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MOZAİK RESTORASYONUNDA HATAY FARKI

Dünyanın ikinci büyük mozaik sergileme alanı 
olan yeni Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki mo-
zaiklerin, kötü bir restorasyona maruz kaldı-
ğı yeni müzeye taşınma sırasında ortaya çık� .  
Restorasyondan öncesi ve sonrası arasındaki 

farkları gözler önüne seren fotoğrafl ar moza-
iklerin geçirdiği talihsiz evrimi gösterdi. Gü-
nümüzde restorasyon adı al� nda eserlerin bu 
denli bir kaderi yaşadığı sürece biz bu haber-
lere daha çok yer vermeye ederiz...
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 Byzan� um,                     Augusta Antonina
 Yazar: Radi Dikici

   İstanbul’un ilk kuruluşunu anla�  ğım geçen sayıdaki yazımı şu cümlelerle 
sona erdirmiş� m: “Böylece kahinin dediği doğru çıkar ve Byzas ismi bugüne 
kadar yaşamaya devam eder.”

Roma İmparatorluğu’nun Byzan� on’u ele geçirdiği tarihe kadar aradan aşa-
ğı yukarı 700 yüzyıl geçer. Bu dönemle ilgili elimizde belli kayıtlar vardır.

     Bildiğimiz ilk şey, Kral Byzas’ın çok iyi bir yöne� ci olduğudur. Yerleşimleri 
tamamlamaları en az 10 yıl sürer. Megaralılar hakkında ilk izlere yaklaşık 
bundan 25 yıl kadar önce ulaşılmış� r. Topkapı Sarayı müdürlerinden Prof. 
Dr. Hülya Tezcan ile yap� ğımız görüşmede, “90’lı yıllarda Ahırkapı’nın di-
binde kazı yapıldı. Ben de Topkapı Sarayı Müzesi’nde görevli iken o kazıya 
gi�  m ve gördüm. Sol duvarının dibinde deniz seviyesinden bir metre veya 
daha aşağı inildi. Burada Bizans öncesi döneme ait duvar parçaları bulundu. 
Bunlar çok büyük ve ağır taşlardı. Harçsız olarak birbiri üzerine oturtulmuş-
tu. Bu taşların hangi döneme ait olduğunu kesin olarak söylemek mümkün 
değil,” demiş� r. Bildiğimiz kadarıyla bu duvar parçalarının resimlerinin çe-
kildiği ve Topkapı Müzesi’nde muhafaza edildiğidir. Megaralılardan kalma 
olduğu şu anda kabul edilen bir görüştür. Sırf bu taşları incelemek için Ame-
rika’nın çeşitli üniversitelerinden hocalar gelmiş ve ancak askeri saha içinde 
olduğu için özel izinle bunları görebilmişlerdir. İleride yapılacak bilimsel bir 
inceleme bunu kesinleş� rebilir. Özellikle ülkenin bir donanması vardır ve 
daha çok � cari amaçla kullanılmaktadır. Yakın adalara Megara’da üre� len 
mallar sa� lmakta, karşılığında daha çok buğday sa� n alınmaktadır. 

      Aradan ilk on yıl kadar bir süre içinde geçince bugünkü Eminönü, Sirkeci, 
Topkapı ve Ayasofya’nın bulunduğu yerleri içine alacak şekilde bir şehir kur-
dukları anlaşılmaktadır. Bu yeni kurulan minik şehir devle� , Byzas isminden 
esinlenerek Byzan� on olarak anılmaya başlar. Babadan oğula geçen minik 
krallığın, ilk 200 yıl içinde barış içinde yaşadığı anlaşılmaktadır.
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Sonra zor günler başlar. Çünkü bir tara� a ba� da zaten güçlü bir A� na Şehir 
Devle�  vardır ve Peleponez ve Balkanlarda yeni oluşumlar başlamış� r. Do-
ğu’da ise çeşitli ulusların kurduğu minik devletler uç vermiş, ama en büyük 
tehlike ise MÖ 550 yılında kurulan Pers İmparatorluğu’dur.

    İşin en acıklı yönü Byzan� on’un konumudur. Tabiri caizse tam yol üstün-
dedir. Her gören cazibesine kapılmaktadır. Orada ise refah içinde yüzen bir 
minik devlet vardır. Zaman zaman saldırılara uğramaları kaçınılmaz olmuş, 
soyulmuşlar, çok kere insan kaynaklarını kaybetmişlerdir. Bu nedenle de şe-
hir bir türlü gelişememiş ve MS 200’lü yıllara kadar tüm nüfusu 5.000 kişiyi 
aşmamış� r.    

      İlk kayıtlara MÖ 479 yılında rastlanmaktadır. Spartalılar o tarihte General 
Pasuanias  komutasında bir orduyla gelirler ve fazla bir direnişle karşılaşma-
dan şehri ele geçirirler. Pasuanias akılcıdır. Ne bir talana teşebbüs eder ne 
de katliam yapar. Gördüğü gelişmiş toplum gözlerini kamaş� rmış� r. Oraya, 
adamlarıyla yerleşir. Tam iki yıl iç içe yaşarlar. Adamlarıyla Byzan� onlu ka-
dınlar arasında evlilikler de olur. Şehir halkı ile kaynaşırlar. Ama onların tüm 
teknolojik gelişmelerini de öğrenirler.

Görsel 1: Spartalılar

6
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   Tam iki yıl sonra, Byzan� onlular bir sabah uyandıklarında ortada garip bir 
durumu hemen fark ederler. Çünkü Spartalılar buhar olmuşlardır. Onlardan 
hiç kimse yoktur. Tüm Spartalılar, karılarını ve çocuklarını ve kendilerine ait 
eşyaları alarak çekip gitmişler ve hiçbir iz de bırakmamışlardır.

Aradan yine uzun yıllar geçer. Bu kez Byzan� on, MÖ 339 yılında Makedonya 
Kralı II. Philipp tara� ndan ele geçirilir. Ancak Philipp’in yerine Büyük İsken-
der geç� ğinde MÖ 334 yılına kadar bir süre nefes alır. Büyük İskender, 334 
yılında karşısına Trakya’da önüne çıkan düşman orduları yok e�  kten sonra 
Byzan� on’a gelir ve  doğuya yap� ğı sefer sırasında Byzan� on’u merkez üssü 
yapar. İskender’in ölümünden sonra imparatorluk dağılır ve Byzan� on tek-
rar şehir devle� ne dönüşür. Ta Roma İmparatorluğu dönemine kadar.

Roma İmparatorluğu’nun bir ken�  haline ne zaman geldiği konusunda tam 
bir tarih yoktur. Ancak o zamanlar bile (bknz. Görsel 3) eski surları içinde 
tahmini yine 5.000 nüfusu olan bir şehir vardır.  Byzan� on ismi de İmparator 
Vespasian (MS 69-79) tara� ndan Byzan� um’a çevrilir. Şehrin içinde o günün 
şartlarına göre her türlü konforu olan bir saray yavrusu vardır. Roma’dan 
doğuya sefer için çıkan imparatorların ilk dinlenme merkezidir.

İmparatorluğu besleyen kaynaklar, özellikle buğday ve diğer ürünler Mısır ve 
Libya’dan sağlanmaktadır. Bu nedenle imparatorluk bu kaynakları tehlikeye 
düşürecek Suriye, Filis� n ve Mısır’daki her türlü, dini veya hangi nedenlerle 
olsun her türlü hareke�  şiddetle cezalandırmış� r. Olay temelde ekonomik� r.

İmparator Sep� mius Severus ilk Afrika kökenli Roma İmparatoru olarak 193 
yılında tah�  ele geçirmiş� r. Tam otoritesini sağlamlaş� ğı çalış� ğı sırada, Su-
riye Orduları Komutanı Pecennius Niger kendisini imparator ilan eder ve 
Byzan� um’u Roma’ya ulaşmak için harekât merkezi olarak seçer. İmpara-
tor bunu öğrenir öğrenmez derhal harekete geçer. Hızla Byzan� um’a doğru 
yola çıkar. İmparatorun çok güçlü bir ordu ile geldiğini öğrenen Niger şehri 
terk ederek geri çekilir. Ordularını Nikomedia‘da (İzmit) konuşlandırır. By-
zan� um’a vardığında şehrin kapıları sonuna kadar imparatora açılır. Açılır 
ama imparator, Byzan� umluların yap� klarını unutmamış� r. 
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     194 yılındaki Nikomedia Savaşı’nı Niger 
kaybeder ve kaçar. Güçlerini Güneydoğu 
Anadolu’da tekrar toplar. Sep� mius Severeus 
onun peşini  bırakmaz. Sonbaharda bu kez 
iki ordu İssos’ta (Antakya yakınlarında) karşı 
karşıya gelir. Savaş sonunda yakalanan Niger 
idam edilir ve isyan sona erer. 

Roma’da ik� darını henüz tam sağlamlaş� ra-
mamış imparator hızla dönmeye başlar. Dö-
nüş yolunda Byzan� um’a yaklaş� ğında şehrin 
ileri gelenlerinden kalabalık bir heyet impara-
toru şehre girmeden Khalkedon’da (Kadıköy) 

                  değerli hediyelerle karşılayıp af dilerler. 

İmparator hiçbirini kabul etmediği gibi hepsini idam et-
� rir. Byzan� um’a girdiğinde ihanetle suçladığı en az 100 ailenin bütün mal-
larına el koyar ve aile fertlerini de Kapadokya’ya sürer.

196 yılı gelmiş� r. Önce ilk yapılan surların ve surlardan denize kadar olan 
bölgedeki bütün binaların yıkılması emrini verir. Esasında o kadar kızgındır 
ki amacı şehri baştan aşağı yıkmayı düşünür. Sonra vazgeçer. Olağanüstü 
güzel konumu yüzünden şehri tümüyle yok etmeyi içine sindiremez. Yeni 
baştan inşa etmeye karar verir.

Görsel 2: İmparator     
Septi mius Severus  
(M.S. 193-211)

Görsel 3: Dönemin mimari ögelerini gösteren harita
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Önce şehri dar bir kalıba sokan eski Roma Surlarını yık� rır. Onların 1-2 km ge-
risine yani bugünkü Yenikapı’daki Küçük Liman’dan (daha sonraki tarihlerde 
Julianus Limanı adını alacak� r) başlayıp, yine bugünkü Kadir Has Üniversite-
si’ne kadar bölgeyi içine alacak şekilde yeni surları inşa e�  rir. Bunlar tarihte 
“Sep� mus Severus” surları olarak anılır. Bugün maalesef ne Roma Surların-
dan ne de Sep� mius Severus Surlarından herhangi bir iz yoktur. Bugünkü 
Sultanahmet Meydanı’nda Sultanahmet Camisi’nin olduğu yere, gelip ge-
çerken rahatça kalabilmesi için bir saray inşa e�  rir. Ancak saraydan denize 
kadar olan bölgede yerleşime izin vermez. Ayrıca bugünkü Ayasofya’nın ye-
rine zamanın pagan inancına uygun olarak yeni bir tapınak yap� rır. Hepsin-
den önemlisi, bugün Sultanahmet Meydanı’nı da içine alan o zamanın ölçü-
lerine göre çok büyük bir hipodrom yapımını planlar. Ne yazık ki ne kendisi, 
ne de oğullarının imparatorluk döneminde inşaat tamamlanamaz. Bu şeref, 
ileride söz konusu edeceğimiz gibi, Büyük Konstan� n’e ait olacak� r. Halkın 
oturması ve � care� n yapılması için şehirde tapınakla Haliç arasındaki bölüm 
ayrılır. Hipodrom hariç, üç yıl gibi kısa bir süre sonra tüm inşaat işleri biter.

Görsel 4: Septi mius Severus dönemi altı n para

Gorgon Dergisi 9
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İmparator bunun üzerine çok sevdiği büyük oğlunun ismi olan Caracalla An-
tonius’tan esinlenerek, 198’de şehrin adını değiş� rir ve Byzan� um’dan, “Au-
gusta Antonina” ya çevirir.  Böylece ta mila� an önce 657 yılında başlayan ve 
bir türlü de gelişme imkânı bulamayan Byzan� um veya yeni adıyla Augusta 
Antonina olarak ilk kez daha geniş bir alana yayılır. Ticaret haya�  eskisinden 
farklı olarak gelişmeye başlar. Yavaş yavaş, dönemin yük taşıyan gemileri, do-
ğal iki limana ve Al� n Boynuz’a (Haliç) gelmeye başlar. Ticaret haya�  gelişir-
ken şehrin nüfusu da 20.000’lerin üzerine çıkar. Ha� a yerleşim surların dışına 
taşmaya başlar. Zenginlik giderek artar.

