lum için -
de bi le ge nel ge çer bir etik ten söz ede mi yo ruz. Her sos yal ke sim, çev re, ce ma at
ken di eti ği ni ve ya etik siz li ği ni te sis et miş, pra tik ve prag ma tik ama cı na yö ne -
lik aman sız bir fa ali yet için de gö rü nü yor. Va roş la rın ve alt kül tür grup la rı nın
de ğer al gı sı, Eti ler mu hi tiy le sim ge le nen çev re le rin eti ği, x ce ma ati nin ku ral la -
rı, y ku ru mu nun il ke le ri, bir kaç yüz bi ni bu lan so kak ço cuk la rı nın ara sın da ki
do ğal hu kuk, si ya si ge le nek ve par ti çev re le ri nin ne po tist es nek meş rui yet al -
gı sı vb. gi bi bir çok ke sim ken di kom par tı ma nın da, ken di öz nel li ği, ken di doğ -
ru la rı ve ken di “za man kav ra yı şı” is ti ka me tin de va rol ma ya de vam edi yor.

Sor gu la dı ğı mız da he men her dün ya kav ra yı şı nın ken di eti ği ni de be ra be -
rin de ge tir di ği ni, baş lan gıç ta ol ma sa bi le, son ra dan kur gu la dı ğı nı gö rü yo -
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ruz. Dü şün ce dö nek li ği nin, hat ta fik ri iha ne tin bi le “de ği şim, ge li şim, ol gun laş -
ma” gi bi kav ram lar al tın da etik meş rui yet ka za na bi le ce ği ni, bı ra kı nız ge çen
yüz yıl la rı, bun dan otuz se ne ön ce da hi ta hay yül et mek müm kün de ğil di.
Ama öz nel li ğin sı nır du rum la rın da; ya ni bu gün bu böy le.

As lın da tüm bu ör nek se me le rin ışı ğın da, ya şa dı ğı mız za ma nı “öz nel li ğin ve
si niz min ta van yap tı ğı” bir za man di li mi ola rak ta nım la mak bel ki hay li ger çek çi
sa yı la cak tır. Her öz ne nin nes ne ler dün ya sı kar şı sın da ta kın dı ğı ta vır, onun dur -
du ğu yer, ba kış açı sı ve da ha on lar ca ne den den ötü rü, öte ki öz ne le rin tav rın dan
fark lı ola bi lir. Öy ley se biz de ken di ko nu mu muz, yu kar da sı ra la dı ğı mız fe no -
men le re ba kış açı mız vb. ne den ler le için de ya şa dı ğı mız za man hak kın da ken di
öz gün dü şün ce mi zi ya da za ma nı mı zı ken di mi ze öz gü kav ra yı şı mız la ifa de
ede bi li riz. Ta rih te de bu böy ley di, an cak ara da ki fark, geç miş te öz nel dü şün ce -
nin müş te rek dav ra nı şa yö ne le rek meş rui yet ara ma sın da ken di si ni gös te ri yor,
top lum sal, ko lek tif eği lim ve dav ra nış lar say gın lık ifa de edi yor du. Oy sa son yir -
mi-otuz yıl dır ar tık biz de ve Ba tı’da du rum tam ter si bir eği lim gös te ri yor. San -
ki ne ka dar ay kı rı, ne ka dar ya dır ga tı cı, ne ka dar söz de “ta bu kı rı cı”, ne ka dar
tek ben ci ve hat ta küs tah sa nız o ka dar do ku nul maz ve re vaç ta olu yor su nuz.

