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ÖZ: Bu çalışmada Ahmet Talimciler’in “Saçmanın İktidarı” isimli kitabı ele alınmaktadır. Türkiye’nin 
yakın gündemini kayıt altına alma niteliğinde bir eser olan kitap, toplumsal olayları sosyolojik bilgiyle 
bütünleşerek aktarması bakımından dikkate değerdir. Medyanın dönüştürdüğü ve toplumsal alanın 
da buna eşlik ettiği bir gündelik hayatı anlatan çalışmanın, şimdiki okurlara ve gelecekteki potansiyel 
okuyuculara tanıtılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın ek bölümünde ise söz 
konusu kitaptan derlenen beş adet yazı yer almaktadır. Bu yazıların bir konu bütünlüğü ile kitabın 
anlatmak istediğini özetlediği söylenebilir.  
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The Power of the Bullshit: It's Not Just the Screens, It's Transforming Our Lives, 
Too 

ABSTRACT: In this study, Ahmet Talimciler's book called "The Power of Nonsense" is discussed. The 
book, which is a work in the nature of recording Turkey's recent agenda, is remarkable in terms of 
conveying social events by integrating with sociological knowledge. It is thought that it is important to 
introduce the work, which describes a daily life transformed by the media and accompanied by the 
social sphere, to current readers and potential readers in the future. In the appendix of the study, there 
are five articles compiled from the book in question. It can be said that these articles summarize what 
the book wants to tell with a subject integrity. 

 

Keywords: Power, Media, Change, Transformation, Bullshit. 

 

Makale Türü: Kitap Tanıtımı 

Geliş Tarihi: 12.05.2022 
Kabul Tarihi: 20.06.2022 

  

 
 Prof. Dr., Karabük Üniversitesi, ademsagiroglu@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0763-0518 



 
Adem Sağır • Saçmanın İktidarı: Ekranlarla Sınırlı Kalmıyor, Hayatlarımız da Dönüşüyor 

 

130 

 

Giriş 

Türkiye’de Spor Sosyolojisi’nin öncü ve kurucu isimlerinden 
olan Ahmet Talimciler tarafından 2021 yılında kaleme alınan 
kitap, Sakin Kitap tarafından alana kazandırılmıştır. Kitap 
“Saçmanın İktidarı” üst başlığıyla gündelik hayata hâkim olan 
bir dilin görünümlerini anlatacağı izlenimini vermekle birlikte 
“ekranlarla sınırlı kalmıyor, hayatlarımız da dönüşüyor” alt 
başlığıyla nasıl bir sosyal gerçeklikle karşılaştığımızın altını 
çizmektedir.  

Türkiye’de uzmanlık alan spor sosyolojisi olan Ahmet 
Talimciler, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde başladığı 
akademik kariyerine İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde profesör 
olarak devam etmektedir. Taraftarlık kimliği, fanatizm, medya ve 
spor ilişkileri, endüstriyel spor, Türkiye’de sporun tarihi gibi 
farklı temalarla yürüttüğü çalışmaların yanında Türkiye’nin 
toplumsal tarihi, medya, tüketim, beden gibi konularda da farklı 

zamanlarda yayınlanan çalışmaları vardır. Kuşkusuz “Sporun Sosyolojisi Sosyolojinin 
Sporu” isimli kitap çalışması, alanında ilk ve tek olma özelliğine sahiptir. Simon Kuper’in 
“futbol sadece futbol değildir” sözünden ilhamla sporun toplumsal yaşam içinde kök salan 
ve kültürün üretilmesinde, dolaşıma sokulmasında katkıları bulunan bir alan olarak ele alan 
bir çalışmadır. Spor sosyolojisi olarak konumlandırdığı kavramsal şema, sporun toplumsal 
yaşam içindeki yeri ve öneminin yanı sıra spor alanında yaşanan problemlerin çözümüne 
odaklanmayı içermektedir. Talimciler’in Türkiye’deki güncel olay ve durumlara dair yazdığı 
köşe yazıları ise uzun süredir tarihe kayıt düşmek anlamında önemlidir. Talimciler, kendine 
ayrılan internet gazetesi köşesinde sosyolojik bilgi ve deneyimini güncel olaylarla 
ilişkilendirerek çeşitli konularda yazılar yazmaktadır.  

Saçmanın İktidarı kitabının ana gündemi, popüler kültür ve sosyal medyadır. Talimciler 
“sözün gücünden görüntülerin gücüne geçiş sürecini çok hızlı tamamladığımıza” yaptığı 
vurguyla başlattığı çalışmasında akıllı teknolojiler başta olmak üzere ekranlardan hayatımıza 
giren birçok gündemin bizi nasıl etkisi altına aldığını aktarmaktadır. Kitaba adını veren 
Saçmanın İktidarı, Talimciler’in başlangıç yazısıdır. Yazıda ekranda görülen şeylerin bir süre 
sonra nasıl rutinleştiği ve gündelik hayatın içinde normalleştiği anlatılırken yaşanan 
durumun karşılığı “belleksiz toplum yapısının oluşumu”1 şeklinde ifadesini buluyor. 
Aslında Talimciler’in bize aktardığı gerçeklik gündelik hayatın çöktüğü, parçalandığı ve 
anlamsızlaşmaya başladığıdır. Çünkü “hafızanın gücünün yerini imajların almasının” bir 
sonraki adımı “saçmanın iktidarı”2 olacaktır. Saçma “birbirinden farklı gibi gözüken ama son 
tahlilde birbirini tamamlayan öğelerin” adıdır. Talimciler, irrasyonelliğin dışına taşan ama 
onun da ötesine taşıdığı bir fotoğraf çekmektedir. Burası aynı zamanda ölçüsüzlüğün 
makbul vatandaşlar tarattığı bir bağlama atıf yapmaktadır. Talimciler’in deyişiyle “hakkın 
ve haklının karşında değil gücün karşısında ezilen insan sayısının artması saçmanın normal 
buna karşın normal olanın giderek daha fazla anormal olmasıdır”3. 

“Seviye düştükçe çirkinleşiyoruz”, “mahremiyetimizi kendi ellerimizle devrediyoruz”, 
“saatlerimiz telefon başında tükeniyor”, “karalamanın ötesine geçememek”, 
“İvedikleşiyoruz”, “şarkıları yasaklayınca her şey düzeliyor mu?” gibi birbirinden farklı 

 
1 Ahmet Talimciler, Saçmanın İktidarı (Ekranlarla Sınırlı Kalmıyor, Hayatlarımız da Dönüşüyor), İzmir: 
Sakin Kitap, 2021, s. 16. 
2 A.g.e., s. 17. 
3 A.g.e., s. 19. 
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başlıklar, son birkaç yıl içinde Türkiye’de politik ve toplumsal gündemin nelerle meşgul 
olduğuna dair bir fikir sunmaktadır. Bu haliyle düşünüldüğünde Talimciler’in yazıları 
Türkiye’nin tarihine sosyolojik bir kayıt düşme çabası içermektedir. “Hiç kimsenin rezil 
olmadığı, kimsenin sorumluluk almadığı bir ülkede bütün sorunları başkanlığa kitliyoruz”4 
söylemiyle özeleştiri kültürünün rafa kalktığını aktaran Talimciler bu bakışa, “ortası yok! 
Ortası aslında bütük bir boşluk ve o boşluk her geçen gün biraz daha hepimizi içinde doğru 
çekmeyi sürdürüyor”5 tespitini ekleyerek içinden çıkılmaz bir saçmalık haline düştüğümüze 
değinmektedir. Talimciler’in saçmanın iktidarıyla anlattığı, perspektiflerin hegemonyasının 
ilanıdır, başka bir ifadeyle insanların birbirlerine hakimiyet kurma savaşıdır. Beğenilerin 
dayatılması bu hakimiyet kurmanın birincil motivasyon kaynağıdır. Bu ilanın anlamı 
Talimciler’in “sorunları çözmeyi değil sorunlarla yaşamayı ve bununla hemhal olmayı 
maharet sayan bir anlayış hayatlarımızı çepeçevre sarıp sarmalamış vaziyette. Bu öylesine 
yaygın bir bakış açısı ki hepimizi esir alabiliyor”6 söyleminde içkindir.  