İmparator Sep� mius Severus yok etmeyi düşündüğü bu şehre gerçekten can 
verir. Bu Byzan� um’un ikinci kuruluşudur ve büyük bir gelecek vaat etmekte-
dir.

Devam Edecek: Konstanti nople’a veya büyük kuruluşa doğru

     

 TARİH



 Tarih bizlere her zaman bir şeyler anla� r. Kimi zaman ders almamız gere-
ken  şeyler, kimi zaman da hayranlık uyandıran şeyler... Ama elbe� e insan daima 
kulağına hoş gelecek şeyi okuyup bilmek ister. Bu yazı biraz farklı olacak zira, 
An� k Roma’nın Cumhuriyet Dönemi’ndeki en etkili fi gür olan ha� a Osmanlı 
Sultanları ve Hapsburg soyundan Cermenlerin ve Prusya İmparatorlarının bile 
ismini bir ünvan olarak severek kullanmış oldukları bir güç ve otorite simgesi 
olan Julius Caesar ile alakalı. Caesar’ın zaferlerinden ziyade, Roma’nın poli-
� k kaderini  yıkılana değin belirleyecek olan siyasî yaşamı ile alakalı olacak...

     Biz onu aslında kendi dilimizde ‘’Sezar’’ 
olarak biliyoruz. Ancak ben La� nce oriji-
naline sadık kalarak yazının bundan son-
raki kısmında da ‘’Caesar’’ (Kayzer/Kayzar) 
olarak belirteceğim. Kimilerine göre büyük 
lider, kimine göre ise diktatör. Eğer en ob-
jek� f yorumu yapmak gerekir ise, Roma’ya 
İmparatorluk olmanın kapılarını açan şahsi-
yet. Tüm insanlık ondan etkilendi, onu tak-
lit e�   ve ismini bir ünvan olarak kullandı.
Aslında Roma, daha evvelden Pön Savaş-
ları’nın ne� cesinde Kartaca’yı tarih sahne-

sinden silip, tüm Ba�  Akdeniz’e hâkim olduktan sonra ar� k büyük bir güç 
haline gelmiş� 1. Bununla beraber Roma, ar� k gözünü doğuya, birbirleri 

1. Pön Savaşları tarihte Ba�  Akdeniz coğrafyasında meydana gelmiş olan savaşlardır. MÖ 264 - 
146 yılları arasında Roma Cumhuriye�  ile Kuzey Afrika’da bulunan Kartaca arasında yaşanmış 
olan savaş sonucunda Roma, Kartaca’yı yenerek tüm Ba�  Akdeniz coğrafyasında egemen güç 
haline gelmiş� r.

 
Caesar: Roma’nın Kader�n� Değ�şt�ren Adam

 Yazar: Utku Baran Ertan

Caesar
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ile kıyasıya mücadele eden Hellenis� k2 Krallıklara dikmiş� . Bunun ne� ce-
sinde Kıta Yunanistan’dan başladığı genişleme kampanyasının ardından, 
MÖ 133 yılında Küçük Asya’nın (Anadolu) ba� sında yer alan Pergamon 
Krallığı’nın vasiyet yolu ile Roma’ya bırakılması3 ile birlikte doğuya doğ-
ru genişleyen Roma, Mithradates Savaşları4 ne� cesinde Küçük Asya’da-
ki son sorunu da ortadan kaldırmış� . Ancak hâlâ bir cumhuriye�  ...  

Bu noktada ilk olarak Caesar’ın yaşadığı (MÖ 100 - 44) dönemdeki Roma 
Dünyası’na da bakmak, durumu analiz etme açısından önemli olacak� r. 
Cumhuriyet Roma’sı, (MÖ 509 - 27) senatonun ana unsur olduğu bir yapı-
ya sahip� . Doğulu barbar ulusların aksine Roma, bir cumhuriye�  , iki kon-
sülün başkanlık e�  ği, gitgide gelişen karmaşık bir anayasası olan, güçler 

ayrılığı ve fren denge ilkelerine sahip bir dev-
le�  . Buna ek olarak, aristokratların (Patrici-
ler) ve halktan yur� aşların (Plebler) olduğu, 
bu iki sını� n da kimi zaman mücadelelerinin 
yaşandığı bir ortam söz konusuydu. İşte böyle 
bir ortamda Gaius Julius Caesar, MÖ 59 yılı-
na kadar kariyeri pek de dikkat çekici olma-
yan bir kişiydi. Önemli bir fi gür olan Pompei-
us ile kurmuş olduğu siyasal ve ailevi yakınlık 
ile gücünü ar�  rmaya başlamış� r. MÖ 71-70 
yıllarında Pompeius’un gerçekleş� rmiş oldu-
ğu darbeyi desteklemiş� r. Bununla beraber, 
MÖ 60’lı yılların bir başka önemli siyasî fi gü-
rü olan Crassus ile de yakın ilişkiler kurmuş, 
Roma yöne� mi al� ndaki Hispania’ya vali ola-

rak atanmasıyla sonuçlanacak bir dizi göreve seçilmiş� r. Bu atama ile o vak-
te kadar gizli kalmış olan askeri dehasını göstermesi için gereken şartlar 
oluşmuştur. Tarihte İlk Triumvirlik5 olarak anılacak olan yöne� m sistemi de 

2. Hellenis� k Krallıklar: Büyük İskender’in kurmuş olduğu Makedon İmparatorluğu, MÖ 323 
yılında Babylon’da (Babil) ani bir şekilde ölmesinin ardından Diadokhları (Generalleri) tara-
� ndan paylaşılmış� r. Bu krallıklara (Ptolemaios, Seleukos vs.) ek olarak daha sonraki süreçte 
başka Hellenis� k Krallıklar da (Pontus, Pergamon vs.) ortaya çıkmış� r.

3. Hellenis� k Dünya’nın çalkan� lı ortamında ortaya çıkmış olan Pergamon Krallığı’nın kurucusu 
Philetairos’tur. Daha sonrasında Philetairos’un soyundan gelen A� aloslar Hanedanlığı tara-
� ndan yöne� lmiş olan krallık, son kral III. A� alos’un vasiyet yolu ile krallığını Roma Cumhuri-
ye� ’ne bırakması ile son bulmuştur.

4. Homeros destanlarında Zeus, Troia Savaşı’nı, Troia yakınlarında bulunan İda Dağı’nın Zirvele-
ri’nden izlemiş� r ve gerekli gördüğü anlarda savaşa müdahale etmiş� r.

5. Roma Cumhuriye� ’nde bir yöne� m şeklidir. Bu sistemde devle� e yönetme mekanizması üç 
kişiye paylaş� rılmış� r.

Pompeius Magnus
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böylece Pompeius, Caesar ve Crassus  arasında kurularak ortaya çıkmış� r. 
Caesar bu noktadan  sonra askeri şöhre� nin artmasını sağlayacak ünlü Gal-
lia6 seferine çıkmış� r. MÖ 4. yüzyıldan beri Gallia, Roma için hep bir teh-
dit unsuruydu. Zira Romalılar, toplumsal belleklerinde de MÖ 4. yüzyıldaki 
Gal/Kelt is� lasını ve Kelt lider Brennus’un aşağılamasını unutmamış olma-
lılardı. Bu noktada Caesar’ın Gallia Seferi, askeri ün ve in� kamın yanında, 
Roma’nın ileri dönemlerdeki karakterini de açık bir şekilde göstermektey-
di. Roma bir emperyal güçtü ve ne olursa olsun genişlemesi kaçınılmazdı.

Caesar’ın Gallia seferi, o zamana kadar dağınık halde bulunan Kelt kabile-
lerini de birleş� rmiş� . Ünlü Kelt şefi  Vercingetorix önderliğinde birleşmiş 
olan büyük Kelt ordusu, MÖ 52 yılında Alesia yakınlarındaki savaşta büyük 
bir yenilgi almış� r. Bu zaferin ardında yatan sır şüphesiz Caesar’ın askeri 
tak� ksel dehasıydı. Ar� k Caesar, askeri şöhre�  ve elinin al� ndaki deneyimli 
ordusu ile beraber, müthiş bir güç kazanmış� . Bu noktada Pompeius - Cras-
sus ve Caesar arasında var olan koalisyon, siyasî vaziye�  görüşmek üzerine 
MÖ 56 yılında, Gallia Cisalpine’sindeki Luca’da bir araya geldi. Buna ek ola-
rak, Pompeius ile Caesar arasındaki ailevi yakınlık, Pompeius’un karısının 
MÖ 54 yılında ölmesi ile beraber kopmuştu. Bununla beraber Pompeius ile 
Caesar’ın arası giderek bozulmuştu. Tüm bunlara ek olarak Crassus’un dev-
le� n topraklarını doğuda genişletmek adına Parthlar7 üzerine düzenlediği 
sefer8 sırasında aldığı büyük yenilgi ve ölmesinin üzerine ar� k mevcut siyasî 
ortamda Pompeius-Caesar çekişmesinin bir sonucu olarak, kaçınılmaz olan 
şey gerçekleşmek üzereydi: İç savaş...

Ar� k Caesar ve Pompeius’un tara� arları şeklinde kamplaşmış bir Roma 
vardı. Senato’nun Gallia valiliğine L. Domi� us Ahenobarbus’u ataması ve 
Roma’ya geri çağırması üzerine Caesar, tara� arlarının da desteğini alarak 
ordusuyla beraber İtalya’ya yürüdü. Pompeius ve tara� arları ise İtalya’dan 
kaçarak Yunanistan’a ulaş� lar. Bu noktada Caesar’ın kuvvetleri Pompeius 
hâkimiye� ndeki Hispania’da yenilgiye uğramış� . Yunanistan ve Makedon-
ya’da konuşlanmış olan Pompeius ve tara� arlarının kuvvet toplaması üzeri-
ne Caesar, Makedonya’ya ordusu ile beraber geçmiş� r. Kuvvetleri ile bera-
ber güneye çekilen Pompeius ile Caesar’ın orduları, Pharsalus mevkisinde 
karşı karşıya gelmişlerdir. Bu noktada, Pharsalus Savaşı, en az Gallia Savaşı 

6. Gallia: An� kçağda Gal/Kelt kabilelerinin yaşadıkları bölgedir. Yaşamış oldukları bölge kabaca 
günümüzde Fransa, Belçika, İsviçre ve İspanya’nın iç bölgelerini kapsamaktadır. 

7. Büyük İskender’in yıkmış olduğu Pers İmparatorluğu’nun ardılı niteliğinde olan, İran’da I. Ar-
sakes tara� ndan kurulmuş olan devle�  r. 

8. Crassus, Parth seferi esnasında Kharrhai’da (Harran) yapılan savaş esnasında öldürülmüştür. 
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kadar büyük bir öneme sahip� r Caesar’ın haya� nda. Sayıca az kuvvete sa-
hip olduğu bu savaşta Caesar, elindeki tecrübeli askerleri ve askeri dehası 
ile bir kez daha zorlu mücadeleden zaferle çıkmayı başarmış� r. Pompeius 
tara�  sayıca üstün olmasına karşın askerlerin deneyimsiz olmaları ve Romalı 
olmamaları, savaşın kaderini belirlemede etkili olmuştur. Pharsalus’taki sa-
vaşın ardından ise Pompeius, Mısır’a kaçmış� r. Burada Pompeius, Diadokh 
krallığı olan Ptolemaios Krallığı’nın yöne� cisi olan Kral/Firavun Ptolemaios 
XIII tara� ndan öldürülmüştür. Pompeius’un cesedini almak üzere Mısır’a çık-
mış olan Caesar burada kısa süreli Ptolemaioslar ile bir ça� şma yaşamış� r. 
Mısır’da bulunduğu esnada Kleopatra’nın tahta çıkmasını sağlamış� r. Kleo-
patra ile bir ilişkisi olduğu söylenen Caesar’ın kesin olmamakla beraber Kle-
opatra’dan bir çocuk sahibi olduğu da söylenmektedir. Ardından, Roma’nın 
Küçük Asia’daki Bithynia ad Pontus eyale�  için bir tehdit oluşturan, Kuzey 
Karadeniz’deki Bosphoros Krallığı kralı Pharnakes ile Zela mevkiisinde MÖ 
47’de bir savaş yapmış ve meşhur sözü olan ‘’Veni, vidi, vici (Geldim, gör-
düm, yendim) ‘’ sözünü söylemiş� r. Kuzey Afrika’daki Thapsus mevkiisinde 
yer alan Pompeius muhalifl erini bertaraf etmiş ve muhalifi  olan ‘’Yaşlı’’ Cato 
in� har etmiş� r. Hispania’da da güvenliği sağlamış� r. Bu noktada Caesar, iç 
savaş esnasında uzlaş� rıcı kimliği sayesinde kitleler tara� ndan kolayca ka-
bul görmüştür. İç savaş sonrasında Caesar, MÖ 46 yılında on yıllığına dic-
tator seçilmiş, iki yıl sonra da yaşam boyu dictator seçilmiş� r. Bu noktada 
Caesar, yap� ğı düzenlemeler ile desteğini ar�  rmış� r. MÖ 49 - 44 yılları ara-
sında bir dizi reform başlatmış� r. Borçların devlet tara� ndan düzenlenmesi 
ve azal� lması, kiralarda hafi fl etme Roma ken� nin şehir plancılığı hakkın-
da geliş� rmeler ve yeni bir forum inşaa� nı da içeren faaliyetler yapılmış� r.