Bun la rın ya nı sı ra için de ya şa dı ğı mız bu za man, bi ze, tek nik ola rak sis te ma -
ti ze ol muş bir arz ta lep or ta mı nın yay gın lık ka zan dı ğı öz gül bir sü re ci da ya tı -
yor. Fi kir adam la rı nın ken di le rin den ve dü şün ce ye ti le rin den ön ce, öne sür dük -
le ri tez le rin rek la mı nın ya pıl dı ğı, star sis te mi ge re ğin ce, ne re dey se Holl ywo od
yıl dı zı üre ti mi ne pa ra lel şe kil de fi kir ada mı pa zar lan dı ğı za man lar da yız. Faz la
de ğil bun dan on beş-yir mi yıl ön ce aka de mi ler de ken di le ri ne her gün atıf ya pı -
lan fi kir adam la rı bu gün yer le ri ni baş ka la rı na bı rak ma dı lar mı? Bir za man lar
Sar tre ve Ca mus var dı, son ra Alt hus ser, Le vi Stra uss, Ro land Bar tes gün de me
gel di, on lar var ken Le vi nas anıl maz, Ha ber mas ta nın maz dı, şim di ler de ise Der -
ri da ve La can çok mo da. An cak he men he men hep si eş za man lar da doğ muş ve
ya şa mış olan bu şah si yet ler ara sın da rast ge le bir za man la may la kul la nı lıp tü -
ke ti len ler pi ya sa dan ge ri çe kil mek te, fa kat di ye lim ki 1905’te doğ muş ve 1995’te
öl müş ol ma sı na rağ men, ya şar ken sı ra sı gel me yen Le vi nas gi bi adam lar, ölüm -
le rin den son ra bi le za ma nı mız hak kın da ki “öz gün” dü şün ce le ri sa ye sin de şöh -
ret ola bil mek te dir ler. Yu ka rı da ka ba ca sı ra la dı ğım ör nek ler den son ra, söz ge li -
mi da ha genç ol mak la bir lik te yo ğun ve hız lı kul la nım ne de niy le Sla voj Zi -
zek’in de kı sa za man son ra mo da sı nın ge çe ce ği ni var sa ya bi li yo ruz.

Bi rey sel le şen Dü şün ce nin Ran tı ve Av ru pa Mer ke zi yet çi li ği

Bu ra da iç içe ge çen iki so run la kar şı kar şı ya yız. Bi rin ci si dü şün ce nin öz -
nel li ği do la yı sıy la ha ki ka tin kav ra nış ve ifa de edi li şin de or ta ya çı kan kar ma -
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şa, di ğe ri ise bu kar ma şa nın bel li bir mo da iz le ği oluş tur ma sı ve ya bir mo da
ve rant çiz gi siy le ör tüş me si. Dü şün ce ran tı nı, dü şü nü rün doğ ru dan el de et -
ti ği bir de ği şim de ğe ri ola rak de ğil, bel li top lum la rın ve kül tür le rin, bel li
amaç lar doğ rul tu sun da yön len di ril me si ni müm kün kı lan tin sel bir et kin lik
ola rak ta nım la ma ya ça lı şı yo rum. An cak her tin sel et kin li ğin so nuç ta mad di
bir kar şı lı ğı ola bi le ce ği ni de şim di lik bir ke na ra not edi yo ruz.

Yu kar ıda ge li şi gü zel sı ra la dı ğım kav ram ve sı fat la rın he men hep si nin kay -
na ğı nın ve ana tar tış ma mer ke zi nin, baş lan gıç ta Ba tı lı Aka de mi ler ol mak la bir -
lik te, bun la rın bir sü re son ra Ba tı dı şı aka de mi ve top lum lar ta ra fın dan da iç -
sel leş ti ril di ği ni gö rü yo ruz. En azın dan bi zim ül ke miz de bu böy le ce re yan et ti -
ği ni ken di aka de mik ya şan tı mız dan bi li yo ruz. Av ru pa Ay dın lan ma sı’nın so -
run la rı, Ba tı Mo der niz mi’nin so nuç la rı, Ba tı’da post-mo dern du rum, sa nat ta
ve mo da da Avant-gar de’ın me se le le ri, mü zik te ve si ne ma da Un der gro und’u
iz le yen eği lim ler vd. san ki bi zim bin yıl lık ken di so run la rı mız mış gi bi, iç ten ve
içer den tar tı şı la bi li yor. An cak sap ta ma, çö züm ve al ter na tif sun mak söz ko nu -
su ol du ğun da, yer li fi kir ge liş tir mek ye ri ne, yi ne so run la rın kay na ğı olan mer -
kez le rin öne ri le ri is ter is te mez ön ce lik ka za nı yor. As lın da işin bu yö nü ga yet
do ğal, el bet te bir so ru nun çö zü mü hak kın da, biz zat so ru nun kay na ğı ve sa hi -
bi olan lar, üçün cü şa hıs ko nu mun da olan lar dan ön ce ge lir ler.

