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Özet: Dekadanlık, modern toplumun gelişimi ve süregiden varoluşuyla temellenen bir 

eğilimdir. Dekadanlık, 19. yüzyıl sonlarında Batı’da ortaya çıkmıştır. Batı-dışı toplumlarda da 

sanat-edebiyat alanında etkisini göstermiş ve toplumdan, gelenekten kopuk, hayali bir 

anlayışla beslenen bir yaşam tarzını ifade etmiştir. Dekadan dünya görüşü ve yaşam tarzı, 

Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi sonrasında postmodern yöntem(sizlik)in ve tarihin, toplumun, 

ideolojilerin sonunu ilan eden, her türlü ideali aşındırıp tüketmeye yönelen anlayışların baskın 

çıkmasıyla egemen hale gelmiştir. Bu çalışmada, insanlıktan umudu kesmek yerine neden 

insanlığın verili toplumsal koşullardan köklü bir kopuşu gerçekleştirecek olan gücüne ve 

yeteneğine inanmak zorunda olmamamız gerektiğinin altı çizilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dekadanlık, Postmodernizm, Modernleşme.  

 

DECADENT WORLD VIEW AND 

POSTMODERNISM AS A LIFESTYLE: 

WHEN EVERYTHING SOLID IS TURNING TO ROOT 

THERE IS JUSTIFICATION AND GROUND FOR HOPE 

 

Ertan EĞRİBEL  

 Ufuk ÖZCAN 

 

Abstract: Decadence is a trend based on the development and ongoing existence of modern 

society. Decadence emerged in the West in the late 19th century. It has also shown its effect 

in the field of art and literature in non-Western societies and has expressed a lifestyle that is 

disconnected from society and tradition and is nourished by an imaginary understanding. The 

decadent worldview and lifestyle became dominant after the dissolution of the Soviet Union, 

with the dominance of the postmodern (lack of) method and the understandings that declared 

the end of history, society, and ideologies and tended to erode and consume all kinds of 

ideals. In this study, it will be underlined why we should not have to believe in the power and 

ability of humanity to make a radical break from the given social conditions, instead of giving 

up hope on humanity. 

Keywords: Decadence, Postmodernism, Modernization. 
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“En sonunda, insanın ayrılmaz parçası olan 
her şeyin alışveriş ve pazarlık konusu olduğu 
zaman gelip çattı. Bu, o zamana kadar el değiş-
tiren fakat ticaret konusu olmayan, erdem, duy-
gu, kanaat, bilgi ve bilinç gibi şeylerin de ticaret 
konusu olduğu bir zamandır. Tek kelimeyle her 
şey ticaret konusu oldu. Bu, genel kokuşma ve 
evrensel ölçekli alışveriş dönemidir. Eğer ekono-
mik terimlerle ifade etmek gerekirse, bu, maddi 
olsun manevi olsun, her şeyin gerçek değerinin 
saptanması için pazara getirildiği bir zamandır.”