Yapılan gösteriler, lejyoner ma-
aşlarının ar�  rılması ile beraber 
Caesar Roma’sında yeni bir dö-
nem başlamış� r. Ancak tüm bu 
a� lımların yanında Caesar ciddi 
bir muhalif kitle de kazanmaya 
başlamış�  zira Caesar, kendisine 
kral veya imparator dedirtme-
mesine karşılık, bir kraldan fark-
sız bir yöne� m anlayışına sahip�  
ve bu poli� k kimliği ile yükselişi, 

cumhuriyet ideallerine bağlı olan poli� k kesimde derin bir rahatsızlık uyan-
dırmaktaydı. Cumhuriyete bağlı olan eski düzenin yandaşları için o, bir kral-
dı, bir kral gibi mor elbiseler giymekte, fi ldişi ve al� n kaplamalı bir tahta 

MS 44 yılında Avrupa ve Yakındoğu’nun Görünümü
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oturmaktaydı. Tüm bu huzursuzluk giderek 
artmaktaydı ve kaçınılmaz sonun bir gereği 
olarak Caesar, MÖ 15 Mart 44 yılında, Pompe-
ius Tiyatrosu’ndaki senato toplan� sına gi�  ği 
esnada, içlerinde evlatlık oğlu Marcus Junius 
Brutus’un da bulunduğu kalabalık bir senatör 
grubu tara� ndan sıkış� rılıp bıçaklanarak öldü-
rüldü. Öldüğünde Caesar 57 yaşındaydı ancak 
kendisinden sonra uzun yüzyıllar boyunca var-
lığını sürdürecek olan Imperium Romanum’un 
temelini atmış� . Caesar’ın ölümü ile beraber 
Roma bir diktatörden kurtulmuştu ve Cumhu-

riyet hâlâ vardı ancak Caesar’ın ölümü yeni bir iç savaşı da beraberinde ge� r-
miş� r. Octavianus9 , Lepidus ve Marcus Antonius önderliğinde kurulmuş olan 
İkinci Triumvirlik (MÖ 43-38), ilk olarak Caesar’ı öldürenlere karşı devle� n 
güvenliğini sağlamak adına savaş ilan etmiş� r. Bu kanlı iç savaş ne� cesinde 
Caesar’a karşı muhalif söylevleri ile bilinen Cicero öldürülmüş, Caesar suikas-
� na ka� lan Cassius ve Brutus ise in� har etme yolunu seçmişlerdir. Caesar mu-
halifl erinin bertaraf edilmesinin ardından ise, � pkı Pompeius ile Caesar ara-
sında olduğu gibi, Antonius ile Octavianus’un arası açılmış� r. Octavianus’un 
barışçıl çözüm aramasına karşın, Antonius saldırgan tavrını sürdürmüştür. 
Mısır’a geçip Kraliçe/Firavun Kleopatra ile i�  fak kurması üzerine Octavi-
anus için Antonius ar� k Roma için bir düşmandı. Her iki tara� n kuvvetleri 
MÖ 31 yılında Yunanistan açıklarındaki Ac� um’da karşı karşıya gelmişlerdir.

Ac� um’da Octavianus’un 
kazandığı zaferin ardın-
dan Marcus Antonius ve 
Kleopatra in� har etmiş-
lerdir. Ar� k Roma için 
uzun yıllar süren iç savaş 
sona ermiş�  ve Caesar’ın 
hayalini kurduğu doruğa 
Octavianus ulaşmış� . O 
ar� k kendi tabiri ile ‘’eşit-
ler arasındaki birinci’’ idi. 
İç savaşların çıkmasına

9. Rus Çarlığı’nın yayılmacı poli� kasına karşın 1853-1856 arasında gerçekleşen Kırım Savaşı es-
nasında Rus Çarlığı’na karşın İngiltere, Fransa ve Piyemonte (İtalya), Osmanlıları desteklemiş-
� r.

Brutus

Acti um
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sebep olan cumhuriyet ar� k bitmiş�  ve Octavianus Roma’nın birinci impara-
toruydu. Yenilen tara� a olan Brutus ve tara� arları ise tarihin huzurunda da-
ima ihane� n sembolleri olarak simgeleş� rilmişlerdir. Ancak Brutus ve diğer 
Caesar muhalifl erinin savunduğu tek şey Roma’yı Roma yap� ğına inandık-
ları cumhuriyet kavramı idi... Bu noktada yazının da başında belir�  ğim gibi 
tarih, güçlü olanı ve kazananı daima ha� rlar. Caesar ve Octavianus/Augustus 
10, daima gücün ve liderliğin simgeleri olarak insanlık tarihinde var olmuşlar-
dır. Roma’ya diz çöktüren Kelt şef Brennus’un da dediği gibi; ‘’Vae Vic� s’’11. 
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10. Octavianus, imparator seçildikten sonra Augustus (Kutsal) ünvanı ile anılmış� r.
11. La� nce atasözüdür. ‘’Yenilene yazıklar olsun’’ anlamındadır.
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Popülizmi lisans tez konum olarak seç� ğimde popülist par� lerin müesses 
nizam karşısında geliş� rdikleri tepkileri inceleme � rsa�  buldum. Ancak bu 
me� ndeki düşünce birikimi popülizm ve demokrasi üzerine yoğunlaşarak 
bir tar� şma yürütmeyi amaçlıyor. 

Popülist par� lerin hükümet tara� nda daha çok yer bulması, literatürün 21. 
yüzyıl popülizm fenomeninin refl ekslerini belirleyecek ve açıklayacak çalış-
malara ih� yaç duyması gibi sebepler araş� rmacıları ve düşünürleri bu konu 
üzerinde çalışmaya i�  . Diğer yandan yönelimdeki bu ar� ş, popülizmi göz-
le görülür bir hâle ge� rerek hiç de azımsanamayacak bir yükselme tren-
di olduğunu gözler önüne seriyor. Üstelik popülist par� ler, ik� darları arka 
koltuktan bile etkilemeye yetkin gözüküyorlar. Yani, popülistlerin etki ala-
nı sanıldığının ve rakamsal olarak sayıldığının üstünde görülmesi gerekiyor. 
Popülizmin etkisini inceleyen çalışmaların yöneldiği iki taraf var. Birincisi arz 

Popülizmin Demokrasiyle İlişkisi

 Yazar: Emircan Saç
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eden taraf yani par� ler, liderler ve diğer kuruluşlar; ikincisiyse talep eden 
taraf yani halk. Bahsi geçen iki boyut ise birbirinin tamamlayıcısı olarak gö-
rülür. Bu da demek oluyor ki, arzı ve talebi arasında korelasyon kaçınılmaz-
dır. Popülizmin yara�  ğı etkiye bu iki açıdan bakarsak, par� ler arasında bir 
etki yaratarak diğer par� lere kendi uyguladıkları veya uygulayacakları poli-
� kaları empoze e�  ğini görüyoruz. Kişiler nezdinde, yani talep eden tara� a 
ise popülist par� ler insanların düşüncelerini rahatlıkla yönlendirebileceğini 
görebiliyoruz. Yani bu tara� a insanlar popülist par� lerin düşüncelerini ko-
laylıkla benimsiyor ya da halihazırda bu düşüncelere sahipler. Buna örnek 
olarak popülizmin Avrupa’daki insanların mülteci konusundaki düşünceleri-
ni nasıl etkilediği verilebilir.

Economist dergisinin yap� ğı habere göre Avrupa’da popülistlere verilen oy-
lar, 2000’de %8,5 iken 2017’ye gelince bu oran %24,1’e yükseldi (Economist, 
2018). Bu oy oranının Avrupa’ya yap� ğı etki tahmin edebileceğimiz gibi bü-
yük olmuştur. Fakat bu değişim sadece Avrupa’ya özgü olan bir şey değil. Bu-
nun ötesinde, popülizm, kıtalara yayılan bir fenomen olmuştur. La� n Ameri-
ka, Kuzey Amerika, Ortadoğu, Afrika bu kıtaların neredeyse hepsi popülizm 
ile içli dışlı olmuşlardır. Türkiye için de bu durum diğerlerinden farklı değildir.

Daha fazla ilerlemeden önce popülizm çalışmalarında önümüze çıkabilecek 
bazı sınırlardan bahsetmek is� yorum. Öncelikle popülist, çoğu siyasi a� ş-
ma içinde kullanılan bir kelime olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden de kime 
bu sıfatla yaklaşsanız, kimsenin sahiplenmeyeceği bir sıfat gibi görünüyor. 
En otoriter devlet adamları bile popülist yakış� rmasının aksine demokrasi 
ifadesinin kendisine yakış� rılmasından memnuniyet duyar. Ayrıca, popülist 
par� lerin yayılması dolayısıyla birçok gazete ve dergi bu kelimeyi dikkatsiz-
ce telaff uz etmektedir. Bu da insanlar arasında ha� a literatürün içinde de 
büyük karmaşalar yaratmaktadır. Bir diğer sınır ise, popülizmin kıtadan kı-
taya kendine özgü birçok farklılıklara sahip olup, aynı zamanda da farklı bir 
zamansal çizelgeye sahip olması. Örneğin, Cas Mudde ve Rovira Klatwasser 
La� n Amerika popülizminin üç popülizm dalgasına ev sahipliği yap� ğını ifa-
de etmiş� r. Diğer bir örnekte ise, Oxford Handbook of Populism, bu kavramı 
dör� en fazla bölgeye bölerek ele almış� r. Ancak tüm bu sınırlılıklara karşın 
birçok düşünür popülizm için belirlenmiş ortak noktaların olduğu konusun-
da da hemfi kirdir. Örneğin “halk merkezcilik”, popülizm için birçok kez al�  
çizilen ve ortak kabul edilen öğelerdendir.

POLİTİKA
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Neyi tar� şmak is� yorum?

Bu me� n, birçok kapıdan bizi demokrasiyle popülizmin nasıl etkileşime gir-
diğini ve bu etkileşimin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini tar� şmaya çalışa-
cak� r. Ayrıca bu tar� şmada sol veya sağ popülizmin ne tür farklılıklar oluş-
turabileceğini cevaplamaya çalışıp birçok yönden popülizmin demokrasiyle 
akranlığını ele alacağız. Benim size sunacak olduğum iddiaya göre, popü-
lizm düzel� ci olarak kısa vadede demokrasinin yaralarını sarabilse de uzun 
vadede bu o kadar parlak olmayabilir. Yani, kısa ve uzun zaman dilimleri içe-
risinde bakarsak, popülizm kısa vadede demokrasinin birçok yarasını sar-
maya çalışabilir. Ancak ge� rdiği düzen nihai olarak karamsarlığı çağırmakta 
ve demokrasiyi daha da aşağıya çekmektedir.

Popülizm nedir?

Literatür bu soruya birçok cevap su-
nuyor. Popülizm bir poli� ka yapma 
tarzı, poli� k bir hareket (veya günü-
müz Türkiye’sinde “dava”), poli� ka-
da yapılan bir strateji, dar ideoloji, 
bir siyaset yapma dilidir. Bense bu 
kavramların popülizmi anlamaya 
çalış� ğımız ilk sa� ada kargaşaya 

neden olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden de direkt popülizmin temel 
ayrımlarına ve ögelerine odaklanmak is� yorum. Karışıklığın haricinde, bu 
dinamikler popülizmi anlamak için haya� dir. Öncelikle sizinle tanış e�  ğim 
talep ve arz tara�  var. Örneğin talep tara� ndan bakarsak, popülizmi kavra-
mak adına, kendini popülist olarak adlandıran insanlar veya bu par� lere oy 
verenlerin kim olduğunu, hangi değerlere ve demografi k özelliklere sahip 
olduklarını sorgulayarak başlamalıyız. Cas Mudde ve diğer akademisyenler 
bu konuyla ilgilenip bize birçok veri sunmuşlardır (Akkerman ve diğ., 2014). 
Dünya Değerler Atlası ve bu gibi çalışmalarıyla ünlü olan Ronald Inglehart 
ve Pippa Norris, yap� kları araş� rmalarla popülizmi daha çok nedensel bir 
bağ kurarak açıklamaya çalışmış ve özellikle otoriterlik eğilimine dikkat çek-
miş� r (Inglehart ve Norris, 2016).