Talimciler, görüntülerin inşa ettiği bir gösteri dünyasında kendini kaybeden ve aramaya 
pek de hevesi olmayan bir insan hikayesi anlatıyor bize. Ölüm gibi hayatın sarsıcı bir 
gerçekliği karşısında dahi cenaze törenlerini birer görünme ve gösterilme mekanına 
dönüştüren insanların hikayesidir bize anlatılan. Talimciler’in “Naaşın başında fotoğraf 
çektirmek için yapılan itiş kakışlar”7 veya “ölen yakınlarıyla çektikleri selfileri paylaşma” 
şeklinde sıraladığı örneklerle insanların geldiği noktanın “bakın ben buradayım” 
diyebilmenin halleriyle örtüştüğüne dikkat çekmektedir. Gerçekle bağın koptuğu bir çağda, 
insanın sanal olarak inşa ettiği dünyada kendisini nasıl var etmeye çalıştığı görülmektedir. 
Tüketmek, daha çok tüketmek ve tüketirken de bireysel haz almanın ötesinde başkaları için 
yapılan gösteride alınacak beğeni ve yorum sayılarının önemsenmesidir. Nicelin baskın bir 
söyleme dönüştüğü niteliğin çok da önemsenmediği “kısır bir döngüye”8 girdiğimizin 
ifadesidir. Buradaki gerçeklikse Talimciler’in sosyolojik ilgisiyle sunduğu “örnekleştirilen 
yaşamlar sayesinde tahakkümün sınırları geçmişte tartışılan noktaların çok daha ötesinde bir 
pozisyona ulaştığını”9 betimlemesidir.  

Talimciler’in kitabında yaptığı altı çizili vurguların çoğu sosyal medyanın toplumsal 
gerçekliği nasıl dönüştürdüğüne dairdir. “Paylaştıklarımız aslında yaşadıklarımız değil”10 
derken Talimciler, aslında hayatlarımızı nasıl idealleştirdiğimizi ve idealize ettiklerimizi 
ekranlardan birbiri üzerimize nasıl boca ettiğimizin betimlemesini yapmaktadır. İnsanın 
kendi gerçekliğinden uzaklaşması, sıklıkla da ideal hayatların içerisinde boğulmasından 
kaynaklanmaktadır. Talimciler’in ifadesiyle “elimizden kaçırdıklarımızı sanki varmış, 
elimizdeymiş gibi sunabilme”11 becerisine sahip bir mecradan bahsedilmektedir. Daha 
ötesine geçerek “sokağa inmeden, inmiş gibi olduğumuz yeni bir destek ve protesto 
biçimleri”12 çıktığını betimleyen Talimciler, siyasetin de eylemde olma halinin de sosyal 
medyanın diline teslim olduğunu belirtmektedir. Yeni çağın insanını, aslında saçmanın 
iktidarda olduğu bir çağın yansıması olarak tanımlıyor: “Ölümün ve yaşamın sıradanlaştırıldığı 
bu yeni dönemde artık her birimiz bir diğerinin ötekisi olarak doğrudan olmasa bile dolaylı biçimlerde 
ifşa edilecek bir varlık”13. Talimciler’in kitabın başka bir yerinde ifade ettiği “ne yaptıklarımızdan 

 
4 A.g.e., s. 21. 
5 A.g.e., s. 21. 
6 A.g.e., s. 22 
7 A.g.e., s. 27. 
8 A.g.e., s. 31. 
9 A.g.e., s. 32. 
10 A.g.e., s. 53. 
11 A.g.e., s. 55. 
12 A.g.e., s. 60 
13 A.g.e., s. 61. 
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haz alabilme hali ne de yaşamlarımızın bir anlamı olduğu konusunda kendimizi rahat hissedebilme”14 
halinin tercümesi, “bambaşka bir hayat rüyası ile yola çıkıp beklediklerimizin tam tersi bir noktaya 
ulaşmak be bunun da ötesinde maruz kalmak zorunda olmak”15’dır.   

Talimciler’in bugünü anlatırken geçmişe özlemle yaptığı değinmeler ve hatırlatmalar, 
kitabın aynı zamanda geçmişle bugün arasındaki bağı ortaya koyması bakımından dikkate 
değerdir. Özellikle sinema ve müzik üzerinden sıraladığı örnekler bu bakımdan önemlidir. 
Talimciler, çabasını “geçmişi parlatmak veya orada oluş bitenleri pamuklarda sarıp sarmalamak”16 
değil, “tarihe not düşmek ve kötülükle mücadele etmek için iyiliği, güzelliği desteklemek”17 şeklinde 
anlatmaktadır. Geçmişle bağın kopması, gündelik hayatın parçalanmasıyla doğrudan 
ilişkilidir. Bu parçalanma, Talimciler’in kitap boyunca zaman zaman sosyal medya bazense 
televizyon ekranı üzerinden anlattığı gerçeklikle ilgilidir. Bahsi geçen gerçekliğin çerçevesi 
“aynı dili konuşup”18 bir o kadar da “uzak olmak ve yaşananlar karşısında daha baştan birbirine 
güvenmeme temelinde yükselen bir anlayışın hayat sokulması”19’dır. Talimciler’in kimi zaman 
sinema, kimi zaman müzikten ve futboldan bahsederken yaptığı hatırlatmalarda “eski yeni 
tartışmaları içerisinde Türkiye’nin değerlerini silikleştirme girişimlerinin”20 yalnışlığını 
tartışır. Çünkü “kaygı düzeyi her geçen gün artan, yaşadıklarının ne anlama geldiğini 
sorgulamaktan bile uzaklaşan”21 ruh haliyle “uzlaşılabilen noktaların oldukça uzağına”22 
düştüğümüzde dikkat çekiyor.  

Talimciler’in kitabı “kadınlar öldürülüyor ve hepimiz bakıyoruz”23 şeklinde radikal 
sorgulamalar içeriyor ve sayısız kadın cinayeti olaylarından sonra nasıl normale 
dönebildiğimizi de sorguluyor. Kitaptaki yazılar boyunca erkeklik tartışmaları üzerinden 
politik ve ataerkil bir dilin eleştirisi okunurken, medyanın gündelik olaylara yaklaşım dilinin 
de eleştirildiği görülmektedir. Talimciler’in kitabının temel başarılarından birisi eleştirel 
düşünme becerisini bütün olaylara uygulayabilmesidir. Kullandığı dilin yargılayıcı ve yıkıcı 
değil, yapıcı olması ve gündemi sosyolojik düşünme geleneğinin içerisinden yakalaması, 
kitabın her okuyucu kitlesi için anlaşılırlığını artırmaktadır. Sosyal medyanın ve televizyon 
dünyasının gittikçe egemen olduğu bir toplumsal alanda yaşanan olayların, sosyolojinin 
kavramsal şemasıyla aktarılması önemli bir eksikliği gidermektedir. Talimciler’in bize, 
hafızamıza saldıran teknolojik araçlarla bir baş etme stratejisi sunduğu görülmektedir. 
Stratejinin temel dinamiğini Talimciler’in ifadesiyle “tarihi tarihle, insanı da insanla yad etmenin 
yollarını bulmak”24 şeklinde olduğunu belirtmek mümkündür.  