Marx, Felsefenin Sefaleti

Dekadanlık modern toplumun gelişimi ve süregiden varoluşuyla temellenen 
bir eğilimdir. Dekadan sözcüğü, siyasetten gündelik yaşama kadar çeşitli düzeyler-
de düşüş, çözülme, değersizleşme, içe dönük nedensiz karamsarlık, soysuzlaşma ve 
köksüzlük gibi anlamlara geliyor. Modernizmin merkezindeki temel çatışma gele-
neksellik ile modernlik arasındaki çatışmadır. Modernizm, devrim idealini yitirmiş 
burjuvazinin etik, estetik, dinsel, felsefi düzeyde muhafazakâr idealizmini (idealist 
gerçekçiliğini) yansıtır; ama aynı zamanda her türlü bağlanmanın (idealin) özellikle 
de “devrimci idealizmin” karşıtıdır. Bu nedenle dekadanlık modernliğin bir sonucu 
olmasına rağmen küçümsenmiştir. Dekadanlık, sanat ve edebiyat alanında geçerli 
modern gerçekçilik anlayışına karşıt, her türlü gelenekselliği ve klasisizmi reddeden, 
toplumsallıktan soyutlanmış, insanın bilinç-dışı dünyasını, mistik eğilimlerini konu 
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alan, bireyci, simgeci türde bir anlatım biçimini ifade etmek için kullanılmıştır.1 Çök-
mekte, gerilemekte olan ile bir tutulmuştur. Dekadanlık XIX. yüzyıl sonlarında Batı’da 
ortaya çıkmış, Batı-dışı toplumlarda da sanat-edebiyat alanında etkisini göstermiş; 
toplumdan, gelenekten kopuk, hayali bir anlayışla beslenen bir yaşam tarzını ifade 
etmiş; radikal bir apolitik tavırla beslenmiştir. İçe dönüklük, kapalılık, karamsarlık, 
anlamsızlık, dilin ve kavramların toplumsal gerçeklikten kopması bu anlayışın diğer 
özellikleridir. Dekadanlık belli bir tavrı belirttiği için birbirine karşıt çeşitli görüşler 
tarafından paylaşılmıştır. Mevcut düzene duyulan umudun yitirilmesine paralel bir 
gelişme göstermiştir. Batı’da, özellikle Paris Komünü sonrasında burjuvazi karşısında 
yeni bir alternatif olarak görülen Batı işçi sınıfının dünya çapında devrimci bir rol 
üstlenemeyeceğinin anlaşılması ile dekadan anlayış egemen görüşün içinde aykırı, 
“anti” bir görüş olarak süreklilik göstermiştir. Burjuvazinin devrimci barutunu tüket-
mesi ve gericileşmesiyle sosyalist devrim dalgasının geri çekilmesi eşzamanlıdır. De-
kadanlık geniş anlamıyla köksüzlüğün ve toplumsal çöküntünün getirdiği karamsar-
lığın bir ifadesidir.2 Avrupa’da II. Dünya Savaşı sonrasında modernizm eleştirilerinin 
yaygınlık kazanmasıyla marjinal bir akım olmaktan çıkarak genelleşmiştir. 

Dekadan dünya görüşü ve yaşam tarzı Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi sonrasında 
postmodern yöntem(sizlik)in ve tarihin, toplumun, ideolojilerin sonunu ilan eden, 
her türlü ideali aşındırıp tüketmeye yönelen anlayışların baskın çıkmasıyla egemen 
hale gelmiştir. Dekadanlık Batı’da kendilerinden dünya çapında belirli roller üstlen-
mesi beklenen toplum güçlerinin bu rolü üstlenemeyeceklerinin anlaşılmasına ve kı-
sır kalmalarına koşut olarak gelişme göstermiştir. Paris Komünü yenilgisiyle ortaya 
çıkan dekadanlık düzen içinde marjinal bir eğilimi belirtirken, Sovyetler Birliği’nin 
tasfiyesiyle birlikte egemen hale gelen ideoloji(sizlik) ve birey odaklı gündelik yaşam 
tarzı olarak genelleşmiştir. Geçmişte küçümsenen, marjinal bir eğilimi belirten ve 
alay etmek için kullanılan dekadanlık, postmodern dünya görüşü olarak geçerlilik 
kazandığında olumsuz anlamından sıyrılmıştır. Postmodernizm, bir köksüzlük ideo-
lojisi olarak bireyin geçmiş ve gelecekle ilgili arayışsızlığını, bağlantısını koparmasını 
ve dolayısıyla günübirlik yaşamla sınırlanmasını yüceltmektedir. Toplumsal-tarihsel 
değerlerden ve bağlardan kopmuş bireyin açığa çıkardığı sorunlar gerçek-dışı/ötesi 

1 Böylece geçerli sanat anlayışı, her türlü yerleşik toplumsal norm ve değerden bağımsız, toplum üstü 
ve toplum dışı, özerk bir alan olarak kurumsallaşmıştır. Bir anlamda sanat-edebiyat ve kültür ulaşıl-
ması kolay olmayan fantastik bir sığınaktır. Günlük yaşantıdan ve gerçeklikten koptukça mistisizm 
veya bilinç-dışı, bilinç-altı öğeler öne çıkacaktır. Sanat-edebiyatta gerçeklikten kaçışın bir yolu da 
ölümdür. Bu anlamda bohem yaşam veya sanatçı intiharları “geçiş dönemi”nin sıkıntılarının dışına 
çıkmanın bir yolu olacaktır.

2 Osmanlı’nın ve Çarlık Rusyası’nın son dönemlerinde, yaşanan değer erozyonu ve liberal aydınların 
kapıldığı karamsarlığın bir sonucu olarak, dekadanlık bir geri çekilme, siyasetsizlik, görüş geliştire-
meme, içe kapanık bir köksüzlük olarak varlık göstermiştir. Osmanlı’da özellikle Servet-i Fünun ede-
biyat akımı içinde, Rusya’da ise sanat-edebiyat ve fikir düzeyinde geçerlilik kazanmıştır. Türkiye’de 
Osmanlı’nın, Rusya’da Çarlık düzeninin tasfiyesi sonrasında biçim ve anlam değiştirmiştir.