Bu ra da pa ran tez aça rak çok ti pik ve ya kı cı bir ör nek ve re bi li riz: ka pi ta list
me de ni ye tin so run la rı nı çöz mek, o me de ni ye tin ken di si için ön gör dü ğü al -
ter na tif ler kap sa mın da müm kün ola bi lir di, ama bu, söz ge li mi feo dal top lum
ve kül tür için de ye tiş miş Çin li Si ya set çi ler’in bo yu nu aş mış tır. O ne den le bu -
gün Çin, so run la rı nı çö ze me di ği ka pi ta liz min, en aman sız uy gu la yı cı la rın -
dan bi ri si ne dö nüş müş tür. Ken di top lu mu nun so run la rı nı baş ka sı nın göz lü -
ğüy le de ğer len dir me nin so nu cun da, çö züm de ka çı nıl maz ola rak baş ka sı nın
ha yat tar zın dan it hal edi le cek tir. Uy sa da uy ma sa da. Böy le si bir bağ lam da
in sa nın ve top lu mun mut lu lu ğu he nüz kim se nin umu run da bi le de ğil dir.

Ken di so run la rı mı za ba kar ken bi ze göz lü ğü nü ödünç ve ren Ba tı’da ise,
el de edi len dü şün ce ran tı nın so nuç la rı doğ ru dan “pra tik güç” ve “mad di he ge -
mon ya” şek lin de or ta ya çı kı yor. İr de le me ye ça lış tı ğım dü şün ce ran tı nın öl -
çüt le ri ni, Av ru pa mer ke zi yet çi ba kış oluş tu ru yor. Mic ha el Hardt ve An to ni o
Neg ri “Mul ti tu de” adıy la or tak ka le me al dık la rı ki tap ta, il ginç bir ör nek an -
la tı yor lar: P. Pao lo Pas so li ni ve Al ber to Mo ra vi a bir lik te Hin dis tan’a gi der ler.
Her iki ün lü ya zar da, Hin dis tan hak kın da ken di ba kış açı la rı nı yan sı tan bi -
rer ki tap ya za cak lar dır. Mo ra vi a’nın yaz dı ğı ki tap, Hint li ler ve Hin dis tan hiç
bi ze (İtal ya ve İtal yan lar’a) ben ze mi yor, bam baş ka ül ke nin bam baş ka in san -
la rıy la kar şı laş tım te zi ni iş ler ken, Pas so li ni tam kar şıt te zi iş le yen bir me tin
or ta ya ko yar. Ona gö re ise Hint li ler ve Hin dis tan ay nı bi ze; İtal ya’ya ve İtal -
yan lar’a ben ze mek te dir. Bu il ginç du rum kar şı sın da Neg ri ve Hardt aşa ğı da -
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ki yo ru mu ya pı yor lar: “Şu so ru la bi lir, aca ba her iki yol ar ka da şı da ay nı ül ke yi mi
gör müş ler di. An cak bir bir le ri nin tam ter si ol ma sı na rağ men her iki tep ki de bir bi ri -
ni ta mam la mak ta dır. ‘Bi ze hiç ben ze mi yor lar’ ve ‘ay nen bi ze ben zi yor lar’ – Av ru pa
mer ke zi yet çi li ği nin iki ta ra fı nı gös te ri yor. Şim di bu na ha ki ka tin or ta lar da bir yer de
ol du ğu şek lin de kar şı çı kı la bi lir – şöy le: her han gi bir şe kil de bi ze ben zi yor lar, ama bi -
raz da fark lı lar –, böy le si bir uz la şı asıl me se le yi sis le ör ter. Her iki ya zar dan hiç bi -
ri si, Av ru pa Kim li ği’ni bü tün fark lı lık la rın ve ben zer lik le rin öl çü tü, ev ren sel stan -
dar dı ola rak yer leş tir me ge re ğin den vaz geç mi yor lar. Hint li ler bi le (ya da En do nez -
ya lı lar, Pe ru lu lar ya da Ni jer ya lı lar da hi) ken di le ri ni Av ru pa Kim li ğiy le ölç mek zo -
run da lar. Av ru pa mer ke zi yet çi li ği nin gü cü bu ra da ya tı yor.”2