“Saçmanın İktidarı” mutlu olduğunu sanıp da mutluluğun gerçekte neye benzediğini 
unutan insanların hayatlarını bize anlatmaktadır. Saçmayı ortaya saçan şey, başkalarının 
hayatlarına bakarak kendi hayatlarının o kadar da kötü olmadığını düşünme yanılgısıdır. 
Böyle olunca oturduğu yerde sosyal medya aktivistliğine soyunmak da politik dilin akışına 
kapılıp insanları kategorilere ayırmak da kolaylaşıyor. Talimciler’in kitabının bir diğer 
başarısı ise güncel olayları tarihsel bir arşive dönüştürmesidir. Sosyal tarihçi tavrıyla, birikim 
ve deneyimden hareketle olayları kayıt altına almaktadır. Bu haliyle kitabın bir sosyal tarih 

 
14 A.g.e., s. 77. 
15 A.g.e., s. 91. 
16 A.g.e., s. 112. 
17 A.g.e., s. 113. 
18 A.g.e., s. 137. 
19 A.g.e., s. 137. 
20 A.g.e., s. 159. 
21 A.g.e., s. 201. 
22 A.g.e., s. 207. 
23 A.g.e., s. 175. 
24 A.g.e., s. 151. 
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çalışması olduğunu ve sosyoloji başta olmak üzere iletişim, sanat gibi birçok alanda da 
okuyucuya katkı sunacağı açıktır. Kuşkusuz teknolojinin karşısında akışkanlığı artan bir 
hayat karşısında Talimciler’in “kapatın televizyonlarınızı”25 önermesinin de ironik bir 
şekilde kitaplara yeniden dönmek gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Kaynakça 

Talimciler, Ahmet. Saçmanın İktidarı (Ekranlarla Sınırlı Kalmıyor, Hayatlarımız da Dönüşüyor). 
İzmir: Sakin Kitap, 2021. 
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25 A.g.e., s. 224. 
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Ekler: 

Ekranlarla Sınırlı Kalmıyor, Hayatlarımız da Dönüşüyor 
17.10.2018 

Sinema ile başlayan, televizyon ile devam eden son olarak da bilgisayar teknolojileri 
aracılığıyla her birimizin ceplerimizde taşıdığımız telefonlarla doruğa ulaşan görüntünün 
gücü sayesinde son zamanlarda toplumsal hayatlarımız içerisindeki alışkanlıklarımız değişti. 
Eskiden söylediklerimizin ucunun dokunduğu ve bunun karşısında olumsuz olarak 
gösterilen davranışların yapılmaması gerektiği düşüncesinin bir anlamı dolayısıyla da bir 
yaptırım gücü vardı. Buna karşın içinden geçmekte olduğumuz zaman dilimleri içerisinde 
işler tam anlamıyla sarpa sarmış vaziyette. Neye dokunsanız elinizde kaldığı gibi, örnek 
olarak vermeye çalıştıklarınızın da bir değeri yok artık!  

Her şeyin oluruna vardığı buna karşın halletme dozajının yükseldiği günlerin içerisinde 
ölçü ve ölçüsüzlük arasında gidip geliyoruz. İşte bu noktada ekranlardan taşanların sadece 
ekranlarda olup bitenleri takip edenlerle sınırlı kalmadığı gerçeğini de bir kez daha üstüne 
basa basa dile getirmek gerekiyor. Mafya dizileri ile başlayan ve erkekliğin kitabının yapılan 
baskı sayısının bile hatırlanmayacağı kadar fazlalaştığı bir ortamın gündelik hayatımızı alt 
üst edecek yaklaşımları dolaşıma soktuğunu hep birlikte ama acı bir şekilde yaşayarak 
öğreniyoruz. Kafa, tokat, tekme atmak, silah ve bıçak çekmek, dövmek, küfür etmek, 
korkutmak, kaçırtmak, yaralamak ve öldürmek gibi şiddetin her türlü normal gösterildiği 
sahneleri artık sadece ekranlarda görmüyoruz.  

Ekranlarda olup biten sadece dizilerde, filmlerde veya tartışma programları ile futbol 
sahasının içerisine sıkışıp kalmış durumda değil. Artık her yer suç mahalli olarak 
nitelenebilecek bir biçimde yeniden biçimleniyor. Burada racon kesen, kavga eden, küfürler 
savuran, döven, vuran hatta öldüren tipler cirit atıyor. Ne tesadüf ki ekranların içindekiler 
kadar hayatlarımızın içerisindekiler de aynı kötülük hamuruyla ve aynı şiddetseverlikle 
yollarına devam ediyorlar. Biz eskiden böyle değildik, nerede hata yaptık? Sorularını artık daha 
sık soruyoruz. Şiddet fenomenini toplumsal hayatlarımızın içerisinde daima yedekte 
tuttuğumuzu ve buradan farklı gerekçeler üretmek suretiyle, işimize geldiği gibi 
kullandığımızı ise her nedense hiç ama hiç itiraf etmiyoruz.  

Kavga etmeyi, diş göstermeyi, küfür etmeyi erkekliğin olmazsa olmazı olarak 
gösterdiğimiz için söz konusu şekilde davranmayan erkekleri etiketlememiz de kolaylaşıyor. 
Şiddetin hiç eksik olmadığı hayatlarımızın içerisine barışçıl duyguları ve buna uygun çocuk 
yetiştirmeden tutun aile kurmayı, sosyal ilişkileri kısacası hayatın her alanındaki ilişki 
kalıplarını bir türlü yerleştiremiyoruz. Ekranlara yansıyanların gündelik hayatlarımızın ta 
kendisi olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Buna karşın ekranlar aracılığıyla 
normalleştirilen şiddet görüntülerini ve buna uygun davranış kalıplarını da yok sayamayız.  

Bu öylesine patolojik bir hal almaya başladı ki, yaşananların çok ünlü olmakla veya cahil 
cühela olmakla bir ilgisi kalmadı. Herkesi yakıp kavuran bir şiddet dalgası içerisinde 
hepimiz payımıza düşeni fazlasıyla alıyoruz. Sokakta rahatça yürüyememekten, evlerimizde 
huzurla oturamamaya, bindiğimiz arabada sinir katsayımız yükselmeden seyahat 
edememeye kadar uzanan kısacası hayatlarımızı içten içe kemiren sosyal bir problem olarak 
şiddeti büyütmeye devam ediyoruz.  

Kötü örneklerin rol modeli olduğu bir yerde neyi, nasıl ve ne amaçla örnek 
göstereceğinizi de şaşırırsınız. Eğitim denilen alandaki tartışmalarımızı nihayete 
erdiremediğimiz müddetçe ister on iki yıllık süreci ister buna eklenecek olan üniversite 
aşamasını konuşmanın bir anlamı da bulunmamaktadır. Gençlerin eğitimle birlikte okuyup 
bir yerlere gelme düşüncesinin kaybolduğu dönemden geçiyoruz. Bu noktada ekranlardaki 
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örnekler ile gündelik hayat içerisindeki örnekler çakıştığında eğitim sistemine duyulan inanç 
da yok olmaya başlıyor.  

Lüks arabalara binen, ihtişamlı evlerde oturan, mühim insanları tanıyan ve istediklerini 
yaptırabilme gücüne sahip bulunan dizilerdeki karakterler gibi veya ekranlara yansıyan 
şarkıcılar, artistler, futbolcular gibi olma hayali giderek daha cazip hale dönüşüyor. Gerçek 
yaşamla hayaller arasındaki mesafe açıldıkça yerine koymak için vazgeçilebilecekler de ters 
yönlü olarak büyümeye başlıyor. Ekranlarda gördüğü karakterin yapıp ettiklerinin ne olursa 
olsun maruz görülebileceği bir anlayış ise bu noktada dolaşıma sokuluyor. Güç beraberinde 
buna uygun bir toplumsal iklimin oluşmasına ve olup bitene onay vermenin yanı sıra 
sonuna kadar destek olmayı da kabullenen bir kitlenin şekillenmesine zemin hazırlıyor.  