Ertan Eğribel, Ufuk Özcan
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sonuçlar olarak tezahür etmektedir. Dekadanlık geleneğe düşman, çökmekte, geri-
lemekte olan bir görüşü ve tutumu belirtmektedir. Geçmişte modernliğin içinde ve 
ona karşı bir eğilimi belirten bu anlayışın günümüzde bütün dünyada köksüzlüğün 
ideolojisi olarak postmodernizm biçiminde yaygınlık kazanmasında bir terslik var-
dır. Bu tersliğin tartışılmıyor olması; yeni bir alternatif görüşün ve tutumun ortaya 
konulamaması, çökmekte ve çürümekte olanın egemenlik kazanması nedeniyledir. 

Modernleşme daha başlangıçta dünya çapında bir dönüşümü, yadsıma ve kopuşu 
ifade etmiştir. Tarihte bir benzerinin görülmediği iddia edilen bu sıçrama, Batı uy-
garlığını karakterize eden Yunan-Roma-Hıristiyan geleneğinden belirli bir yönden 
kopuş yanında Doğu uygarlık tarihinin de anlamsız hale gelmesini sağlayan dina-
mikleri üretmiştir. Dekadanlık bir yönüyle modernleşmeye karşıdır, bir yönüyle ise 
modernleşmenin doğrudan ürünüdür. Modernizm olgusu endüstrileşme, akılcılık, 
dünyevileşme/sekülerleşme ve laiklik gibi -evrensel, genel geçer- özelliklerle tanı-
tılmaktadır. Üstünlük atfedilen bu özellikler geleneksel dünya görüşünden, dinden, 
hurafeden kopuşa ve belirli bir yönde ilerleme anlayışına dayanak oluşturmuştur. 
Ancak modern ilişkilere dayanak olarak gösterilen yeni ilkelere karşın geleneksel 
dünya görüşü büsbütün ortadan kalkmış değildir. Geçmişte egemen olan geleneksel 
dünya görüşü aşılmış olsa bile -geçmişin mirası, egemen görüşü olarak- yeni egemen 
dünya görüşü içinde pasif de olsa bir biçimde varlığını sürdürecektir. Yeni dönemde 
geleneksel/dinsel dünya görüşü -kendi kökenlerine yabancılaşmış bir tarzda- “piya-
sa düzeni”nin işleyişine uyumlu formlar kazanmıştır. Burjuvazi iktidarı ele geçirip 
(endüstri ilişkilerine dayalı olarak) getirdiği çözüm temelinde yeni bir dünya görüşü 
oluşturmak istemesine karşın, bu konuda zaaf içindedir. Endüstri toplumunun yarat-
tığı mekanik yasalara tabi olarak, hem yaşam tarzı hem de dünya görüşü düzeyinde 
piyasanın alışveriş mantığının dışına çıkamamıştır. Bu durum bireyciliği derinleş-
tirmekte, gündelik yaşamın kendiliğindenliğine, anlık durumlarına uygun, yetersiz, 
sığ bir ideolojiye yol açmaktadır. Modernizm Batı tarihi içinde bir sıçrama olsa bile, 
bütün iddiasına ve imkanlarına karşın, uygarlık tarihi açısından yeni bir düzey, yeni 
bir aşama/sıçrama ortaya koyamamıştır. Bu nedenle modernizmin bütün tarihi ve 
toplumsal serüveni ve onun sınırına kadar gelen dönüşümler (en azından iki yüz yıl-
dır “toplumsal değişme” olarak gündeme getirdiği değişimler) gerçekte kokuşmanın 
çürümeye dönüştüğünü belirtmektedir. Bu rastlantı değildir. 