Bu ra da “Ame ri kan tar zı”nın da “Ang lo-Ame ri kan” kav ra mı al tın da Av ru pa
Mer ke zi yet çi li ği’ne ek lem len me si pra tik ba kım dan doğ ru ola bi lir. So nuç ta
bu mer ke zin ürü nü olan sa yı sız dü şün ce, kav ram, dün ya gö rü şü nün aka de -
mik tar tış ma la rın öte sin de çe şit li yön tem ler le, med ya ve ile ti şim tek no lo ji le -
ri ara cı lı ğıy la, et raf la rın da ka muo yu oluş tu ru lan mad di bi rer “de ğer”e dö -
nüş tü rül dü ğü nü söy le ye bi li riz. “İn san hak la rı” söy le min den tu tun, de mok ra -
si se vi ci li ğe ka dar uza nan bu “de ğer ler” üze rin den meş rui yet ze min le ri te sis
edi le rek iç ve dış sa vaş la rın kış kır tıl dı ğı, ül ke le rin iş gal edil di ği, top lum ve
in san la rın çe şit li ka te go ri le re tas nif edil di ği, öte ki al gı sı nın, ya ban cı düş man -
lı ğı nın ve ben ze ri me la net le rin “-pro” ve “-kon tra” söy lem ler le yay gın laş tı rıl -
dı ğı ger çe ğiy le kar şı kar şı ya yız. Bu ko nu lar da “-kon tra” ya ni kar şıt; ya ni mu -
ha lif söy lem le rin de as lın da hak sız bir me se le yi ya da yan lış bir dün ya ve za -
man kav ra yı şı nı meş ru laş tır mak ba kı mın dan “-pro”; ya ni ta raf tar söy lem ka -
dar önem li bir iş lev gör dü ğü nü, ya ni bü tü nün iki par ça dan oluş tu ğu nu ay -
rı ca be lirt mek ge re ki yor. Ya da yu kar da ak tar dı ğım ör nek te ol du ğu gi bi, ken -
di ken di si ni “ev ren sel öl çüt” ola rak ta yin eden bir an la yış et ra fın da, va rı la cak
uz la şı la rın da hi asıl so ru nu giz le di ği ni, asıl so ru nun in san lı ğa yol gös ter me
id di asın da ki “mer kez” an la yı şın dan kay nak lan dı ğı nı bir kez da ha vur gu la -
mak ta ya rar var.

Bü tün bun lar dan son ra dün ya yı ve için de ya şa nı lan za ma nı yan lış kav ra -
ma nın hat ta kav ra ya ma ma nın bi le san ki kav rı yor muş gi bi iş yap tı ğı; iti bar
gör dü ğü bir za man da bu lun du ğu mu zu söy le ye bi li yo ruz. Ta rih te ile ti şim ve
med ya tek no lo ji si nin he nüz yay gın lık ka zan ma dı ğı dö nem le rin in san la rı, zi -
hin sel ola rak ko ru nak lı bir or tam da ya şı yor lar dı. An cak za ma nı mız da yay -
gın lık ka za nan bu tek nik ler sa ye sin de, her gün bir ye ni si pa zar la nan yer li ve
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ya ban cı ya pay si ya set bi lim de ha la rı nın, “par lak” pro fe sör le rin, şöh ret li ga ze -
te ci le rin saç ma lık la rı kar şı sın da in san zih ni nin ko ru na bil me si an cak is tis nai
bir du rum ar ze di yor.

To par la ya cak olur sak: ya lan yan lış olup ol ma dı ğı na ba kıl mak sı zın fik ri
öz nel li ğin yay gın la şa rak ta van yap ma sı, salt epis te mo lo jik bir so run ola rak
kal mı yor. Za ma nı mı zı, gün cel du ru mu mu zu ya da top lu mu mu zu kav ra dı -
ğı nı id di a eden sa yı sız be ya na tın oluş tur du ğu kar ma şa nın, top lum sal ze min -
de yay gın lık ka zan ma sıy la bir lik te ağır etik so run lar da baş gös te ri yor. Sö ze
per va sız ca “ben” di ye baş la ya bi len, her han gi bir epis te mik tu tar lı lık kay gı sı
güt me yen be ya nat la rın sa hip le ri, kar ma şa or ta mı na ta şı dık la rı su ora nın da
ödül len di ril dik le rin de, bu ödü lün, id di ala rı nın doğ ru lu ğu ne de niy le ve ril di -
ği ne inan ma la rı gi de rek şa şır tı cı lı ğı nı yi ti ri yor. Son yıl lar da ül ke mi zin ye tiş -
tir di ği ki mi ya zar la rın Ba tı’ya dö nük yüz le rin de, üçün cü dün ya lı ol ma ezik -
li ği nin iz le ri ni giz le mek için, kral dan faz la kral cı ifa de ler le gün de me gel me -
le ri de bun dan dır.
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