İşte asıl olup bitenler de tam bu noktadan sonra normalleşmeye ve olanlar 
sıradanlaşmaya başlıyor. Kitchleşen olayların yanı sıra bununla birlikte kitchleşmekten 
imtina etmeyen insanlar ve gruplar ortaya çıkıyor. Takım tutar gibi ünlülerin peşinden 
giden, yapılanları kabullenmenin yanı sıra zaten böyle olmalıydı savunmasını da 
beraberinde yapan bir kitleden söz ediyorum. Burada her şey zıvanadan çıktığı gibi ölçünün 
kalmadığı, kuralsızlığın kendisinin kurala dönüştüğü ve kaba kuvvetin her şeyin üzerine 
çıktığı bir dönem belki de dönemece geçiliyor.  

Bilindik klişe lafı tekrarlamanın tam sırasıdır: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! 
Hakikaten de bu olup bitenler ile birlikte alışkanlıklarımız, önerilerimiz, yaklaşımlarımız 
kısacası her türlü davranış kalıplarımız da değişmek durumunda kalacaktır. Uyanların 
varlığını sürdüreceği buna karşın üzülmeye devam edecekleri bir dönemdeyiz. Uymayanlar 
ise giderek dışlanma ve izole edilme tehlikesi ile baş başa hayatlarını sürdürme durumunda 
kalacaklardır. Bambaşka bir hayat rüyası ile yola çıkıp beklediklerinizin tam tersi bir noktaya 
ulaşmak ve bunun da ötesinde maruz kalmak zorunda olmak, asıl üzüntü verici olandır.  

Ekranlarda olup bitenleri hep seyredenlerle sınırlı bir kitle ile alakalı ve bir zaman 
diliminde olup bitmiş olarak değerlendirme gafleti ile bugünlere kadar geldik. Oysa zaman 
ve mekanın yanı sıra ulaşma gücü itibariyle de yoğun bir mekanizma ağına sahip olduğunu 
öngöremedik. Toplumsal hayatlarımızın aksayan yanlarını, yine oradan aldığı ile yoğurmak 
suretiyle misliyle bize geri döndüren yaklaşımlarla birlikte şiddetin kapakları kapanmamak 
üzere açılıverdi. Gördüklerimiz sadece bir görüntüden ibaret değil asıl film ve aksiyon 
görüntüler ile birlikte üzerine konuşuldukça tekrar tekrar yeniden dolaşıma sokuluyor. 
Burada ne isterseniz bulabilirsiniz, erkek erkeğe halletmek için kavga etmekten tutun da, tek 
başına evli bir kadın nasıl 30 dakika dans edebilire kadar seçerek kullanabilirsiniz. Örnekler 
çoğaltılabilir buna karşın şiddetin tonları değişmesine karşın yarattığı tahribat ve etkinin 
azalmadan devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.  
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Kapatın Televizyonlarınızı! 

28.12.2018 

Sidney Lumet’in 1976 yapımı Şebeke(Network) filminin unutulmaz sahnesinde kızgın 
peygamber sunumuyla Howard Beale konuşmaya başlar ve konuşma esnasında 
Televizyonun nasıl bir yer olduğunu anlattıktan ve gücüne vurgu yaptıktan sonra da 
Televizyonlarınızı kapatın! İfadesini kullanır. “Televizyon gerçek değildir, bir eğlence parkıdır. 
Televizyon bir sirktir. Can sıkıntısı giderme işi yani. Gerçeği istiyor musunuz Tanrıya gidin, 
gurunuza gidin, kendinize gidin. Çünkü asıl gerçeği bulabileceğiniz tek yer orası. Bizden hiçbir 
gerçeği öğrenemezsiniz, yalan söylüyoruz. Duymak istediğiniz her haltı söyleriz size, biz hayal ticareti 
yaparız. Hiçbiri gerçek değil. Ama siz orada oturur, günlerce gecelerce her yaştan her renkten, her 
dinden bir sürü insan oturup bizi izlersiniz ve burada uydurduğumuz hayallere inanmaya 
başlarsınız. Ekranın gerçek kendi hayatlarınızın hayali olduğuna düşünmeye başlarsınız. Ekran size 
ne derse onu yaparsınız. Ekrandaki gibi yer, çocuklarınızı büyütür hatta düşünürsünüz. Bu bir delilik 
yığını, bunların hepsi manyak. Tanrı aşkına gerçek olan sizlersiniz. Biz hayaliz, hayal. 
Televizyonlarınız kapatın. Kapatın ve beni yok edin”.  

Kırk iki sene önce yayınlanan ve içinde bulunduğumuz ülkedeki medyanın halini 
düşündüğümüzde tam yerli yerine oturan bir durum eleştirisi var karşımızda. Filmde 
televizyonları kapatın diye bağıran kişinin yapmış olduğu çağrıya eşlik eden gelişme 
seksenli yılların hemen akabinde doksanlarla birlikte bambaşka bir gerçeklik alanı olarak 
bilgisayar çağı ile birlikte hayata geçti. Televizyonların işgal ettiği alan gerilemeye başlarken 
onların terk ettiği mevzileri bu kez çok daha boyutlu bambaşka bir gerçeklik alıverdi. Bu 
yaşananların ülkemize yansıması her ne kadar çok daha sonra gerçekleşmiş olsa da şu anda 
bizim ülkemizde de televizyonun krallığının adım adım sona doğru yaklaşmakta olduğu 
gerçeğini rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki televizyon izleme oranlarına ilişkin Radyo Televizyon 
Üst Kurulunun araştırmasının sonuçları açıklandı.  Buna göre 2006 yılında günlük ortalama 
5 saat 8 dakika televizyon izlenirken, bu rakam 2009 yılında 4 saat 23 dakikaya, 2012 yılında 
3 saat 54 dakikaya ve 2018 yılında ise 3 saat 34 dakikaya gerilemiştir. Geçen on iki yıl 
içerisinde yaklaşık olarak iki saatlik bir azalma söz konusudur ve bu durum yaklaşmakta 
olan dalganın habercisidir. Çünkü çalışmada da vurgu yapılan yaş arttıkça televizyon izleme 
eğilimi artmaktadır cümlesi anahtar niteliğindedir. 15-24 yaş aralığındaki kesimin yeni 
medya olanakları üzerinden dizi, haber ve program takibi yapıyor olmaları, ileriye dönük 
önemli bir durumu ortaya koymaktadır.  

Ülkelere göre televizyon izleme oranlarına bakıldığında ise yine aynı rapor içerisinde 
ABD, Brezilya ve Japonya en çok televizyon izlenen ülkeler içerisinde ilk üç sırayı alırken, en 
az televizyon izlenen ülkeler ise İsveç ve Çin’dir. Türkiye, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık 
ve Hindistan ile birbirine yakın televizyon izleme sıklığına sahip bir ülke konumunda 
görünmektedir. Yine çalışmadaki ilginç bulgulardan bir tanesi kadınların, erkeklerden daha 
fazla televizyon seyrediyor oluşudur. Kadınlar 3 saat 46 dakika televizyon izlerken 
erkeklerin süresi 3 saat 14 dakika olarak saptanmıştır. Buna karşın en çok izlenen ilk üç 
program türü arasında üçüncü sırada spor programlarının yer alıyor olması da dikkat 
çekicidir. Haberler 24,2 ile birinci sırada yer alırken onun hemen ardında ise 15.6 ile yerli 
diziler gelmektedir. Spor programları ise 13.5’luk bir izlenme oranına sahiptir.  

Eğitim seviyelerine göre televizyon izleme sürelerinde ise düşük eğitim grubunda 4 saat 1 
dakikaya karşılık, orta eğitim grubunda 3 saat 50 dakika ve yüksek eğitim grubunda ise 3 
saat 19 dakikalık bir farklılığa rastlanmıştır. Çalışmada günlük internet kullanım süresi 3 saat 
18 dakika olarak belirtilmiştir. İnternet üzerinden televizyon izleme oranlarında ise erkekler 
kadınlardan daha fazla bu yolu tercih etmektedirler.  
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Televizyonla ilgili durumumuzu gözler önüne serdikten sonra bir süredir konuşulan ve 
yılın bitimine doğru giderek daha çok ısıtılan televizyonların paralı hale dönüşmesi meselesi 
üzerinde tekrar durmanın tam sırasıdır. TRT’nin dizileri dışında kalan dizilerin abone 
sistemine geçişi ile ilgili yeni gelişmeler medyaya yansıdı. Buna göre çok izlenen pek çok 
diziyi seyretmek için vatandaşlarımızın abone olmaları gerekecekmiş! Dizi sektörünün 
içerisinde bulunduğu çıkmazın yanı sıra uzun çekim süreleri, rating sorunları ve maliyetler 
düşünüldüğünde gerçekten de yapılması gereken bir şeyler olması gerekiyor. Buna karşın 
yıllardır alıştırılan kitlenin bir anda paralı yayına geçiş yapmasını beklemek ise en iyimser 
tahminle safdillik olacaktır.  