Arz tara� ndaki çalışmalar çok daha yaygın. Örneğin içine Türkiye’nin de da-
hil olduğu 31 Avrupa ülkesinin par�  konumları ve popülizm açısından yeri 
saptanmaya çalışılmış� r (CHES 2014). Fakat bu çalışma şaşır� cı olarak bir 
popülist par�  olarak MHP’yi işaret etmektedir. Burada çalışmanın popülizm 
anlayışından dolayı MHP işaret edilmiş olması anlaşılır olsa da AKP’nin yok-
luğu Türkiye üzerine pek düşünülmemiş hissini uyandırıyor. Ancak şimdi bu 
ayrımı burada bırakıp popülizmin temel özelliklerine dönmek is� yorum. 
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Cas Mudde popülizmin temel öğelerini sıralarken üç şeyin al� nı çiziyor: 
Halk merkezcilik (1), elit karşıtlığı (2), tek ve ahlaksal olarak ortaya koyulan 
halk iradesi (3). Diğer bir deyişle, Mudde, popülizmin toplumu elitler ve ku-
sursuz halk olarak ikiye böldüğünü ve bunların kendi arasında uzlaşmaz bir 
tabana sahip olduğunu savunur. Bunun yanında popülizmin halk iradesini 
ahlaksal ve tekçi bir anlayışla kuran bir düşünceye sahip olduğunu ortaya 
koymuştur. Yani, popülizm bu kurgu etra� nda bir poli� ka kurmayı planlar. 
Cas Mudde’dan etkilenen, bu alanda konferanslar veren bir diğer isim W. 
Müller’dir. Müller de üç tane ana başlık al� nda popülizme çerçeve çizmeye 
çalışmış� r: Ahlaksal olarak kusursuz halk (1), bu halkın karşısına oturtulan 
yozlaşmış elitlere karşı tavır (2) ve çoğulculuk karşıtlığıdır (3). Ayrıca, Mül-
ler bu çerçeveyle popülizmin azınlık haklarına ve güç paylaşımına kapalı ol-
duğuna işaret ediyor (Müller, 2017). Bu düşünürlerin işaret e�  kleri şeyler, 
popülizmi tanımlamak ve ona işaret etmek için yeterli iken bazı şeyler eksik 
kalmıyor değil. Örneğin, popülistlerin poli� ka alanında nasıl yer aldığı ve 
nerede konumlandığı cevapsız kalan sorulardandır. Burada da Margaret Ca-
novan devreye giriyor. Yani, popülizmi kavramak adına iki ana düşünceden 
yararlanmaya ih� yaç duyuyoruz. Canavon’un söylediklerine bakarsak, po-
pülizm, siyasi yapı içinde kavranır bir şeydir. Bu nedenle de popülist par� ler 
kurulu olan siyasi yapılara karşı argümanlar üre� rler. Canavon’un ifadeleri-
ne dayanarak söylersek: Popülizm siyaset içindeki konumunu müesses niza-
mın düşüncelerine, kurumlarına ve aktörlerine göre belirler. Ve bu sayede 
güç odaklarına, elitlere, onların değerlerine ve medyaya karşı halkı hareke-
te geçirir (Canovan, 1999).

Toparlamak gerekirse, popülizmin toplum kurgusu, iki başat aktör olan elit-
ler ve kusursuz halk arasında antagonis� k bir ilişkiden oluşur. Ek olarak, 
“gerçek halk” veya “saf halk” diye niteledikleri kişileri algılayışları tekçi ve 
ahlaksaldır. Bunların yanında, siyaset içinde ise müesses nizamın değersel 
ve düşünsel olarak karşısında durarak halk ve yozlaşmış elitler arasında uz-
laşmaz bir taban olduğunu savunur.

Sağ-sol ne fark ediyor?

Popülizmde sağ ve sol düşüncenin ayrımı ne ifade diyor? Çok kaba bir şe-
kilde açıklanırsa popülizm literatürde dar ideoloji olarak adlandırılıyor. Bu 
sayede mümkün olacak ki, diğer ideolojiler rahatlıkla kendilerini popülizme 
adapte edebiliyorlar. Böylece biz bugün sol ve sağ popülizmi hakkında ko-
nuşabiliyoruz. Literatürdeki farklarına bakacak olursak bu da aynı temelde 
sol ve sağın hassasiyetlerine ve aynı zamanda kıtasal farklılıklara dayanıyor. 
Örnek olarak popülizm, “La� n Amerika popülizmi” ve “Avrupa popülizmi” 
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olarak ayrılmış bir şekilde de tanımlanabiliyor. Bunun nedenlerinden biri, 
sol popülizmin Avrupa’da az rastlanıp La� n Amerika’da çok rastlanır olması-
dır. Yani, sağ popülizm Avrupa’nın gerçekliğiyle organik bir bağ kurmuşken, 
sol popülizm de La� n Amerika’yla aynı bağı kurmuştur (Yetkin, 2010). Bu 
noktada belir� lmesi gerekir ki, yukarıda bahsedilen, indirgenmiş bir tanım-
dan ibaret. Bu tanım, iki düşüncenin oluşturduğu farklardan etkilenen bir 
şey değil. Çünkü sol-sağ hassasiyetler popülizmin azami tanımına eklem-
lenen şeylerdir. La� n Amerika’yı Avrupa’dan ayıran şeylere kabaca bakar-
sak, bu bölgedeki siyase� n, grupdışı kişilerin dışlanmasına daha mesafeli 
bakabildiğini söyleyebiliriz. Örneğin, Bolivya’da özgün yerli halkların birçok 
haklara sahip olması bunların içinde gösterilebilir. Diğer tara� an Avrupa’da 
“Avrupalı” sayılmayan, yani grup dışı insanlara bir tepki geliş� ği söylenebilir. 
Cas Mudde ve Kaltwasser bu konuyu her iki kıtadan iki par� yi inceleyerek 
Avrupa popülizminin dışlayıcı özelliğine ve La� n Amerika’nın kapsayıcı ka-
rakteris� ğine dikkat çekmiş� r. Ayrıca bu özelliklerin Avrupa ve La� n Ameri-
ka’da popülizme eklemlenen ideolojiler ile de bağı olduğunu savunmuşlar-
dır(Mudde & Kaltwasser, 2017). 

Popülizmde sağ ve sol arasındaki farklara eğilecek olursak, literatürün bu 
konuda kesin çizgiler çizmediği ama sık sık al� nı çizdiği iki farkın olduğu gö-
rülür. İlk olarak, sol popülizmin eleş� ri ge� rdiği yozlaşmış elit şeması sağ 
popülizme göre daha dar. Sağ popülizm ise bu konuda daha dışlayıcı. Diğer 
fark ise La� n Amerika popülizminin daha kapsayıcı olması ile aynı doğrul-
tuda; sol popülizm sağ harekete nazaran daha eşitlikçi görünüyor. Buna ne-
den olarak da sağ popülizmin etnik ve kültür unsurlarına odaklı davranışları 
gösteriliyor (March, 2017). Örneğin Avrupa’da oluşan Müslüman karşıtlığı 
buna örnek olarak gösterilebilir. Peki, sol veya sağ olması ne tür farklılıklar 
yara� yor? Popülist olmalarından bir şey eksil� yor veya azal� yor mu? Bence 
hayır. Bence sol popülistler de sağ popülistler de sol ve sağ olmalarından 
önce popülistlerdir. Burada anlatmak istediğim şey, sol veya sağ popülizm 
için bir demokrasi umudunun bizi yanıltabileceği. Çünkü diğer bir ifade ile 
sağ ve sol hassasiyetler popülist dinamiklerin önüne geçen bir faktör değil-
dir. Cas Mudde’ın da söylediği gibi, popülizmin demokrasiyle ilişkisi peşin 
hükümlerle açıklanamaz.

Demokrasi karşısında farkları nedir?

Önceki bölümde birçok kez al� nı çizdiğimiz şekilde sol ve sağ popülizm 
demokrasi karşısında bir fark üretmekten acizdirler. Yani, ar� k solu ya da 
sağı popülist olarak adlandırırken hiçbir sakınca taşımıyoruz. Demokrasi ile 
popülizm arasındaki ilişki bizlere apaçık görünmez. Cas Mudde, popülizmi 
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“liberal olmayan demokrasiye, liberal olmayan demokra� k bir cevap” ola-
rak tanımlayıp demokrasi ve popülizm hakkındaki düşüncesini özetlemeye 
çalışır (Müller, 2017). Daha fazla açarsak, Cas Mudde ve Kaltwasser bugün 
demokrasinin bir bunalımda, bir sorunun içinde olduğunu savunup bir şe-
kilde popülizmi buradaki sorunu halleden bir oluşum olarak görmüştür. Bu 
al� nı çizdiğimiz rol, demokrasinin tekrar demokra� kleş� rilmesi anlamına 
da geliyor. Örneğin Laclau, popülizmin “demokrasinin demokra� kleşmesi”-
ni sağlayacağını savunmuştur (Yetkin, 2010). Fakat Cas Mudde, popülizmin 
tamamen bu hatayı düzelten değil aynı zamanda demokrasiyi tehdit edecek 
unsurlara da sahip olduğunu göstermeye çalışmış� r. Popülizmin, demokrasi 
adına faydalı yönlerinden bahseden diğer düşünür Canavon, popülistleri bir 
grup medya, siyasetçi ve aydın tara� ndan sistemli şekilde göz ardı edilen 
insanların görüşlerini parlamentoya, medyaya taşıyan insanlar olarak görür 
(Yetkin, 2010). Müller de bu tar� şmaya, popülizmin birçok haksızlığa veya 
temsilden yoksun gruplara işaret ederek popülizmin onların dertlerinin çö-
züme ulaş� rmaya yardımcı olabileceğinin al� nı çizip ka� lır (Müller, 2017).

Buradaki düşüncelere ka� lmakla birlikte popülizme kısa dönem ve uzun dö-
nem şeklinde parçalara ayırıp bakmanın yeni bir bakış açısı olacağını düşü-
nüyorum. Bu ayrımın popülizm adına daha haya�  olduğunu iddia edebiliriz. 
Çünkü zaman geç� kçe popülizmin demokrasiden götürüsü, ge� risinden faz-
la olmaya başlıyor. Bunun iki sebebi olduğunu söyleyebilirim. Bu iki sebep 
ise popülizm ve demokrasinin neden problemli bir ilişkiye sahip olduğuna 
işaret etmeye çalışacak� r.

Kutuplaşma, bu sebeplerin ilkidir. J. Corrales yazdığı bir makalede sol po-
pülist olarak tanınan Hugo Chavez dönemini inceleyerek kutuplaşmanın 
Chavez hüküme� ne yararlarını ve zararlarını ortaya koymuştur. Bu dönem-
lerde Venezuela 1940’dan bu yana yaşamadığı kadar kutuplaşma yaşamış-
� r. Yazara göre Chavez’in hüküme� , kutuplaşmanın kendi ik� darı için ne 
kadar önemli bir destek olacağını keşfetmiş� r (Corrales, 2011). Buradan 
yap� ğımız çıkarım, popülizmin dünyayı ve toplumu kavrayışı birçok şekilde 
kutuplaşmayı ge� rirken bunu siyasal ik� darın kullanabileceği bir araç hali-
ne ge� rmiş olmasıdır. Benim burada sakıncalı bulduğum nokta, ile� şim ve 
empa� yi yoksunlaş� ran kutuplaşmanın ve uzlaşmaz tabanların oluşması. 
Popülizmin üç temelini tanımlarken antagonis� k toplum kurgusundan çok-
ça bahsedilir. Bu bahsi geçen tehlike de o kutuplaşmanın parçasıdır. Yani 
uzlaşamayan ve ikiye bölünmüş bir toplum. Burada var olan grup adlandır-
maları yozlaşmış elitler ve saf insanlar olarak geçse de bu grup tanımlarının 
kategorik olduğunu ha� rlatmak gerekir. Çünkü bu kurgusal kimlikler siyasal 
ik� darın istediği gibi yontulup biçilir ka� andır, terör kapsamı gibi. Örneğin, 
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Murat Belge, popülizmi konu aldığı kitabında, uzlaşmaz toplum gruplarının 
şöyle al� nı çiziyor: “AKP’nin adım adım kurduğu tek adam rejiminden haz-
zetmeyen AKP’liler de var. Ama onlar, hayır demek dışında öbür hayırcılarla 
yan yana gelip ortak anlayış zemini oluşturabilir mi? Bunu da sanmıyorum.” 
Ha� a bu örnekten daha öte “teröristler de hayır diyor” söylemi çıkar� larak 
ya bizlesiniz ya da teröristlerin yanındasınız gibi ahlaksal bir ikilem kurup 
“hayır” seçeneğini vatan hainliği boyutuna varacak nega� f duygularla dol-
durmaya da çalışılabilir. Özetleyecek bir cümle kurarsak, popülizmin ge� rdi-
ği uzlaşmaz toplumsal yapı ve kutuplaşması artmış bir toplum, demokrasiyi 
geliş� recek ile� şim becerisini gösterebilecek seviyeye çok zor gelebilir, bu 
yüzden de demokrasi ile popülizmin ilişkisi problemli sayılabilir.