Modern ilişkiler düzeni daha başlangıçta uygarlık yıkımı üzerine yükselmiştir. 
Kapitalizmin dönüştürücü gücü büyük bir coşku ve umutla karşılanmış, eski yaşam 
biçimlerinin, geleneksel değerlerin ve dünya görüşlerinin bir daha geri çevrilemez 
bir biçimde sonu olarak görülmüştür. Bu nedenle Fransız Devrimi ve sonrası yeni 
gelişmeler Batı felsefesinin en büyük düşünürlerinden Hegel tarafından “tarihin 
sonu” olarak alkışlanmıştır. Marx bu görüşü tersine çevirerek kapitalizm-öncesi dö-
nemi tarih-öncesi olarak değerlendirirken dünya tarihini XIX. yüzyıl ile başlatmıştır. 
Marx’ın burjuvazinin tarihsel dönüştürücü rolüne atfettiği önem, bu sınıfın kendi 
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mezar kazıcısı olan işçi sınıfını ve sosyalizmin bilimsel önkoşullarını yaratmasından 
kaynaklanmaktadır. Marx’a göre tarihin gerçek anlamda sonu, işçi sınıfının iktidarı 
alarak komünist aşamaya ulaştırmasıyla (piyasa sisteminin yıkılmasıyla) mümkün 
olacaktır. Sosyalizm kapitalizm ile sadece siyasi ve iktisadi düzeyde değil dünya gö-
rüşü ve kültür düzeyinde de çatışma içindedir. Modern kapitalist uygarlık sosyalizmi 
kendi karşıtı olarak içerse bile, sosyalizm sınıfsız toplumu yaratacak koşulları oluş-
turduğunda kendi sonunu da hazırlayarak yeni bir dünya uygarlığı yaratacaktır. An-
cak XIX. yüzyıldan günümüze kadar yaşanan gelişmeler bu tasarıyı doğrulamamıştır. 
Sorun sosyalizmde değil, sosyalizmi gerçekleştirmekte Batı işçi sınıfına veya toplum-
larına öncülük verilmesindedir. Sosyalizm, gerek işçi sınıfının mücadeleleriyle gerek-
se XX. yüzyılda Sovyetler Birliği’nin bir sosyalist devletler bloğu olarak gelişmesiyle 
kapitalizmin sınırlanmasında belli bir rol oynamıştır; ancak birçok olumsuzluğu do-
ğurmasının yanı sıra kendisine bağlı yeni bir uygarlık yaratmakta da başarısız olmuş-
tur. Gerçekte bu durum, Batı’nın dünya egemenliği çerçevesinde sunduğu iki farklı 
alternatifin de çözülmesi ve geçersiz kalmasıdır. Kapitalizm, bütün ilerici, devrimci, 
özgürlükçü görüntüsüne karşılık “genel (bir) kokuşma ve evrensel ölçekli alışveriş 
dönemi” olmaktan ileri gidememiştir; maddi ve manevi bütün değerleri “pazar”a ta-
şıyarak bir uygarlık sistemi olarak çözülmüş durumdadır. Bunun ötesinde siyasi ve 
iktisadi olarak çöküşünden de söz etmek mümkündür. Sistemin kendisini ancak si-
yasi ve iktisadi krizlerle sürdürmesi, sosyalizme alternatif olarak geliştirdiği faşizmin 
yenilgiye uğraması, II. Dünya Savaşı sonrasında sömürgeciliğin tasfiyesi, ulusal kur-
tuluş mücadeleleri karşısında uğradığı yenilgiler kapitalizmin üstünlüğünü yitirdiği, 
çöküşe geçtiği ve sosyalizmin güç kazandığı biçiminde yorumlara neden olmuştur. 
Bütün bunlara karşılık Batı sosyalizminin aynı yöntemlerle kapitalizmle yarışması 
beraberinde çöküşü getirmiştir. Bu nedenle Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi “ideolojile-
rin sonu”, “sosyalizmin sonu”, “tarihin sonu”, ancak Batı kapitalizminin (neo-libera-
lizmin ve piyasanın) zaferi olarak sunulmuştur. 