Yaşadığımız gelişmelerin televizyonla kurulan bağı gevşetmeye başladığı ve kitlenin 
ilgisini çeken yapımların her geçen gün azalmakta olduğunu sektörü yakından takip edenler 
gayet iyi biliyor. Buna karşın özellikle haber izleme ve tartışma programlarının durumunun 
da iç açıcı olmadığını hatta tam tersine bir örnekleşen haberlerle klişelerin ötesine geçmeyen 
bir yapımcılık anlayışının her tarafı sardığını söyleyebiliriz. İşte bu noktada televizyon ve 
gazetelerin tek tipleşmesinin yarattığı sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi pek de kolay 
olacak gibi gözükmüyor. Yıllarca iki film arka arkaya seyreder gibi dizilerden dizilere 
koşturulan ve gerçek hayat ile ekranlarda gördüklerini birbirine karıştıran kitlenin, bu güne 
kadar hiç düşünmediği bir biçimde buraya para ayırmasını beklemek o kadar da kolay 
gerçekleşecek gibi durmuyor.  

Biz yeniden televizyonlarınızı kapatın sloganına dönelim ve içinde yaşadığımız dünyayı, 
ülkeyi ve hayatı anlamak için ekranların dışına bakmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha 
vurgulayalım. Papağana yapılanlar üzerine söylediğini bırakmayan klavye delikanlılarının 
gerçek dünyada hayvanlara, insanlara, doğaya yapılan eziyet karşısında sessiz kaldığı bir 
acziyet ikliminde yaşıyoruz. Survivor ile doğayı ve rekabeti öğreniyor, o ses Türkiye ile 
müzikal bir yolculuğa çıkıyor, kim milyoner olmak ister ile ne kadar cahiller varmış nidaları 
altında kendi yoksunluğumuzu alkışlıyoruz. Bu hayat hepimize iyi geliyor çünkü burada 
okumaya, düşünmeye, eleştirmeye velhasıl kelam hayatın hakkını vermeye ne gerek var ne 
de böylesi bir talep oluyor!  

Aslında her şey gözler önünde ve milyonlarca insanın bakışları altında gerçekleşirken 
tacizleri, tecavüzleri, kıyımları görmezden geliyor ve televizyonun büyülü ekranı altında 
yeniden ve yeniden mutlu, mesut olmanın hayalleri içerisinde bambaşka insanlar olarak 
yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Belki de böyle olduğu için sürekli olarak birbirimizi linç 
etmeyi bile normal görmek suretiyle konuşmadan, tartışmadan hemen yargıda bulunup 
birbirimize hayatı zehretmeyi de bir borç haline dönüştürüyoruz.  
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Nerede / Orada Olduğunu Göstermek 

23.3.2017 

Her geçen gün biraz daha fazla şaşıracağımız haberlerle karşılaşıyoruz. İçinde 
bulunduğumuz dönemin en büyük özelliklerinden bir tanesi hiç kuşkusuz teknolojik 
aletlerde yaşanan müthiş dönüşüm. Bu sayede her an ve her yerde kendimizi 
gösterebileceğimiz bir donanıma kavuşmuş olduk. Bununla birlikte bu durumun yaratmış 
olduğu etkiler ise gündelik hayatlarımızı içinden çıkılmaz bir karmaşaya doğru da 
sürükledi. Artık akıllı telefonlarımız sayesinde sürekli olarak nerede olduğumuzu eş, dost, 
akraba kadar elaleme ve düşmanlarımıza da gösteriyoruz. Daha önce göstermekten 
utandığımız, imtina ettiğimiz veyahut gizli saklı yaptığımız pek çok eylemi şimdilerde tam 
tersine herkesin gözünün içine sokarak yapıyoruz. Değişen koşullarla birlikte insani değer 
yargılarımızda ortaya çıkan müthiş gel-gitlerin sonucu olarak teknoloji sonrasında 
hayatlarımız bir daha hiçbir zaman eski naifliği içerisinde olabilme ihtimalini kaybetmiştir. 
Aslında şu anda olup bitenleri ‘biri bizi gözetliyor’un en uç hali olan ‘bakın ben buradayım’ 
durumunun gösterilmesinden, belgelenmesinden başka bir şey olmadığını söyleyebiliriz. 
Artık mühim olan ‘An’ı yaşamak, olan bitene tanıklık etmek veya dahil olmaktan ziyade 
orada olduğunu göstermek ve bunu ispatlayacak görüntüleri yayınlamaktır. Bu durum 
gittikçe daha fazla tahakkümün önünü açarken, bir taraftan da var olan sınırların yerle bir 
olmasına ve başka türden değer yargılarının öne çekilmesine de yol açmaktadır. Burada artık 
kişilerin ne yaptıklarını, neden orada bulunduklarını sürekli olarak belgelemeleri 
gerekmektedir. Öte yandan böylesi bir dönem bizim gibi ‘kraldan fazla kralcılığın’ geçerli 
olduğu kültürel yapılarda müthiş bir yağcılığın da önünü ardına kadar açmaktadır.  

Etrafınıza dönüp baktığınız her an aslında tam da bu başlıktaki gibi yüzlerce örneğe şahit 
olduğunuzu görebileceğiniz bir ortamda yaşadığınızı fark edeceksiniz.  Özellikle sosyal 
medya hesaplarında paylaşılan yemek fotoğraflarının haddi hesabının bulunmadığını 
söylememe bile herhalde gerek yok. Bir zamanlar yerli malı haftası için okullara meyveler 
gönderilirken uyarı alan bir kuşaktan bugün yediği yemeğin resimlerini paylaşan kuşaklara 
doğru son derece sert ve zaman zaman da düzeysiz bir geçiş yaptık. Sadece yemek resimleri 
değil, normal şartlarda insanların kendilerine ait gördükleri mahrem görüntülerini internet 
üzerinden paylaşmaları ve herkesin birbirinin hayatına müdahil olabileceği bir ortamın çoğu 
zaman farkında olmadan yaratılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu örneklerin yanı sıra bir 
de gideceği yerin uçak biletini ve pasaportunu bir arada fotoğraflayarak gözümüze sokanları 
da bu kategoriye eklemeyi unutmamalıyız. Aynı durum gittikleri yerin neresi olduğunu ve 
nerelerde bulunduğunu gösterme ihtiyacı açısından da devam etmektedir. Artık her birimiz 
açısından dünyanın her bir köşesi tanıdık görsellerle çevrilmiş durumdadır. Bu açıdan 
gösterme ihtiyacımızın şiddetlenmesinin beraberinde her birimizin kendi kimliklerini ifşa 
edecekleri bir doyurulma arzusuna da yol açtığı bir durumla karşı karşıya bırakılıyoruz.  