Popülizmin demokrasi açısından bir diğer problem yaratan boyutu ise meş-
ruluktur. Popülist par� ler bütün diğer par� ler gibi kendilerine inanan halkın 
sözcülüğünü üstlenir. Fakat bunu diğer par� lerden başka türlü kurgulayıp 
gerçek halkın onların temsil e�  ği kişiler olduğuna inanır ve inandırır (Belge, 
2018). Burada dikka� mizi çekmesi gereken şey popülizmin halk kurgusu-
dur. Halk, popülizme göre homojen bir özelliğe sahip� r ve yalnızca popülist 
ik� darların bu halk ile özdeşliği sağlayabildiklerini düşünürler. Bunun so-
nucunda da kendi halk kümelerine dahil olmayanların bir meşruluğa sahip 
olmadıklarını düşünürler. Aynı zamanda ahlaki yaklaşım da söz konusudur. 
Örneğin Vicktor Orban 2002 seçimlerini kayıpla sonuçlandırdığında “halk 
muhalefe� e olamaz” demiş� r (Müller, 2017). Burada normal anlayış olan 
“diğer par� ler rakip� r” den çok “diğer par� ler gerçek halkı temsil etmiyor’ 
düşüncesi hâkimdir. Bu sayede de par� lerin üzerindeki meşruluk al aşağı 
edilmiş oluyor. Ayrıca burada bir sı� r toplamlı oyun da söz konusudur. Yani 
ya gerçek halk kazanacak ya da yozlaşmış elitler. Meşruluk sorunsalının için-
deki diğer boyutlardan biriyse “meşru bencillik� r”. Murat Belge’nin al� nı 
çizdiği bu durum, popülizmin meşruluğa kendi başına sahip olması iddia-
sından kaynaklıyor (Belge, 2018). Müller popülizmin iddiasının, “biz yüzde 
doksan dokuzuz” değil “biz yüzde yüzüz demek� r” olduğunun al� nı çiziyor. 
Bu nedenle ki, popülist ik� dar kendini gerçek halkın tek meşru sahibi oldu-
ğunu öne sürüp muhalefet edeni de halka, vatana ve millete bir düşman 
olarak görmeye yatkındır.

Şimdi ise örnekler üzerinden anlatmak için Türkiye’yi inceleceğiz.

Bu konuda ehlileri tara� ndan yapılan birçok çalışma vardır. Örneğin KON-
DA’nın 2010’da yap� ğı toplumsal kutuplaşmayı inceleyen çalışma bu ku-
tuplaşmanın boyutlarını önemli bir şekilde gözler önüne serse de biz daha 
çok bugüne dair yapılan çalışmaları inceleyeceğiz. Literatürde yapılan bir-

24 Gorgon Dergisi

ARAŞTIRMA POLİTİKA



çok vurgu bize gösteriyor ki Türkiye’de toplumsal ve siyasal kutuplaşma, de-
mokrasinin içinde bulunduğu durumu anlatmak için en çok işaret edilen 
faktördür. Bu kutuplaşmayı incelerken bakmamız gereken dinamiklerden 
biri olan sosyal uzaklık önemli yere sahip� r. Örneğin, Türkiye’deki insanların 
%78’i ikendine en uzak hisse�  ği par� lere oy atan insanlarla iş veya � cari 
ilişki kurmak istemiyor. Bir başka veri %74’ünün kendi çocuğu ile oynama-
sını dahi istemiyor (Erdoğan, 2018). Yani burada gördüğümüz kutuplaşma 
sadece siyasi haya� n içindeki değil gündelik haya� mızı da kaplamış bir ol-
gudur. 2017’de Kadir Has Üniversitesi’nde yapılan bir araş� rmaya göre ise 
Türkiye’de yaşayan insanların %61,7’si toplumsal kutuplaşmayı hisse�  ği-
ni belirtmiş� r (Balta & Aydın-Düzgit, 2017). Bu rakamlar bize gösteriyor ki 
hissedilen toplumsal kutuplaşma yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Emre 
Erdoğan’ın yazdığı bir yazıda da benzer doğrultuda argümanlar bulunmak-
tadır. Örneğin, %30’a yakın insan sırf başka par� nin destekçisi olduğu için 
başkasının telefonlarının dinlenmesini onaylıyor. Aynı zamanda toleransa 
da dikkat çeken Emre Erdoğan, ankete ka� lanların %37’sinin kendilerine en 
uzak hisse�  kleri par� nin seçmenlerinin seçime ka� lımına karşı oldukları-
nı belir� yor. Türkiye’nin uzlaşmaz kamplaşmalara sahip olduğunu anlatan 
diğer örnekse, insanların çoğu meseleleri yalnızca kendisiyle aynı görüş-
te olan insanlarla paylaşmasıdır. Rakamsal olarak ifade edersek insanların 
%15’i kendi fi kirleriyle bir olmayan, örtüşmeyen insanlarla siyasi konuları 
tar� şmaktadır (Erdoğan, 2018). Yani popülizm, antagonis� k siyasi kurgusu 
sebebiyle toplumun birbirinden kopmasını sağlamış� r. Ha� a bu kopuş, in-
sanların birbiriyle ile� şimini korku zeminde inşa ederek kutuplaşmanın çiz-
gilerini keskinleş� rmiş� r. Örneğin, Bilgi Üniversitesi’nin bir araş� rmasında, 
kişilerin OHAL konusunda bir tar� şmaya girme tavırları öğrenilmeye çalışıl-
mış. İsta� s� klere göre insanların %64’ü bu konuyu ailesiyle %57’si arkadaş-
larıyla konuşabilmektedir. Bu oran, komşularla paylaşmaya gelince %45’e 
kadar iniyor. Bir alterna� f kanal oluşturduğuna inanılan sosyal medyada ise 
%27’ye iniyor (Bilgi Üniversitesi Göç Merkezi, 2017). Yani bir şekilde kamu-
sal alandaki korkularımız ve daha kötüsü otosansürümüzle birlikte fi kirleri-
mizi beyan etmiyor, onları paylaşmıyoruz. 

Popülizmin demokrasiyle ilişkisini sorunlu yapan nedenleri tekrarlarsak, ilk 
olarak, Emre Erdoğan’ın da vurgulamadan geçmediği gibi, popülist poli� ka-
cılar sol veya sağ fark etmeksizin sosyal ve siyasal kutuplaşmayı bir sorun 
olarak görmeyerek onu kullanmayı arzu etmekte. Ayrıca toplum, antago-
nis� k yapısı sebebiyle biri kendi fi kirlerinin dışında bir ifadeye rastlamaksı-
zın haya� nı devam e�  rebilmekte ve bu yüzden de diğerlerine karşı yaban-
cılaşma sürecinde derinleşebilmektedir. Popülizmin sorunlu dinamiklerini 
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demokrasiyle birlikte düşünürsek, Türkiye örneğinde demokrasi kalitesinin 
AKP popülizmi ile birlikte düşüşe uğraması beklenir. Çünkü popülizm de-
mokrasi için ge� risinden daha büyük problemler yara� r. 

Economist, bir düşünce kuruluşundan elde e�  ği bilgilere dayanarak birçok 
ülkenin demokrasilerindeki değişimleri (2008-2018) göstermiş� r. Bu ülke-
lerin içinde bulunan Türkiye, bu sıranın başını çekip demokrasi kalitesinde 
düşüşün en çok yaşandığı ülke olmuştur. Türkiye demokrasisi 35 puana yak-
laşık bir düşüş yaşamış� r. Sol popülizmin yaşadığı Chavez sonrası Venezuela 
ise 22 puana yaklaşık bir düşüş kaydetmiş� r. 

Sonuç olarak, popülizmin topluma sunduğu şeyler vardır. Bunlar, polarizas-
yon, antagonis� k toplum kurgusu, homojen halk, gerçek ve ahlaki tek tem-
silci iddiasıdır. Bu saydıklarımız demokrasinin içini oyan ve ona yaşama şansı 
vermeyen özelliklere dönüşerek, her ne kadar toplumsal unutulmuşlara ve 
cevap bulunmayan sorunlara sözcü olsa da demokrasi için pozi� f gücü kısa 
vadelidir. Uzun vadede, kutuplaşma ve popülizmin meşruluk iddiası demok-
rasi kalitesini, ha� a insan haklarını, tehdit edecek hale gelir.
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Çöl Adamı Simon
Hakikatin İzini Sürebilmek 

İçin Gözün Kurban              
Edilmesi Gerekir1 

 Yazar: Salih Furkan

I. Bab: Bu Eski Bir Yara

“Bir çelik üzerine kazırcasına, bin yılın iradesine nakşetmeniz, sizin için bü-
yük bir neşe kaynağı olmalıdır: Çelikten daha zorlu; çelikten daha asil, en 
zor ve zorlu olanı seçer! Ey kardeşlerim! Önünüze koyduğum, bu yeni yasa-
dır: Zoru, zor olanı seçmelisiniz!”2 (Çekiç Konuşuyor)

1. Luis Bunuel, Simon Del Desierto, 1965
2. Friedrich W. Nietzsche, Putların Alacakaranlığında, çev. Yusuf Kaplan, İstanbul 2015 (Alın� , 

Almancası, “Der Hammer redet” bölümünde bulunan, eserin son kısmındaki Also sprach Za-
rathustra. 3, 90.’dan aktarımdır. Friedrich Wilhelm Nietzsche, Götzen-Dammerung “oder Wie 
man mit dem Hammer philosophirt?”) Burada Nietzsche “Warum so hart!” diyerek insanlığa 
bizzat zorun kendileri olmayı öğütlüyor. Ortega y Gasset İnsan ve Herkes adlı derslerinden 

Luis Bunuel’in Çöl Adamı Simon fi lminden bir sahne
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“Her gün kendi ellerinle inşa etmiş olduğun yoldan yürürsen olman gereken 
yere varacaksın” (Eski Mısır Özdeyişi)3 

Dünyayı görmezden gelmekle dünyayı yok etmek aynı kaptan su içer; dün-
yevileşmek ise dünyanın nesnesi haline gelerek toplumun dikte e�  ği diya-
lek� k ormanında kuru bir kütük olmak� r. İnsanın kökeni yalnızlık� r. Gövdesi 
toplum olarak nesne dünyasında mutluluk peşinde koştuğunu zannederek 
kendini kandırır. Nevabit olmayı tercih edecek olursa başını vermesi gerekir. 
Peki, şimdi ne yapacağız? Aziz Simon (MS 520-592) sütun ermişlerinin (Styli-
te)4  en meşhurlarındandır. Hazre� n kırk yıl boyunca sütunlarda münzevi bir 
hayat sürdüğü rivayet edilir. Bunuel Simon’u alır, kökensel bir dünya5 içinde 
yoğurarak elde e�  ği küfl ü hamuru, anakronik bir üslup içerisinde hastalık-
larımızı adeta ifşa ederek gözümüze yapış� rır. Yüksek sütunla imgelenen 
uzunca bir süre Avrupa kültürüne ağabeylik yapan Yunan sana�  ve felsefesi-
nin kuşa� cılığıdır. Ne olursa olsun sütunun üzerinde duran Simon, Hıris� yan-
lığın tüm bu Yunan ve Roma egemen birikimini ayaklar al� na alışını simgeler.
Aziz Simon’un kulesine sarılı bir yılan, VI. yüzyıldan kalma plaka ile be� mle-
nir.6 Suriyeli keşişin izinden gidenler ziyadesiyle Doğu Roma topraklarında 
fazlaydı. 

“Çöl Adamı Simon” derin bir dindar olan Simon’un sütunlar üstünden hakiki 
dünyaya inişinin hikâyesidir. Bu hikâyede, zaman zaman şeytan gelerek Si-
mon’u rahatsız eder. İmanına leke sürmeye çalışır. Hakiki oluşuna ba� l karış-
� rmaya kalkar; lakin Simon’un asıl im� hanı kendisiyledir. Açılış sekansında 
Simon’un, din adamlarının ve halkın yürüyüşleri ile peşi sıra gelen teşrifat, 
kurumsal dinin temsilcileri için kullanışlıdır. Başlangıçta alçak bir sütundan 
daha yüksek sütuna geçişin resmi geçit töreni kendi içinde ziynetlenmiş� r. 
Sütunlar yüksek insanlar alçak� r. Kurumsal din önderleri İsalarını bulmuş-
tur.   

oluşan eserinde Nietzsche’nin, Are� no’nun te� kte kalın sözünü değiş� rdiğini belir� yordu. 
Nietzsche bizi içinde yaşadığımız çağın ötesinde gelmekte olan üstüne uyarmış biri olarak 
uçurumun kenarında olduğumuz bahsini yardan yuvarlansak bile farkına varamayacağımız 
tuzaklarla uyarmış� . Medeniyetler yok olurken insan bu oluşu kaçırır. Zira yok oluş (decaden-
ce) yavaş yavaş (is� drac) olmaktadır. Olmakta olan oluşu insan idrak edemez. O durumun 
düzeltmekle mükellef olmasına rağmen maalesef buna yanaşmaz.