Gerçekte ise sonlanan, modern Batı uygarlık sisteminin iki büyük tasarımı olarak 
gündeme getirdiği kapitalizm ve Batı sosyalizmidir; her ikisi de kendi sınırına gele-
rek çöküş ve marjinalleşmelerini tarihin sonu görüşleriyle genelleştirmişlerdir. XX. 
yüzyılda Batı sosyalizmi ile kapitalizm arasında yürütülen mücadele yeni bir tarihsel 
aşama söz konusu olmadan, yeni sorunlar (nükleer tehdit, dünya ölçeğinde güvenlik 
sorunu, kutupluluk vb.) yaratmaktan öteye gitmemiştir. Batı sosyalizminin ve ka-
pitalizminin dayandığı iktisadi, ideolojik temeller, yeni bir uygarlık yaratma iddiası 
iflas etmiştir. Buna karşılık günümüzde ABD dünya egemenliği temelinde küresel-
leşmeden söz edilmesi Batı-dışı toplumların yeni düzen arayışından vazgeçmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle gerçekte sadece modernleşmeyle gündeme gelen 
bütünsel dünya görüşlerinin sonu değil, çözülüş halinde olan bir tarih, toplum ve 
uygarlık sorunu vardır. Toplum bilimlerinin tartışma nesnesi/birimi (insan, uygar-
lık, toplum) değişmiş, kendini bir türlü gerçekleştiremeyen, toplumdan, gelenekten, 
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mücadeleden uzak, aciz bir rahatsızlık ve korku içinde, ufku dar, tutkusuz, sıradan-
laşmış, yapay birey tipi öne çıkmıştır. Bu değişimi ifade eden bireycilik çözülüş dö-
nemi ve kısırlığının bir sonucudur. İçinde yaşadığımız çağın verili koşulları insanın 
evrensel duygularını yüceltmemekte, tam tersine her türlü yüceltme arayışını balta-
lamaktadır. Bu nedenle aşk, bağlılık, din, ahlak gibi manevi düzeylerde de bir çöküş 
ve gerileme söz konusudur. Toplum, tarih ve uygarlık içinde bütünleşip gerçekleşen, 
kendini var edip, zenginleştiren güçlü bir öznellik, bireysellik söz konusu değildir. 
Çağın hakim bireyselliği tutarlı, sahici, toplumsallaşmış bir temelden, bağlanmadan 
yoksundur. İçe dönüldüğünde de bir sığlık vardır. Bu nedenle insanlık, çağımızın en 
önemli özelliği olan anlık, kendiliğinden gelişen gündelik yaşam ilişkilerine, alışveriş 
için pazara çıkmışçasına yaşanan yapay ve tüketici ilişkilere mahkum olmaktadırlar. 
Katı olan her şey pazarda belirlenen alışverişe dönüşerek değersizleşmiştir. Tarihsel 
olarak belirlenmesi ve değişmesi söz konusu değildir. Süreklilik, devamlılık yerine 
kendiliğinden ve anlık olan öne çıkmıştır. Maddi ve manevi düzeyde sıradan günde-
lik yaşamın akışına indirgenmiş bir sığlaşma ve yozlaşma söz konusudur. Manevi de-
ğerler ve geleneksel erdem anlayışı sahihliğini yitirerek “kalpsiz bir dünyanın ruhu”, 
“iç çekişi” olmaktan uzaklaşmıştır; ölü doğmuştur ve metafizik olanı dahi arzulanır 
birer tüketim maddesine indirgeyerek suni bir haz arayışına dönüşmüştür. Bütün 
bunlardan dolayı çağımızın ana sorunu bir uygarlık sorunudur; bu sorunun avutucu 
dini, ahlaki vaazlarla çözülmesi de mümkün değildir. 