İşte tam bu noktada gözetim toplumunun kıskacı içerisine bir daha içinden 
çıkamayacağımız bir biçimde hapsolmayı da kabullenmiş oluyoruz. Kullandığımız 
telefonlardan, kredi kartlarına, bilgisayarlardan otomobillere kadar her türlü teknolojik 
aygıtla sisteme biraz daha bağlanıyor ve biraz daha fazla batıyoruz. Bir kısır döngü gibi 
tahakkümün sınırlarını bizzat kendimizi bu olup bitene kaptırmak suretiyle dahil ettiğimizi 
görmemizin bile imkanı kalmıyor! Artık ister kutsal mekanlar olsun isterse kamusal 
mekanlar fark etmiyor. Her yer ve her zaman bu ispatlama güdümüzü ortaya koyabilecek 
durumda var olmaya çalışıyoruz. Böyle olduğu için geçmişte aklımızın ucundan bile 
geçmeyecek olan her türlü tuhaflık artık ‘normal’ kabul ediliyor. Sürekli farklı olmaya 
çalışan ancak farklılık girdabının içerisinde kaybolan kitleler haline dönüşüyoruz. Böyle 
olmamak adına tuhaf evlenme tekliflerinde bulunuyor ve bunları da görselleştirmek 
suretiyle olan bitene dahil olmayı sürdürüyoruz. Kabe’de evlenme teklifinde bulunan çiftin 
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alkış istemesi de tamamen bu anlayıştan ileri geliyor. 18 Mart şehitlerini anmak için camiye 
giderken orada olduğunu gösterebilmek için yanında üniversitenin fotoğrafçısını götürüp 
kendi resimlerini çektiren rektörün durumu da yine bu ruh halinden besleniyor. Benzer 
şekilde Eyüp Sultan türbesi içerisinde bir taraftan kutsaliyete rivayet edenlerden çok daha 
fazla selfie çekerek kendisinin nerede olduğunu göstermek isteyenler de aynı kulvardan 
geliyorlar. Bütün özel mekanlar için aynı durum söz konusu bakın ben oradaydım ve ben de 
sizlerden birisiyim diye bilmenin farklı ama dönemimizin ruh halinin yansıması tüm bu 
olup bitenler. Anayasa oylamaları sırasında milletvekillerinin ellerinde hangi oyu 
kullandıklarını göstermeleri çok konuşulmuştu. Normal de herkesin tek başına girmesi 
gereken oy kabinlerine birden fazla milletvekilinin birlikte girmeleri ya da verdikleri oyun 
rengini telefonları ile kaydetmeleri de yine bu yeni dönemin farklı örneklerinden bir 
tanesidir sadece.  

Bir örnekleştirilen yaşamlar sayesinde tahakkümün sınırları geçmişte tartışılan noktaların 
çok daha ötesinde bir pozisyona ulaşmıştır. İlginç olan tüm bu olup bitenler içerisinde 
yaşadıklarımız ya da bizlere yaşatılanlar üzerinde en fazla katkıyı verenlerin bizzat bizlerin 
olmasıdır. Farklılık üzerinden adeta virüs gibi yayılan ve her geçen dakika biraz daha fazla 
hepimizin hayatlarını zehirleyen bir yaklaşım sayesinde giderek daha fazla tektipleşiyoruz. 
Gittiği ülkelerde aynı yerleri ziyaret etmek durumunda bırakılan ve aynı hediyelik eşyaları 
seçmek zorunda kalan turistler gibi konumlandırıldığımızın farkında bile değiliz. Modernlik 
adı altında yaptığımız tüm yeniliklerle yüzlerce yıldır oluşturmuş olduğumuz kültürel 
yapıyı yerle yeksan ettiğimizi göremiyoruz. Büyük büyük evler, havaalanları, köprüler, 
otoyolları yaparak modern olabileceğimiz sanrısıyla kendimizi kandırıyoruz. Oysa bütün 
bunları yaparken hem geçmişe ait değerlerimizi yerle bir ediyor hem de bizi biz yapan 
folklorik ögelerimizden müziğimize, yemeğimize, kıyafetlerimize kadar her şeyimizi 
yitiriyoruz. Mana’nın yitirildiği yerde insanların değerleri de kaybolur ve suretler gerçeğin yerini 
almaya başlar. Böylesi bir zaman başladığında ise sahte mutlulukların uğruna her şey 
satılmaya hazır hale dönüşür. Bugünü yaşadığını zannedenler bugün uğruna dünü feda 
ederlerken yarınların ne getirebileceğinin önemini bilemezler! Artık onlar için bir tek önemli 
eylem vardır: Nerede olduğunu ispat etmek! Aslında bu ruh hali iktidarlar açısından 
bulunmaz bir nimettir ve tahakkümün sınırları artık hiçbir yerdedir. Çünkü sınırları 
bulunmayan bir pozisyona dönüşmüştür. Tüm dünyada giderek daha fazla otoriter 
rejimlerin ortaya çıkmasının arkasında yine bu anlayışın etkileri bulunduğunu göz ardı 
etmemeliyiz. Kendisi dışında her şeye karşı yabancılaşan kitle açısından, düşmanların 
üretilmesi ve öteki olanların hayatlarından dışlanmasının önünün açılması da böylece 
kolaylaşmış olmaktadır. Arayışın süreceği buna karşın kafa karışıklığının da giderek 
fazlalaşacağı bir dönem hepimize şimdiden hayırlı olsun! 
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Gerçek Ötesi Zamanlarda ‘Söz Uçmuyor’ 

16.5.2020 

Baudrillard’ın Simülakrlar ve Simülasyon’dan söz etmesinin üzerinden neredeyse kırk yıl 
geçti. Bu zaman içerisinde gelişen teknolojinin hayatlarımız üzerinde yaratmış olduğu etki 
ile birlikte üzerinde uzlaştığımız kavramların da ellerimizin arasından kayıp gittiğine şahit 
olduk. Artık aynı kavramları aynı şekilde anlamamaya ve olup bitenler konusunda ortak bir 
noktada uzlaşamamaya başladık. Hayatlarımızı kolaylaştıracağını düşündüğümüz bütün 
donanımlar sonrasında karmaşıklık ve mesafeler biraz daha fazla artmaya başladı. İşte bu 
noktada bir zamanların yazıya atfettiğimiz müthiş önemin yerini görüntü almaya ve sözün 
yeniden yükselişi ile karşı karşıya kaldık. ‘Söz uçar yazı kalır’ ifadesi sosyal medya 
zamanlarında geçmişte olduğu gibi bir anlama karşılık gelmiyor. Hatta bu dönem itibariyle 
olup bitenler sonrasında söz konusu ifadeyi yeniden revize edecek olursak artık hiçbir şey 
uçmuyor. Hatta söz, görüntünün yansımaları eşliğinde hayatlarımızda hiç kaybolmayacak 
bir biçimde yeniden ve yeniden anlam kazanmaya devam ediyor.  

Görüntünün ve görselliğin giderek daha fazla ön plana çıkması sonrasında hakikat ile 
gerçeklik arasındaki bağda yaşanan erozyon ile birlikte bütün yaşadıklarımız giderek birer 
simülasyona dönüşmeye başlıyor. Gerçeği değil gerçeğin ötesinde bize yaşatılanı kabul 
etmeye ve buna uygun bir anlayış içerisinde olup bitenlere karşı giderek daha fazla 
korumasız bir hayatı sürdürmek zorunda bırakılıyoruz. Böylesi bir zorunluluk hali ise 
beraberinde hiç ummadığımız kadar komplo teorileri ile çevrili olan bir gerçek ötesi(post 
truth) anlayışının normalleşmesine katkıda bulunuyor. Bu öylesine farklı bir durum ki daha 
önce doğaya ve kendisine yabancılaşan insanlığın bu kez içinde yaşadığı dünya aracılığıyla 
kendi yarattığı gerçeklik algısına da yabancılaşması. Söz konusu durum en çok siyasilerin 
işine yaradı çünkü onlar var olan gerçek ötesi sayesinde olup bitenleri tam da istedikleri gibi 
ucu açık bir biçimde ortaya koyabilme şansını yakaladılar. Kendileri için işin güzel tarafı bu 
ucu açıklığı test edecek ve onların yanlışlarını ortaya koyabileceklerin seslerinin artık 
duyulmuyor olmasıdır. Tabii bu seslerin duyulmamasının geri kalan sessiz çoğunluk 
açısından son derece kötü bir gelecek tahayyülünün de ucunun sonuna kadar açık olduğu 
gerçeğini dile getirmek durumundayız.  