3. Delia Steinberg Guzmán, Özgürlüğe Uçuş: Yaşam İçin Felsefi  Düşünceler, Yeni Yüksektepe 
Yayınları, İstanbul 2005

4. Bir direğin tepesinde yaşayan Hıris� yan aske� ği; “a Chris� an asce� c living atop a pillar” www.
merriam-webster.com adresindeki stylite maddesinden faydalanılmış� r. Aslına bakılırsa, sty-
lite, Grekçe kökenli stylos’dan devşirmedir. S� l La� nce kalem ucu ve yazı tarzı demek; s� lo 
ise İngilizce’de 1882’de görünmeye başlıyor. Bu kelimeler üslup ve tarzda birleşiyorlar. (Sevan 
Nişanyan, Sözlerin Soyağacı Çağdaş Türkçe’nin Kökenbilim Sözlüğü, PDF olarak, s. 816.)

5. Gilles Deleuze, Sinema I Hareket-İmge, çev. Soner Özdemir, Norgunk Yayınevi, İstanbul 2014
6. David Heslin, The Impotence of Asce� cism, senseofcinema.com adresinden 11/08/2018 ta-

rihinde faydalanılmış� r.
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Simon fi lmin açılış sekansında yüksek sütuna çıkmadan önce haya� aki en 
önemli varlığı olan annesini imanı için reddeder. Hiçbir şey Allah ile kul arası-
na giremez anne bile. Din adamlarının ona papaz payesi vermesini de geri çe-

virdikten sonra resim 
tamamlanır. Yalnızca 
onun imanı tecrübe 
edilir sanki. Simon 
bir denek� r. Dene� m 
al� ndaki Simon sü-
rekli izlenir; iman mı 
edecek yoksa küfür 
mü edecek diye. Ama 
asıl im� han daha 
gelmemiş� r. Bunuel 
asıl im� hanı devreye 
sokmadan insanların 
Simon’a bakış açıla-
rının üzerinden dol-
durtur şeytana kü-
pünü. Din adamları 
halkın başına üşüşen 
kuzgunları andırır. 
İnsanlar da her za-

manki gibi anlayıştan uzak� r. Kitlenin canı sıkılır. Mucizelere dahi şa-
hit olsa bu can sıkkınlığı � rsatçılığa dönüşecek� r. Bunuel bunu elle-
ri geri gelen hırsız çi� çi ile imler. Modern dünyada kulluğa anakronik 
taş atma şekliyle yapar bunu. Elleri tekrar kavuşanın tepkisi aracılığıy-
la modernitenin seküler kulunun mucize karşısındaki tepkisi yakalanır.

Asce� c, yaşamı sürekli gergin yayında tutan kişidir. Onun için yaşam ge-
rilimden beslenir. O sürekli bir idman halidir.7 Askesis idmanın Yunan-
cası. Aynı zamanda çileci sofu anlamına da geliyor. Bu idman hali bir 
süre sonra yaşamın kendisini kaçırmaya neden olur. Çünkü yaşam de-
ğildir o; ona sürekli hazırlık� r. Gitgide müntesibi olduğu fi krin üstün-
de görmeye başlayabilir kendini. O zaman Simon’un genç rahibe koy-
duğu yasağa benzer yasaklar koymaya başlar. Ar� k kendisi baş tacı 
edildiği için dünyanın merkezindedir. Simon’a yapılan eleş� riye benzer 
biçimde düşünürsek: “Yüksekte olmak is� yor çünkü insanlar aşağıdadır.”

7. Jose Ortega y Gasset, Kitlelerin Ayaklanması, çev. Neyyire Gül Işık, IV. Baskı, İş Bankası Yayın-
ları, İstanbul 2014, s. 96. 

Aziz Simon Ve Sütununa Sarılmış Yılan. 
K a y n a k : t a r i h v e a r k e o l o j i . b l o g s p o t . c o m                                             
adresinden alınmıştı r.
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Asce� c demişken, kendisini fi krin 
önüne koyan oyunun kuralını belirle-
yendir. Huizinga8 oyunun insanın en 
ciddi özelliklerinden olduğunu söyle-
miş� . Arapça’da “leibe”9  salya ve tü-
kürük anlamına gelen oyun kelimesi 
daha çok sahih olmayan ile ilgilidir. 
Maksadı sahih olmayan iş� r. Yoksa 
devasa bir kültür meydana ge� rmek 
mümkün olmazdı. Kültür bir oyundur. 
Muhteviya� nı oyunla güçlendirir. La-
� nce formu “ludus” ki Huizinga’nın 
kitabında Mehmet Ali Kılıçbay “lu-
dique” kelimesini oyunsal diye karşı-
lamış� r. Oyun, kurgu (fi c� on) olduğu 
için sahih değildir; insanı bir noktadan 
sonra da tüke�  ği için kültüreldir. Kül-
türel olan, kitlesel bir balon oluşturur. Bu balon bizi tüke�  ği gibi hiç patlama-
yacakmış gibi tüm gökyüzünü de kaplayabilir. Oyun tüm o erilliği ile belirler 
jargonunu. Oyun kısırdır. Sonu gelmez döngünün içine hapseder bizi. Akıl dışı 
olmaya davet eder. Kendini yi� rmeye çağırır. Kendisine ait olmayan bir baş-
kası yara� r. Çocuk ve hayvandır. Oyun onlar içindir. Onlar da oyun için. Viri-
diana’da kızın atladığı ip bir başkasının ölüm nedeni olur. Hayat-oyundur. Bu 
haliyle din de oyundur. Ar� k hareke� n kısır döngüsüne dönüşür hayat-oyun. 
Ona ancak şaşalı bir in� har son verebilir. Hareketli olanı müstahkem kılacak 
olan. Sonra ne olur? İn� har nedeni olan ipten dilencilerden biri kemer yapar.

Çöl Adamı Simon’da Şeytanın gelişlerinden biri anakronik bir liseli kız im-
gesiyledir. Kaybedilen kaybedilmiş� r diye söylenir sürekli. Çelik çomak oy-
nar. Oyun insanının (Homo Ludens) oyun oynayan insanın, haya� nı oyun 
ve eğlence sayanın hali şeytanın müstehzi tavrı merkezli, eklek� k bir tarz-
da sahneye yansır. Burada olanlar orada değil; olması gerekenler de bu-
rada değildir. Oyun nedir? Meşru olan alanda aşırıya kaçmak� r. Mekânda 
eksiltmeye gitmek� r. Bu insanı köle ahlakına alış� rır. Meşruiye�  baltala-
mak� r. En temel fi ziki ih� yaçlarımızı dahi elimize yüzümüze bulaş� rmak-

8. Johan Huizinga, Homo Ludens Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, çev. Mehmet Ali 
Kılıçbay, 6. Baskı, Ayrın�  Yayınları, İstanbul 2017 

9. Mütercim Asım, Kamusu’l Muhit Tercümesi, el-la’ib maddesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı, www.kamus.yek.gov.tr adresinden 18/08/2018 tarihinde faydalanılmış� r.

Oyun, kurgu olduğu 
için sahih değildir; 

insanı bir noktadan 
sonra da tüketti  ği için 

kültüreldir. Kültürel 
olan, kitlesel bir balon 

oluşturur. Bu balon 
bizi tüketti  ği gibi hiç 

patlamayacakmış gibi 
tüm gökyüzünü de 

kaplayabilir. Oyun tüm 
o erilliği ile belirler 

jargonunu.
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� r. Şeytan bu oyunun kurucusu olmakla övünecek� r. Simon’un “Sen bun-
dan sonra sakalın olmadan mabede giremeyeceksin!” emri oyunun bir 
kuralıdır. Bir sahnede şeytanın (çi�  cinsiyetliliği!) muğlâklığa övgüdür. 
Elinde kuzuyla gelir. En çok acı çekenler en çok kutsanmışlarımızdır. Bu-
nuel’in kuzuları her sekansta cirit atarlar. Simon, Nazario, Viridiana ve ni-
celeri. Önceden kuzu olanlar sonradan şeytanlaşacak� r. Kuzu tekmelenir.

Şeytanın ilk görünüşü 
ziyne� ni takınmış kadın-
dır. Dua eden din adam-
larının yanından geçer. 
Simon şeytanın tek gö-
zünü nerede görse tanır. 
Çünkü o gözlerini haram-
dan sakınmış� r. Sahipliği 
abartmamak gerekir. Zira 
şeytan çölde dolaşıyor. 
Çölde de dolaşır dört du-
var arasında da. Simon 
dünyanın dolaşımına gir-
meden, kabındaki suyla 

hemhal olmadan dünye-
vileşmeyi geri çevirmede 

usta görünür. Belirli bir dünyaya sahip olmadan dünyevileşmeyi reddetmek 
kolaydır. Bu anlamda sürekli kendinin değersiz oluşunu ön plana çıkar� r. Ze-
minde olmayı alçal� cı sayar. Ayar� cı addeder. Zeminde olmadan zamanda 
olunur mu? Asıl kulluğun tecrübe edileceği yer zemindir. Adem’den beri in-
san ekmeğini kazanmakla meşgul. Suçlayanlar birbirini suçlar. Yazılar okuma 
yazma bilenler için neyse, resimler de okuma yazması olmayanlar için odur 
demiş Papa Gregorius Magnus.10  İlk günahı tasvir eden bronz kapı paneline 
bakarsak bu kadim suçlamanın tarihine biraz olsun eşlik edebiliriz. Kötülüğün 
kökensel (primi� vely) vurgusu. Kötülük ve iyilik insan için. Ahlakını içselleş� -
ren düsturlar.  Ar� k her kişi kendi savaşında dövüşecek� r. Çünkü yaşam ak-
tarılan bir şey değil. Simon sütunda yalnızdı; modern dünyada da yalnız ola-
cak. Kendi dünyasını kuracak. İnsana ve nesneye karşı tavır alacak. Her tavır 
modernite eliyle onu günlük sıkıcılığa (daily rou� ne) itse de başına dünyanın 
tüm ağırlığı düşmüş bir kere. Simon’un kutsadığı sinek ar� k ondan bir par-
ça koparıp gitse sineğe erişmektense hisse�  ği tek şey muzdariplik olurdu.

10. E.H. Gombrich, Sana� n Öyküsü, Cep Baskısı, Remzi Kitabevi, s. 125 

Adem ve Havva ilk günahı işledikten sonra, 
1015 dolayları. Kaynak: Sanatı n Öyküsü
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Bunuel, ne kadar sürrealist olduğu iddia edilse de büyük kaplar içindeki mi-
nimalize edilmiş kökensel dünyalarıyla hakiki sinema yapma iddiasındadır. 
Anakronik olduğunda plas� kleşen bu dünya özellikle burjuvazi ve kapita-
lizm eleş� rilerinde komediyi balyoza dönüştürür. Luis Bunuel, Simon’un 
sofu (asce� c) formuyla iki şeyi hedefl edi burada: ilki anakronizmle dinin 
uzlaşmaz kavgasının hafi f meşrep bir üslupla sunulması; İkincisi ise insa-
nın kriz çağının11 kısa bir sunumu. Din yaşadığımız çağa ilaç olabilir mi? 
Din me� umu ağızdan çık� ğı anda insanların zihninde nelere yol aç� ğı or-
tadadır. Kalpler ise ar� k mutmain olmamaktadır. Dindar, çağa her gün ye-
nilmektedir. Bunuel bunu iyi bilmekteydi. Yaşayan nekropolis çağının orta-
sında olduğumuzu. Simon, sütunlar üstünde bir evliya haya�  yaşarken bize 
göre modern12 çağda inanç krizi yaşayan insanın pür melalini gözler önü-
ne sermişti r. Ama unutmayalım; hikâye eski; yara aynıdır. Simon’un kendisi 
ile hesaplaşması burada olması gerek� ğini anlamasıyla başlar/sona erer.  