Batı’nın yeni kimlik ve uygarlık arayışları (kapitalizm, sosyalizm) insanlık için 
yeni bir gelişmeye, sıçramaya yol açmamıştır. Bu bir kısır döngüdür. Modern uygarlık 
düzeninin geleneksel uygarlıkların geçersizliliğini alenen ilan etmesine, geleneksel 
dünya görüşlerini ve yaşam tarzını adeta geri dönüşsüz bir şekilde tahrip etmesine 
karşılık, kendisini insanlık için bir alternatif olarak gerçekleştiremediği için ortaya 
kaos içinde birlik, bunalım ve çöküşten başka bir şey çıkmamaktadır. Eski düzen çö-
zülmesine rağmen yeni düzen kendisini üretmekten aciz kaldığı için bütün kurum ve 
değerleriyle çürümeye yüz tutmaktadır. Batı uygarlık düzeni kendisine dayanak ola-
cak yeni değerler yaratamadığı ve üstelik kendi değerlerini de tahribe yöneldiği için 
belirsizliği, değersizliği, anlamsızlığı dogmalaştırmakta ve bunları küresel ölçekte 
yaymaktadır. Bu gelişme, Batı’nın artık “uygarlaştırma”, “uygarlık taşıma” misyonun-
dan vazgeçtiğini de göstermektedir. Batı dünya egemenliğinin yerküremiz üzerinde 
ulaştığı nüfuz gücüne (küreselleşme) karşılık savunulacak olumlu hiçbir insanlık ve 
uygarlık değeri olmaması bir çelişkidir. Bu tersliğin dünya ölçeğinde, Batı-dışı top-
lumlar tarafından da benimsenmesi tarih, toplum ve uygarlık düzeyinde yıkım ve 
tükenişin ne kadar derinleştiğini ve yaygınlaştığını göstermektedir. Tarihin hiçbir 
döneminde görülmeyecek düzeyde, sadece toplumlar ve uygarlıklar arasında değil, 
cemaatler, aşiretler, mezhepler, hatta bireyler arasında derin çelişkiler, farklılaşmalar 
(ve buna bağlı ötekileştirmeler) açığa çıkmıştır. Buna rağmen küreselleşmeye karşı 
çıkanların bile (çokkültürlülük, özgürleşme gibi değerler adına) küreselleşmenin ka-
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çınılmazlığından söz etmeleri bir tersliğin ifadesidir. Bu çelişkinin bir başka görün-
tüsü de, artık toplumlar arasındaki dengesizlik, farklılık ve çelişkiler nedeniyle doğa 
ve çevre sorunlarının dünyayı tehdit eder boyuta ulaşmasıdır. Toplumlar ve uygarlık-
lar arasında uzlaşmaz/mutlak hale getirilen çelişkilerin ve tükenmenin bir yansıması 
olan bu yıkım ve tehdit, sanki bu çelişkilerin dışında ortaya çıkan sorunlarmış gibi 
gösterilerek küresel düzenin/ABD imparatorluk örgütlenmesinin dayanağı haline ge-
tirilmektedir. Günümüz ABD merkezli dünya egemenlik düzeni, (kendisine alternatif 
olmaktan uzak) ideolojilerin sonu, tarihin sonu, toplumsalın sonu, sosyalizmin sonu 
gibi görüşleri savunarak çürümeyi yaşamımızın doğal bir parçası haline getirmek-
te, kendi egemenlik düzenini ise tartışma dışı bırakmaktadır. Günümüzde her türlü 
“soncu” görüşün yaygınlaşması insanın sonunu belirten felaket/kıyamet ideolojisinin 
de yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu yaklaşım, kurulu düzeni aşılması mümkün 
olmayan bir düzen olarak göstermeye yöneliktir. Yeni bir çıkış veya geriye dönüş söz 
konusu değildir. Var olan toplumsal koşullar yeni bir dönüşüm yolunu tıkayarak veya 
toplum güçlerini (öznel ve nesnel etkenlerin sahiden veya sözde yokluğu nedeniy-
le) körleştirerek yeni bir aşamanın ortaya çıkmasını engellemektedir. Tarihin sonu 
görüşü aynı zamanda doğa koşullarının ve imkanlarının da sonuna gelindiğinin bir 
ifadesidir. Bu nedenle doğa ve çevre sorunlarından, tükenmeden söz edilmesi, buna 
uygun zorunluluk içeren tarih-dışı yeni tasarımlar (ekolojik uygarlık, kendine yeter-
lilik vb.) ortaya konması bir rastlantı değildir. Diğer bir deyişle, gündeme getirilen 
doğa temelli, tarih-dışı uygarlık tasarımı da belli bir tarihsel sınırı (kıyamet inancını) 
ortaya koymaktadır. Toplumlar arası ve toplum içi çekişme ve çatışmaların, ayrıcalık 
ve farklılıkların, dengesizliğin sürdüğü bir dönemde (küre-yerelleşme) bunu kaçınıl-
maz olarak göstermek ne kadar kabul edilebilir? Tarihin sonu görüşü (ütopyaların 
da sonunu belirtecek biçimde gündeme getirilerek), verili koşullar nedeniyle tarih 
dondurulsa veya düzen artık marjına gelerek kendini tüketmiş olsa bile, gerçekte bu 
koşulların en sonuna gelindiğini belirtmektedir; halbuki mevcut düzenin ötesinde-
dışında bir alternatif mutlaka vardır. 