‘Ne Söyleseniz’ gidecek olan bir dönemde yaşamanın en büyük kolaylığı, bir zamanlar 
üzerinde uzlaşılan ve ortaklaşa kabul edilen noktaların bile yeniden bu bakış açısı ile dile 
getirilebilmesidir. Kötü olan kısım ise bu kolaylığın gerek bilgi gerekse de algı anlamında var 
olan tahakkümcü zihniyet yapılarını alttan alta beslemesi durumudur. Burada eskiden 
olduğu gibi faşizmin öcü olarak gösterilmesi veya bir dizi kötü karakterin inşa edilmesi bile 
söz konusu değildir. Eldeki medya gücü ve manipülasyon teknikleri aracılığıyla sürekli 
olarak gerçekliğin ötesinde bir gerçeklik inşa etmek mümkündür ve bu mümkünlük hali 
yeni bir faşizmin dolaşıma bu kez çok daha kolaylıkla sokulabilmesine olanak 
sağlamaktadır. İnsanlar karşılarında var olan gücün farkında olmadıkları gibi söz konusu 
olan bu gücün yaratmakta olduğu heyulanın ne kadar tehlikeler içerebileceği konusunda da 
en ufak bir fikre dahi sahip değillerdir. İşte burası vasatlığın şahikasıdır ve vasatlığın 
şahikası içerisinde her türlü tahakküm çok daha kolaylıkla hayata geçebilecek bir damarı 
yakalayabilmektedir.  

Etrafınıza bu açıdan baktığınızda bir zamanlar ‘hadi canım bu kadar da olur mu’ 
dediğiniz şeylerin olduğunu gördüğünüz her an aslında gerçek ötesi yeni sahte gerçeklikleri 
yaşamak zorunda olduğunuzu fark etmek zorundasınız. Fakat bunu fark edemeyecek kadar 
normalleştirilen bir yaklaşım sonrasında vasatlığın eyyamcılıkla birleştiği koridorlarda 
hayatın her alanında sıra dışı fakat bu yeni dönemin tehlikelere açık insanı için sıradan 
insanlarla ve olaylarla karşı karşıya bırakılmaktayız. Kafanızı dünyanın neresine çevirirseniz 
çevirin her yerde bu tür ve bu türe yataklık eden anlayışların giderek çoğaldığını görmek 
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durumunda kalacaksınız. Korona günlerinde aşı konusunda Afrikalı insanların 
kullanılmasını kobay hayvanlarının kullanılması kadar doğal göstermeye çalışan Fransız 
doktorları hatırlayın ya da ağzını her açtığında yeni bir gaf bombardımanı yapan Trump’ın 
söylemlerini ve uygulamalarını düşünün. İngiltere başbakanının sürü bağışıklığı 
yaklaşımından yoğun bakıma düşmesi sonrasındaki hallerine bakıverin. Ya da kendi 
ülkemizdeki sorumsuz sorumluların giderek artan fakat her seferinde sanki olmamış gibi 
önümüze konulan yaptıklarını şöyle bir düşünüverin.  

Geçtiğimiz günlerde canlı yayının açık olduğunu unutan Gazi üniversitesi eğitim 
fakültesi dekanının sözleri gündem oldu. Fakat burada da gerçek ötesi durumumun alamet-i 
farikası olan bir yaklaşımın altını çizmek durumundayız. Dikkatle olup bitenlere 
yaklaştığınız da söz konusu olayların her birisinde benzer şekilde adeta ortadan ikiye 
ayrılmış gibi tepki veren bir ruh halinin dolaşıma sokulduğunu göreceksiniz. Bir tarafta 
yapılan davranışa ilişkin eleştiren tarafı öte yanda ise eleştirilen kişinin yanında olan 
‘yedirmeyiz, yanındayız’ yaklaşımında olanları görmekteyiz. Bu o kadar tuhaf bir durumu 
beraberinde getirmeye başladı ki ne olursa olsun eleştirenler ve eleştirenlerin karşısında yer 
alanlar diye iki kutuplu bir yaklaşım söz konusu artık. Bir başka ifadeyle birileri olan bitenin 
gerçek diğerleri ise gerçek olmadığını iddia ediyorlar ve aslında bu gerçeklik tartışmaları 
içerisinde gerçek olmayan fakat bir zamanların başka kavramlarla ifade ettiğimiz durumları 
kaçırıyoruz.  

Gerçek ötesi zamanlar, giderek insanlıktan ve hakkaniyetten de uzaklaştığımız zamanları 
işaret ediyor. Burada hakkaniyet, liyakat, insaniyet, adalet, vicdan gibi kavramlardan ziyade 
sizin hangi tarafa ait olduğunuzu gösteren semboller, ifadeler ön plana çıkmaya başlıyor. 
Vasatlığın doruklarında gezinen tiplerin makam, mevki sahibi olmaları buna karşılık 
gerçekten içeriği dolmayan hayatlar yaşamaları sayesinde film belki de hiç beklenilmeyen bir 
yerde kopuveriyor. Gerçek ötesi zamanlar, araya parça filmlerin atıldığı dönemler gibi sahici 
olmayan ve hakiki duygular içermeyen an’ları simgeliyor. Söz konusu bu kısa an’ları 
yaşamamıza yol açanlar ise söz konusu o mevki, makam sahiplerinin var olan durumun 
ötesinden sakil şekilde hayatlarımıza yansıyan konuşmaları, ifadeleri, bakışları, duruşları 
oluyor. Fakat hayatın kendi gerçekliği içerisinde gerçek ötesini yaşamayı dayatmaya 
çalışanlar öyle ya da böyle bir şekilde kendilerini ele veriyorlar. Hayat, bütün blöflere rest 
çekiyor ve sıradanlığı, vasatlığı bir biçimde kendi kabuğuna geri gönderiyor.  

Burada son bir noktada ister gerçek isterse gerçek ötesi zamanlar olsun her dönem 
insanlığın kendisini var kılmasını sağlayacak olan hukukun temel olduğu hususudur. 
Burada birilerini kızdırmamak ya da birilerine destek olmak adına kararlar verilemez. Eğer 
kuralların herkesi kapsadığı ve herkes için olduğu düşüncesinin içerisini boşaltırsanız, 
koyduğunuz kurallara uyacak insanları da yoldan çıkartmış olursunuz. Bu yüzden her rejim 
öyle ya da böyle hukuka sahip çıkmak ve hukukun önemini korumak durumundadır. 
Kurumları ayakta tutan sadece yazılı kurallar değil aynı zamanda o kurallarla beraber 
işleyen insanların güvendikleri, inandıkları uygulamalar ve düzenlemelerdir. Burada 
yaşanacak vasatlık en çok vasatlığa prim verenlere zarar verecektir. Çünkü söz konusu 
vasatlıklar ve söylenilen o müthiş ifadeler artık uçmuyorlar, bir kenarda önünüze konulacak 
zamanı beklemeye başlıyorlar.  
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‘Saçma’nın İktidarı 

29.3.2017 

Her geçen gün medya/sosyal medya ile gündelik yaşantılarımız arasında kurulan bağın 
biraz daha fazla aleyhimize işlemeye başladığı ve Sadık Güneş’in ‘Medya ve Kültür’ isimli 
çalışmasındaki yerinde tespiti ile ‘kendimiz gibi olamamanın çaresizliğinin, bizleri genelleştirilmiş 
bir başkası gibi olmaya ittiği’ bir süreci yaşıyoruz. Kültür sanayi ürünlerinin oluşturulması ve 
toplumsal hayat içerisinde yerleştirilmesinde medya ön planda yer almaktadır. Birtakım rol 
modelleri topluma önce medya aracılığı ile önerilmekte,  medyada gösterilmekte ve zaman 
içerisinde kabul görmesinin yolları tekrarlara dayanan format içerisinde gerçekleşmektedir. 
Çocuklar için hazırlanan dizilerde ilkokula giden çocukların kız ve erkek arkadaşlarının 
olması ve bu durumdan ailelerin haberdar olmaları, bu arkadaşların birbirlerinin evlerine 
gidip gelmeleri şeklinde televizyondan evlerimize aktarılan görüntüler sonrasında, bu tip 
ilişkilerin hızla yaygınlaşma süreci içerisine girdiğini görüyoruz. Bir başka çarpıcı örnek 2002 
dünya kupası döneminde Türk milli takımının kalecisi Rüştü Rençber gözlerinin altına siyah 
boya sürerek maça çıkıyordu, Ümit Davala saçlarını Kızılderililer gibi kestirmişti. Bu iki rol 
modeli de minik futbolcular arasında hızlı bir şekilde kabul gördü ve aynı dönemde 
katıldığım Karşıyaka futbol takımının alt yapı seçmelerinde bütün kalecilerin gözlerinin 
altında siyah boya sürüldüğünü ve çok sayıda çocuğun saçlarının da Ümit Davala gibi 
kesilmiş olduğunu görmüştüm.  