Hakika�  görebilmek için gözün kurban edilmesi gerekir. Bir fi lmde önemli 
olan görülmeyeni görmek� r. Bunun için çerçevenin dışına taşan bir bilinç 

11. The Age of Crisis, özellikle Hobsbawn gibi metot tarihçilerinin içinde yaşadığımız çağı tanım-
larken başvurdukları kavramlaş� rmadır. Marcel Duchamp’ın pisuvarından Andy Warhol’un 
teneke kutusuna kadar hali pür melalimiz ufukla aramızdaki mesafenin yi� midir. Diktatör-
lerin türeyişinden sanat manifestolarındaki can sıkkınlığı. Yaşamın, ölümün rafa kaldırılışıyla 
birlikte bütünlüğünden koparılarak küfl ü parçalara ayrılması. Führer’in kırmızı bi� msiz halısı 
bilinçlerimize bant çekiyor. Bu bi� msizlik ve parça bütün kopukluğu aklımızın olabildiğince 
ideolojikleş� rilerek yaşayan ölülere dönmesine neden oldu. Şimdi burada olmayan insan için 
din bir aparat misyonu üstlendi. Modernizm post modernizme bir şekilde evrilse bile bu bizce 
abar� lı bir kavramsallaş� rma olsa da toplum giderek daha da toplumsallaşıyor, akıl giderek 
daha da fazla kanaatlere feda ediliyor. Bu arada din de omurgasızlık ve Rousseaucu ritüel 
içinde eriyip tükeniyor. 

12. İşin hemen başındayken modern/modernizm/modernite ile ilgili bir iki kelam etmek gereki-
yor. Modernizmi tanımlamak zordur. Modernizm dediğimizde sanki gölgelerle savaşıyoruz-
dur. İçinden çıkılmaz bir Don Kişot arızası ile karşı karşıyayızdır. Peter Gay’den yola çıkarsak 
bu biraz da modernin genel olanı ezerek � kelden � kele iz sürmesinden kaynaklanıyor. Bir 
çuval düşünelim içine Rimbaud şiirini, Picasso tablosunu ya da bir Ka� a romanını alan. Bun-
ların üzerine düşünen bir Freud olduğu zaman ritüel tamamlanır. (Peter Gay, Modernizm, 
Sapkınlığın Cazibesi Baudelaire’den Becke� ’e ve Ötesine, çev. Sibel Erduman, İstanbul 2017, 
s. 23-26.)  Peter Gay iki nitelikten bahseder ilki geleneksel duyarlılıklarla karşı karşıya kaldık-
larında amellerini yönlendiren sapkınlığın cazibesi; ikincisi kendisini lime lime ederek (vurgu 
bize ait) içe bakış yöntemi geliş� rmek. Bu normal zira insan tepeye konulunca serüveninin 
anlaşılması gündeme geldi. Biz yazılarımızda moderni daha çok son iki yüz yılın uyuşukluğu 
olarak, moderniteyi genel bir kanı olarak, modernizmi ise eğer varsa bir ideolojik dikte olarak 
kullanmaya çalışacağız. Ama ne olursa olsun modern kavramını ele alırken amacımız kendi-
mizi tar� şmaya açmak� r. Sonuç olarak modern derken modus eskiyi tarihe gömmüş anlaşılır. 
Özellikle kitle ahlakında bu durum geçerliliğini korumaktadır. Kabaca bizim anladığımız ye-
ninin usulüdür. Lakin Ezra Pound “Yeniyi Yap!” derken kökü zeminle sabit olması beklenen 
insan çoktan “Bunları geçelim azizim!” düsturunu benimsemiş� . En samimi ifadeyle modern 
moda ile ilgili ar� k bundan kaçamaz. Denilebilir ki “Sadece ortaya çık� ğı kadar hızlı biçimde 
yok olan şeye moda denir”      
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gerekir. Eğer sinemanın bir felsefesi varsa bize söylediği şeyler devasa bir 
dağın arkasında durur. Chris� an Metz’in dediği gibi, “Bir fi lmi açıklamak 
zordur, zira onu anlamak kolaydır.” Haddini aşan ışık kör ederken; karan-
lık zulüm doğurur. Şimdi her şey nasıl bir mikyas dahilinde ele alınacak? 
Ne körler bizi dünyadan soğutsun ne de görenler bizi dünya ile avutsun. 
Müzakere e�  klerimizin hüsnü kabul görmesinin bir manası olacaksa her 
harfi mizin hesabı verilmelidir. Buradayız ve burada olmak şeytanın bir me-
taforu değil bizim için. 

Çöl Adamı Simon, parmaklarımızın arasındaki kâğıt kesikleridir. Bu yaralar 
bizi nereye götürür? Şeytanın ameliyat dünyası beşer. Onunla aramızda-
ki kavgamız da kadim. Uykularımızı bölüşleri, rüyada a�  ğımız çığlığın Pla-
ton’un mağarasında yankılanmasıdır. Hayat ciddiye alınmalıdır. Her ne kadar 
geçiyor oluşu şehvetle ağzımızı sulandırsa da Simon’un dikildiği sütundan 
bir yerde aşağı inmek zorunludur. Bunuel “Bir Endülüs Köpeği13“nde bulut-
ları makaslayarak başlamış�  işe. Göz görmediğinden de sorumlu tutulabilir. 
Gören bir zihnimiz var zira. Rüyanın atmosferi. Yoğun imgelerle sıkış� rdığı-
mız yığma tepeleri andırır o. Gözün esası gönüldür. Ne kadar görebiliyoruz? 
Saklıyı değil ortada olanı. Genelde en ortada olanlar bizden saklar kendini. 
Anaksagoras’ın sözü modern çağda anlamını yi� rmişe benziyor: “Görünen 
şeyler görünmeyen şeyleri gösterir.” Ar� k görünenler görülmeyene saldı-
rıyor. Görülmekten de yorgun düşmüyor. Çabası boyunca yara� lan insan-
dan ulaşmasını istediğimiz yerde bekleriz. Ortada olanı görmesini bekleriz. 
Çünkü insanın kafası epey karışmışa benziyor. Yaşam biraz da budur. Bunu-
el bundan rahatsızdı. Önemli değil; bazı yaralarımızın ortak olduğu aşikâr.

Şeytan son kez ve kararlı bir biçimde Simon’u götürmeye gelir. Şeytan zamana 
saldırır. Bu sefer gelişi tabutladır. Tabutla belki aşağısı, aşağıdaki imlenmiş� r. 
Aşağısı (inferno) esfel-i safi lin olandır. Bunuel’in en rahatsız edici ayrın� sıdır. 
Tabut insanı hep işkillendirmiş� r. Kefen o kadar beyaz olmasına rağmen be-
yazlık ha� rla�  ğı son şeydir. Şeytan bu sefer Simon’un sütunda imanına kara 
düşüremeyeceğini anlayınca, onu Sebt Gününe14, o kutlu güne götürmekte 

13. Luis Bunuel, Un Chien Andalou, 1929
14. Simon’un “Nereye gidiyoruz?” sorusunun cevabı şeytan tara� ndan Sebt Günü olarak yanıt-

lanır. Bunuel, bu kısmı İsrailoğullarının ta� l gününe dayandırmak istediğini düşündürür bize. 
Çünkü Tanrı Yahve yeryüzü ve gökyüzünü al�  günde yara� p yedinci gün dinlenmeye çekilmiş-
� r. Şabat anlamına da gelen kelime ara verme manasına gelir. (Eski Ahit Tekvin Bölümü 2 ve 
Exodus Bölümü 20 bkz.) Kelime İbranice’de “şabat” olarak karşılanır. Şabat, yahudilerin cuma 
gün ba� mından cumartesi gün ba� mına kadar süren ha� alık dinlenme gününü ifade eder. 
Kelimenin fi il biçimi olan şavat “ara vermek, durdurmak; sona ermek, dinlenmek; kutlamak” 
gibi manalara gelir. (Salime Leyla Gürkan, TDV İslam Ansiklopedisi, “Sebt” maddesi, h� p://
www.islamansiklopedisi.info adresinden 19/08/2018 tarihinde faydalanılmış� r) Kuran’da Al-
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kararlıdır. Yalnız, eğer insan kaldıysa. Şeytan da Allah’a inanır bir şekilde.

Ha� a dünyada tüm bu olanlardan sonra arkasını dönüp kaçmaya da ha-
zırdır. Seni Sebt gününe götüreceğim der şeytan hakiki dünyaya yani. Ne-
residir orası? New York. Ar� k bundan sonra Simon haya� na acıklı ifade-
siyle takkeli bir Sartre ya da uzun entarisiyle bir Foucault olarak dünyada 
devam edecek� r. Gidilemez yerdedir. Bunuel’in Yok edici Melek’teki ko-
nak-dünyası burada tam anlamıyla dünyadır. Konaktaki odadan çıkama-
yan insanlar eylem ve ritüelle değil geçmişi ha� rlayarak çıkarlar. Ha� za-î 
beşer nisyanla ile malüldür.  İnsan başa dönerek ha� rlar. Zira o nisyan-
dadır. Simon dünyada ar� k sürekli baştan başlamak zorundadır. Seçimler 
yapmak zorundadır. Çünkü sütunda seçme is� dadını reddediyordu. Seçim 
nedir? Acizlik� r. Acizlik� r zira; her seçim önceden yapılan seçilmişin seçi-
midir. Ha� rlama ve seçim. Eğer insanın bir numarası varsa hepi topu bu 
kadardır. Mutlaka yap� ğımız seçimler aracılığıyla hayat bize bedelini öde� r.        

lah’ın dinlenmesi kesin bir dille yalanlanmış� r. Ha� a Rahman 29’da “O her gün bir iştedir” 
aye�  buna misal gösterilebilir. (Dahası Kaf 38 bkz.) Şeytanın bu ironisinin daha çok içinde 
bulunduğumuz zamandaki insanın tarihte uzun bir ta� l yapıyor oluşuyla ilgisi olduğunu dü-
şünüyoruz.
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II. Bab: Yetersizliğin Aşırılığı

“Bin yıllık labiren� en çıkış yolunu başka kim bulabildi, kim keşfedebildi ki? 
Muhtemelen, “modern insan” mı? Elbe� e ki Hayır! Çünkü modern insan, 
“nereye yöneleceğimi bilemiyorum; “nereye doğru yol alması gerek� ğini 
bilemeyen bir her şeyim ben” diye iç geçiriyor.”15 

“Ne Godiva geçer yoldan, ne bir kimse kör olur”16

İnsanlığa iki düşman bulundu: İlki fosilleşen din ve buna mukabil aslında 
sapına kadar seküler olan dindarlık � polojisi; ikincisi modern uyurgezer 
insanın her gün uçurumdan atlamasına rağmen ölemeyişidir. İnsan hem 
yanılıyor hem de yanıl� yor. Ayar� cılığı en büyük sanrısı oluyor. Put üre-
� m ens� tüleri hummalı biçimde çalışıyor yeni putlarını üretmek için. Ri-
yakâr dindar � polojisi Bunuel’in en çok takıldığı konudur. Öncesinde de 
Nietzsche’nin. Simon’u daha iyi anlamak adına Viridiana (1961) ve Nazarin 
(1959)’e de müracaat edilebilir. Viridiana’ya bakarsak iki fasılla izah ede-
biliriz zannediyorum bu baş ağrısını: Bu fasıllar iki gerilmiş ok gibidir. Ah-
sen-i takvim ve esfel-i safi lin mesabesi. Bu iki değer doluluk ölçümüzdür. 
Birinde hafi fl eyip yükselirken diğerinde ağırlaşıp aşağıların aşağısına ineriz. 
Bu bizce Viridiana’da gözümüze sokulur. İman kazanılırsa dram; kaybedi-
lirse trajedi olur. Tam burada ifsada uğramış ziyadesiyle zorbalığa dönüş-
müş kültür dininin olumlayıcılarının alçaklık bataklığındaki imdat seslerini 
işi� riz/kulak asmayız. Bunuel din eleş� risini burjuvazi eleş� risi üzerinden 
görmeye bayılır. İyiliğin maraz zuhur e�  rişi, mazlumun dalalete sürükleni-
şi. İki kesif meydan. Kimdir bunlar? Nietzscheci bakışla iyi insanlar küme-
sinin niyetleri idealize edilmiş lakin vicdanı buhar olmuştur. İnsanların din 
umurlarında değildir. Onlar kendisini öncelediği bir yaşam anlayışına haslet 
duyar. Haliyle bu meydanda düşkünlere verilen sadaka bir vicdan mastür-
basyonundan farksızdır. Bunuel’in hedefi nde Tanrı değil; kilise vardır. Her 
şeyi ile kilise. Bunuel’in insanoğluna sunduğu eleş� ri ihanet ve nankör-
lük odaklı gibi görünse de sorun daha köklüdür. Hakika� e asli safl ığımızı 
(essen� al purity) yi� rişimiz ve bunun çözümsüz oluşu Bunuel sineması-
nın temel taşıdır. Bunuel dinin sorunlarını dindarın sorunları olarak görür.