Batı dünya egemenliği maddi ve manevi bütün değerleri tüketerek, kullanamaz 
hale getirerek, değersizleştirerek bir sistem olarak ayakta durmaktadır. Günümüzde 
toplum güçleri etkisizleşirken yabancılaşma durumu (yoksullaşma, sefalet gibi etki-
li olarak) toplum güçleri üzerinde bir baskıya dönüşmüştür. Modernleşme insanlık 
tarihi açısından büyük bir aşama olarak gösterilmesine karşılık Batı modernleşme 
yoluyla eline geçirdiği imkanları kullanamayarak dünyayı bir cehenneme çevirmiş-
tir ve böylece egemenliğini korumaya çalışmaktadır. İnsanlık bu cehennem veya 
sahte cennet içinde kendini tüketme tehdidiyle karşı karşıyadır. Ancak insanlık bu 
sorunları aşacak birikim ve yeteneğe sahiptir. Batı’nın sürekli felaket tehditleri yaya-
rak kendi düzenini sürdürme çabası karşısında insanın kendi kaderine sahip çıkma 
iradesine güvenmek zorundayız. Elbette bu güveni gerçek hale getirmenin yolu kur-
tarıcı “Godot’yu beklerken” edilgenliği içinde olmak değildir. Modernleşme insanlık 
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tarihinin birikimini parçalamış, kullanılamaz hale getirmiş olsa bile tarihin devini-
mi içinde bir devamlılık ancak yeni bir kopuş ve sıçrama ile mümkündür. Olması 
gereken öncelikle Batı egemenlik düzeninin, dünya görüşünün ve yaşam tarzının 
yadsınmasıdır. Günümüzde geçerli olan mevcut tahakküm sistemini sürdüren gün-
delik, anlık bireysel gereksinimlerin karşılanması için barış ve yaşamın yadsınması, 
mutlak farklılaşmalara, tüketmeye, yıkıma dayalı sözde zorunlu varoluş mücadelesi 
gerçekte insansal varoluşun temel koşullarıyla ters düşmektedir. Karşı çıkış da bu-
nun yadsınmasına dayalı olmalıdır. Mevcut egemen ilişkiler düzeninden kurtulma 
çabasıyla biçimlenen değişmenin yönü geleceğin uygarlığının nitelikleri ve nimetleri 
ile birlikte tartışılmalıdır. Günümüzde sorun mevcut ilişkileri geliştirmek değil, bu 
ilişkilerden gerçek insansal varoluş ve gereksinimler temelinde kopmaktır. Geçmişte 
kapitalizme uyumlu olmadığı ve kendini dönüştüremediği için eleştirilen Osmanlı 
uygarlık birikimi bu yeni toplumsal dönüşümün dayanağını oluşturma potansiyelini 
barındırmaktadır. Bu çelişkinin bütün yönlerinin en çok hissedildiği Türkiye çözüm-
süzlüğü artık aşikar olan Batıcı pratiklerin dışında yeniden uygarlık temelli bir çıkışı 
gerçekleştirebilecek durumdadır. Uygarlık tarihinde görülen büyük sıçramalar ege-
men ilişkileri temsil eden taraf içinde değil, daima farklılığını koruyan, egemen düze-
nin yükünü çeken taraflarca gerçekleştirilmiştir. Günümüzde yaşanan uygarlık krizi 
gerçekte öncülük/savunuculuk krizinden kaynaklanmaktadır. İnsanlık krizi ve çöküş 
koşulları olgunlaşmışken, genel bir teslimiyetin olması çelişkisi bir sorunun ifadesi-
dir. Tüm dünyada genel bir kokuşma ve çürüme söz konusuyken insanlıktan umudu 
kesmek yerine, insanlığın verili toplumsal koşullardan köklü bir kopuşu gerçekleş-
tirecek olan gücüne ve yeteneğine inanmak zorundayız. Tarihin, toplumun, sosya-
lizmin sonunun ilan edildiği, dünya ölçeğinde bir yıkımın, Doğu-Batı çatışmasının 
gündeme geldiği bu dönemde yeni bir başlangıç/kopuş gerçekleştirmenin gerekçe 
ve dayanağı da vardır. En azından bu yıkım ve tükenme, kokuşma ve çürüme yeni 
bir tartışma başlatmanın zorunluluğunu göstermiyor mu? Bu tartışma, mevcut ko-
şullar ile özgürleşme beklentisi arasındaki çelişkiye dayalı olarak geliştiğinde gerçek 
bir kopuşun kanallarının açılması da mümkündür. İnsanın daha başlangıçta kendi-
sini var etmesi ve özgürleşmesi verili koşullardan, zorunluluklardan kurtulmak için 
kendi emeği ve iradesiyle bağımsızlaşması çabası ile mümkün olmuştur. Özgürleşme 
atılımı elbette zorunluluklara ve koşullara bağlıdır ama bunun ötesinde bir güç ve 
potansiyele (tarihsel gelişmeye) de bağlıdır. Verili koşullar ile özgürleşme arasındaki 
zorunlu ayrımdan kaynaklanan krizin derinleşmesi insanın kendine yabancılaşması 
sorununun aşılması için de bir basamak teşkil etmektedir. Bugün eğer hala insandan 
söz edebiliyorsak, onu yüceltiyorsak koşullardan kopmayı sağlayacak bir güç hala var 
demektir.