 Medya üzerinden kurulan bağ, reel yaşam üzerinden kurulandan çok daha fazla ve ezici 
bir biçimde kendisini hissettirmektedir. Televizyon gündelik yaşama çok sayıda sloganlar, 
sözler, deyimler göndermektedir ve bu sözlerin kitle içerisinde kabulü sonrasında medyanın 
yapısı pekiştirilmiş olmaktadır. Kıyafetlerden, konuşma tarzlarına kadar çok geniş bir 
yelpaze üzerinde etkide bulunan bir alandan söz ediyoruz. Bir örnek giyinenlerin 
sayısındaki artışı bu açıdan dikkate almak durumundayız. Markalar üzerinden 
gerçekleştirilen bu yeni sürecin içerisinde ekranlardaki modeller son derece etkili 
olmaktadır.  

Zamanın hız kazanması ve fragmanlara bölünmesi sonrasında insanoğlunun zamanın 
esiri haline gelmesinin yanı sıra belleksiz toplum yapısının oluşumu da hızlanmıştır. 
“Tarihsel belleği amnezi(unutma) yöntemleriyle boşaltılan toplum, birbirine yapay olarak eklemlenmiş 
kalabalıkların ortak duyguları peşinde sürüklenirken yalnız imajları umursamaktadır”. Bu yeni 
dönem içinde artık isimlerin/yüzlerin herhangi bir önemi kalmamıştır. Bu yüzden giderek 
medya aracılığı ile tanıdığımız insan sayısı gündelik hayatımızda tanıdığımız insan 
sayısından daha fazla hale gelmektedir. Şöhret endüstrisi televizyonda yayınlanan 
programlar ve reklamlar aracılığı ile yeni imajların ya da yeni gerçekliklerin oluşturulması 
sürecini hızlandırırken; aynı zamanda belleklerimizin de hızla silinmesini, hafızanın 
gücünün yerini imajların almasını sağlamaktadırlar. 

Aslında tüm yaşadıklarımız ya da bir başka deyişle bize yaşatılanlar ortak bir noktada 
birleşmektedir: saçmanın iktidarı. Birbirinden farklı gibi gözüken ama son tahlilde birbirini 
tamamlayan öğelerle karşı karşıyayız: 15 Temmuz tarihinin en önemli figürü olan şehit Hacı 
Ömer Halisdemir’in adı daha önce bir inşaat şirketi tarafından kullanılmak istenmişti. Bu 
yetmiyormuş gibi birkaç gün önce ise bu kez pastası yapıldı. Bir başka örnek Salavat-ı Şerif 
eşliğinde transparan defile yapılmasıdır. Son dönemde etrafımızda olan biten her şeyin 
aslında olmaması gerektiği şeklinde gerçekleşmekte olduğu gerçeği ile karşılaşıyoruz. Bir 
bakıyorsunuz yedi sezondur süren ve çok izlenen bir yarışmada daha on dokuz yaşındaki 
bir kız çocuğu üzerinden yaratılan figür sizi içine çekiveriyor. Ortada ne olduğu belli 
olmayan ağlama krizleri ile sürüp giden neresine dokunsanız elinizde kalan bir format var. 
Sokaktaki hayatla örtüşmeyen buna karşın giydikleri elbiselerin fiyatlarının ne kadar uygun 
olduğunu söyleyen yarışmacıların ağız münakaşaları rating getiriyor. Yapıntının gerçeklik 
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olduğu buna karşılık gerçekliğin de yapıntı olduğu vurgusu her geçen gün biraz daha fazla 
birbirine karışıyor. Tıpkı ülkemizin en önemli spor kulüplerinden birisinin genel kurulunda 
beş üyenin kulüple ilişkilerine son verilirken iki tanesinin ilişkisinin devamı yönünde karar 
veriliyor. Bir anda İzmir Marşı eşliğinde bir hava boşalmış genel kurulu dolduruyor. 
Ekranları başında kendi söylemek istediklerini söyleyemeyenler kadar bu söylenenlere karşı 
tepki duyanlar da aynı noktaya kilitleniyorlar. Ardından olan biten çok daha ilginç bir hal 
alıyor, Fetöcü kulübe kayyum atanmasından, İlluminatiye kadar uzanan bir yelpaze 
içerisinde adeta havanda su dövülüyor. Olan bitenin ne olduğunu bırakın anlamayı, 
yaşananların ne olduğunu bile fark edemiyoruz. Her şey toz duman içerisinde gün geçtikçe 
biraz daha fazla anlamını yitiriyor. Anlamı kaybettiğiniz her dakika ise ‘saçma’ bizi biraz 
daha fazla avuçlarının içerisine hapsediyor. Bundan sonra artık hiçbirimiz yaşadıklarımızın 
nedenlerini/niçinlerini ya da keşkelerini konuşabilme yetkinliğine sahip değilizdir. 
Ekranlardaki yorumcuların komplo teorisyeni kesilmeleri ve kitapçı raflarında her geçen yıl 
biraz daha fazla komplo kitaplarının daha fazla satılması tesadüf değildir. Bilginin, 
öğrenmenin, emek vermenin yerini kısa yoldan bir yerlere ulaşma gayreti almakta ve bu 
arada özellikle okuma/okuyanlar tehlikeli olarak görülmekte/gösterilmektedirler. 
Görüntünün her şey olduğu bir dönemde ısrarla hatırlamayı ön plana çıkartabilecek olan her 
türlü anlayış tehdit olarak gösterilmekte ve bu şekilde de etiketlendirilebilmektedir.  

Saçmanın gerçeklik yerine kullanıldığı bir ortamda sadece akıl dışılık normalleştirilmez 
aynı zamanda anti demokratik birtakım düşünceler, ırk ayrımını içeren görüşler, ataerkil 
ideolojiyi besleyen unsurlar da yeniden hayat bulurlar. İktidarların uzun zaman zora dayalı 
baskıcı uygulamaları ile gerçekleştiremediği bastırma ve unutma edimleri, medya’da 
kullanılan irrasyonel(saçma) aracılığı ile daha kolay ve sıkıntısız bir şekilde 
gerçekleştirilebilmektedir. Saçmanın iktidarı hepimize bir örnekleştirilmiş yaşamlar sunar. 
Sorun şuradadır ki bu anlayış bir kez gerçekleştirildiği takdirde artık kaçış imkanı ortadan 
kalkmaktadır. Saçmanın iktidarı beraberinde gücün akıl almaz boyutlardaki davranışlarını 
da getirmektedir. Hakkın ve haklının karşısında değil gücün karşısında ezilen insan 
sayısının artması saçmanın ‘normal’ buna karşın ‘normal’ olanın giderek daha fazla 
‘anormal’ olması ile sonuçlanmaktadır. Ölçüsünü yitiren toplumlar farkına bile varamadan 
ellerinde kalan her şeyi de kaybetmeye başlarlar! 