Batı geleneksel ilişkileri tasfiye etmesine ve dünya egemenliğini ele geçirmesine 
rağmen kendi dünya görüşünü, değerlerini bütün yönleriyle ortaya koymuş değildir. 
Modernleşme, insanlık tarihinde köklü bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Buna 
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rağmen Batı, sadece kendi dışındaki uygarlıklarla değil kendi içinde de belli sorun-
larla karşı karşıya kalmıştır. Toplum içinde sınıflar arasında, ayrıca toplumların da 
kendi aralarında çelişki ve çatışmalar yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra birey ile top-
lum da karşı karşıya gelmiştir. Doğu soygun ve sömürüsünün ortak hale gelmesiyle 
Batı içi çelişki ve çatışmalar ABD’nin üstünlüğü ve öncülüğü ile sona ermiş olma-
sına karşın Doğu ile çatışmanın bütün yönleriyle gündeme gelişi Doğu içinde yeni 
ayrışma ve çatışmaların ortaya çıkmasının da zeminini oluşturmaktadır. Dünyanın 
günümüzde karşı karşıya kaldığı tehditler, insanın kendi varlığını sorgulayacak uy-
gulamalar ve bütün bunlara karşı teslimiyet psikolojisinin yaygınlaşması bir açmaza 
dönüşmüştür ve bu durum küresel felaket koşullarını da belirlemektedir. Ancak fe-
laket senaryoları bile ideoloji olarak pazarlanmakta, değersizleştirilip anlamsızlaştı-
rılmaktadır. İnsanoğlu tarihin hiçbir döneminde görülmedik biçimde en yoz, en bu-
nalımlı ve tutarsızlıklarla dolu bir döneminde yaşamaktadır. Köksüzleşme yaşamın 
her düzeyinde geçerlidir. Her şeyin merkezine konan, gündelik çıkarlara bağlanarak 
tarihten, toplumdan, uygarlıktan kopan birey, sadece kendini temsil eden, her türlü 
kolektif çabadan ve dayanışma duygusundan uzak bir biçimde şekillendirilmekte-
dir. Böyle bir durumda sorunlara rağmen gündelik yaşamın devam etmesi, bireysel 
düzeyde gündelik maddi ve manevi ihtiyaçların adeta işportalık bir alışveriş düzeni 
içinde karşılanması nedeniyle bunalım, kriz, kaos gibi tanımlamalar kanıksanmış gö-
rünmektedir. Bu durum, teslimiyet ve umursamazlığa karşı tepki olarak mezar taşın-
da “Hastayım hastayım diyordum, inanmıyordunuz, ne oldi?” yazan Laz’ın kızgınlık 
ve sitemini hatırlatmaktadır. Gündelik hayatın akışına aşırı bağlılık, kendiliğindenlik 
ve edilgenlik, aksi yönde, sabırsız, acil arayışlara, “o zaman çözüm nedir?” gibi sihir-
li formüller beklentisine ve zorlamasına neden olmaktadır. Baştan belirtelim, hiçbir 
sihirli formül yoktur. Kimse “mavi” veya “kırmızı” hap seçeneği beklemesin.3 Bu an-
cak filmlerde olur. Bundan dolayı tartışmayı sorun odaklı bir şekilde nihai noktasına 
kadar sürdürmek gerekir. İlk yapılması gereken tartışma üzerinde oybirliği sağlamak 
ve bilinçlenmektir. Böylelikle herkes kendi görüşünce, çeşitli yönleriyle konuya kat-
kı sağlayacak, sorun üzerinde etkili olma arayışına girecektir. Bizim söyleyeceğimiz 
budur. 

Katı olan her şey kokuşma ve çürümeye dönüşürken insana olan umudu kaybet-
memek gerekir. 

Militan/devrimci bir iyimserliği örgütlemek için gerekçe ve dayanağımız vardır. 

3 Matrix filminde, yaşanılan dünyanın aslında beyinde gerçekleşen bir simülasyon programı olduğu-
nu öğrenen Neo’nun oradan kurtulabilmesi ve gerçek dünyaya dönmesi veya bu simülasyon içinde 
gerçekliğin farkında olmadan kalması için kendisine sunulan kırmızı ve mavi iki haptan birini seç-
mesi gerekir.