15. Friedrich W. Nietzsche, Deccal Sahte İsa, çev. Yusuf Kaplan, İstanbul 2017 (Almancası, Fried-
rich Wilhelm Nietzsche, Der An� chirst, 1895)

16. İsmet Özel, Amentü şiirinden, 1974
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Da Vinci, İncil’deki sahneyi canlandırırken bu çapta bir eser meydana ge� -
receğini düşünmemiş� r elbe� e. Mesih’in “Hakikaten size diyorum ki, içi-
nizden biri beni ele verecek” sözüne karşılık herkes kendisini temize çıkar-
mak istercesine “Ya Rab o ben değilim ya!” diye seslenir.”17 Bu drama� k 
sahnede kendinden en emin kişi Yahuda idi. O soruyu sormayan tek kişi 
olarak sükûnetle oturmaya devam e�  . Bunuel Last Supper’in temsiliye� ni 
tek bir kişiye indirgemez. Onun hedefi nde odadakilerin hepsi vardır. Oda-
nın içindekiler Simon’un karşısındakilerdir. İç ve dış kaldı mı? Yoksulun is-
� lası, zenginin varlıklı oluşu, seviyeler, sınıfl ar is� fl enir Bunuel’de. İyilik 
denilen şeyin karşılığı iyilik� r. Hakiki iyilik boyun kırmayı gerek� rmemeli.

17. Ma� a, xxvı: 21-22. (Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma, Tevrat Zebur ve İncil, Yeni Yaşam Ya-
yınları, İstanbul 2008)

Luis Bunuel’in Viridiana fi lminden bir sahne: Last Supper temsili; İsa’yı 
sembolize eden dilencinin körlüğü ile İsa’nın dünyaya kör kalışı.
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Belir� ldiği üzere “Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin” 
düsturu bu fotoğrafa pek uymaz. Hele ki son dönem için tamamen bir di-
vidualism18 patlamışken insanın tüm imkânlarına saldırılıyorken Simon’a 
yakın mercek tutma ih� yacımız ar� yor. İnsan fertlik19 özelliğini bir kenara 
bırakarak şahsiyet sahibi olamaz. Bu fotoğra� n içine küçük bir karşılaş� rma 
yaparak “individual” kavramını ekleyebiliriz. Kelime bölünemez olana a� f 

18. Kavramı Simon Critchley’den aldım. İngilizce’ye La� nce hali ile geçen “individual” sözcüğü 
esasen bölünemez şey anlamına geliyor. Lakin olumsuzluk ekini kaldırırsak bölünen şey an-
lamında dividual oluyor. Eserin Türkçesi için: Simon Critchley, İmansızların İmanı, çev. Erkan 
Ünal, Me� s Yayın, İstanbul 2013

19. Ferd/Ferdiyet: “ferd” Mütercim Asım’ın Kamusul Muhid sözlüğünde çi� in yarısı demek� r. Ay-
rıca dünyada misli ve naziri olmaması durumudur. Burada kelimenin yek daneliğinden, sonu-
na kadar şahsiyet yüklü oluşuna önem vermeliyiz. Öyle bir ferdiyet ki eşi benzeri olmayanın 
başka eşi benzeri olmayana verdiği öneme a� en yaşam ağını kuşanır. Bu kavramsallaş� rmayı 
hümanizm ve sosyolojik kavramlarla karşılaş� rırsak işimizin ciddiye�  anlaşılabilir.  

Leonardo Da Vinci/ Son Akşam Yemeği (Last Supper)/ 1495-1498 news.
artnet.com’dan alınmıştı r
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yapıyor. Bizdeki birey güdük kalsa da kelimeyi bir şekilde karşılamaya çalış-
mış. Birey diğerlerinden farklılığı vurgularken bölünemez ise zorunlu bağı. 
Fakat kelime bu haliyle olumsuzluk ekiyle kullanıldığı için sanki beden ile ru-
hun bölünmezliğine saldıracakmış gibi duruyor. Ortaçağ teolojisi tar� şmala-
rında “yüce ve bölünemez olan üçlemenin şanına” (to the…glorie of the hye 
and indyvduall Trynyte)20 diye başlayan me� nlerde görülürmüş. Şimdi XVII. 
yüz yıldan başlayarak pek çok kavramda olduğu gibi burada da sıkın� lar arzı 
endam eder. Ha� a buradan bir “izm” bile türemiş� r. İndividualism. Bedeni 
ayrı yerde ruhu yerde fl aneur edasıyla dolaşan müzmin yalnızın iki yaka-
sı bir araya gelir mi? Ey insan ne oluyor sana? Bu çıkarcı tortuyla yaşamak 
yara� lışına yakışır mı hiç? Haya�  din alanın dışına çıkarmak sekülerizmdir. 
Modernizm sekülerizme tabidir. Şimdi ise dindar nerede duruyor? Burada 
değilim dediği yerin tam ortasında. Dindar seküler dünyaya adım atmak için 
ya çağdaşı kullanır ya da moderni. Seküler terimi şizofreni yaşayan Ba�  mer-
kezli dünyanın dışının, ağzına çalınmış bir parmak baldan ibare�  r. Aslında 
en tar� şılmaz gelenek ar� k modern olmak� r. Bu son cümlenin Avrupa kül-
türü için bir manası yok. 

İnsan olmak acizlik� r. Hangi dağı aşmak istersek dermanı yi� rdik, gökyüzü-
ne bakan gözlerimiz bakmaktan yorgun düştü, ar� k bir gökyüzü olduğunun 
farkında değiliz; bir kuş olup uçma isteğimiz, zemin kaymasına uğradığını 
hissedince tatsız bir uyuntuluk haliyle kesildi. Kuşlar bile bir zemin dahilinde 
uçar. İçimizdeki vicdan tüm güçsüzlüğün içinde insanı yükseltecek bir kavram 
olarak ön plana çıkıyor. Lakin insan sonsuzca talepkardır. Kendi önünde eği-
lerek kendisine verdiği beklenmedik payeler eşliğinde yükselir. Yetersizliğin 
aşırılığıdır bu. Sütunda duran Simon’un etra� na toplananlar sürekli bir talep 
dairesi içinde dolanırlar. Bu dairesel hareket çizgisel olmaya mahkûmdur. Bu 
hareket kendi içinde hakika� n peşinde koştuğunu, yollarının doğru olduğu-
nu ya da haya� n bu olması gerek� ğini ısrarla savunabilir. Aslında inandık-
ları Tanrı seküler bir kullanışlı apara�  r. O göklere hapsedilmiş� r. Tanrının 
ölüm fermanını imzalayan insan için ar� k kendisinden başka ilah bulunmaz. 

Osar Wilde’nin deyişiyle “Hakiki olacak her şey bir dine dönüşmek zorun-
dadır.”21 Bu haklı yakarışa kulak verelim mi? Hakikat nedir? İnsanların ke-
yifl erine bırakılamayacak bir yerde duran şeyler. Yazının devamında Wilde 
“Agnos� sizmin de en az iman kadar ayini olması gerekir.” diyor. Aslında 

20. Raymond Williams, Key Words A Vocabulary of culture and society, İndividuall, Oxford Üni-
versty Pres, London 1976/ Türkçesi Raymond Williams, Anahtar Sözcükler Kültür ve Toplumun 
Sözvarlığı, İndividual maddesi, çev. Savaş Kılıç, İle� şim Yayınları, İstanbul 2016

21. “Every thing to be true must become a religion.” Oscar Wilde’nin De Profi ndis eserinden ak-
taran Simon Critchley, a.g.e, s.11, İlgilenenler için, Oscar Wilde, De Profi ndis, Can Yayınları
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Wilde kısaca din haya�  r demeye ge� riyor. İşin bir de toplum dediğimiz 
yüzeysel uçurum için her şeyin feda edildiği 
bataklık dinleri vardır. Dinden anladığımız “re-
ligion” (körü körüne) bağlanma ya da “true” 
sadaka�  de içine alacak biçimde bir deneyim 
mi? Religion kelimesi ayrıca cemaa� ; bir da-
yanma gücünü de içerir. Bu cemaa� e sayısız 
bir araya gelişlerden hayır çıkması mümkün 
görünmüyor. Zira cemaat baskın olanların ön 
plana çık� ğı cemiyetlerdir. Toplandıkça şahsi-
ye�  yok eder. Cemaa� n temeli Blanchotçu22 
izahla söylersek yetersizlik üzerine kuruludur. 
Nasıl bir din isteniyorsa din o olur. Katolikler-
de devlet dine tabi olurken; Ortodokslarda 
din devlete biat etmiş� r. Protestanlık ile ulus 
devletler abi kardeş� r. İslam toplumlarına ge-
lirsek susalım. Adorno’nun deyimiyle “Wrong 
life can’t be lived rightly.” Aslında inanma-
yan inançsız bir hale kuşanarak ayinlerini 
sürdürmüyor mu? İnançsızlığın lekesi (s� g-
ma) Wilde’nin ih� yaç duyduğu takdis edil-
memiş sunular. Yaşam dindir. Din de yaşam. 

Bunuel’in sözünü e�  ği iki Tanrı var. Biri gök-
lerde duruyor. Yeryüzüyle işi yok. Ezilenle sömürülenle, savaşanla ilgilenmi-
yor. Buna karşın fütursuzca kurban is� yor. İbadetlere karşılık vermiyor. Ma-
betleri � ka basa dolduruyor. İkinci Tanrısı daha seküler bir Tanrı. Olmasa da 
yara� lması gereken. Mo� ve edici bazen otoriteci birinci Tanrının ardından 
giden. Modern insana bir oyuncak gerekir. Tatmin edici ve niye� ne uydur-
duğu “imita� on” bir kukla. İnsan bölüne bölüne bir yutumluk lokma kaldı. 
Hala buradayız. Aşırı gerçek olan şeyler hakikat olamaz. Gerçeği bu kertede 
zandan ayırmıyoruz. Wilde ve diğerlerinin yaşadığı, acıyla yoğrularak haki-
ka� n şuuruna erişme mesafesinde yoldaki dikenlerin üstüne basılmasıdır. 

22. Maurice Blanchot, İ� raf Edilmeyen Cemaat, çev. Işık Ergüden, Ayrın�  Yayınları, İstanbul 1997 
Burada başsızlık (A-cephalos, başsız gövde) temelli Bataille’nin, cemaa�  olmayan cemaa� ni 
söylemeden geçmemek gerekir. Müritlerinin mürit olduklarından habersiz olduğu cemaat. 
Bir bakıma çok tanrılı bir cemaa� en bahsediyor da olabiliriz. Başucu tanrıları Freud, Sade 
ve Nietzsche’dir. Bataille’nin cemaa�  anla�  ğımız hikâyedeki cemaat teşkila� nın ironisinden 
fazla şeyler vaat etmektedir. 

Bunuel’in sözünü 
etti  ği iki Tanrı var. 

Biri göklerde duruyor. 
Yeryüzüyle işi yok. 

Ezilenle sömürülenle, 
savaşanla ilgilenmiyor. 
Buna karşın fütursuzca 

kurban isti yor. 
İbadetlere karşılık 

vermiyor. Mabetleri 
tı ka basa dolduruyor. 

İkinci Tanrısı daha 
seküler bir Tanrı. 

Olmasa da yaratı lması 
gereken. Moti ve edici 
bazen otoriteci birinci 

Tanrının ardından 
giden.
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Dini basmakalıp (stereotype) ahlaki ve� relere indirmek ya da geleneksel 
birtakım inanışların sarmalı içinde nefessiz bırakmak inanç değil yüktür. Bu 
kısımda din dediğimiz şey bir zorunluluk oluyor. Bunuel Simon’un da onun 
etra� ndaki halkın da çıkmazlarını kökensel bir açıyla ele alarak bu anlayışın 
hakika� nin bambaşka olduğunu haykırıyor. 

Ceset tarlaları, tuvalet sifonları, çöplerin a� ldığı her düzlem aynı şekilde ba-
ğırır. Kurtuluş bir ipin ucundadır. Mahkûmuz dedir� r. İnsan ölüme yazgılıdır. 
Bunuel hiçbir şeyi unutmamıza izin vermez. Çünkü davası buna müsait de-
ğildir. Kapitalizmle mücadele hakikat oklarının hareketlerine bağlıdır. Nokta-
sal geometri Bunuel’i ölçemez. Çizgisel tarihe karşı “Al� n Çağ”23 yüz kızar� r. 
Tarih yazılamaz bir şeydir ar� k. “Yok Edici Melek”24 ’te bir adım daha ata-
maz oluruz. İşlevi olmayan, aslında (durup) düşünmeyen (daha çok Kant’ın 
verstand perspek� fi nden)25 lakin devasa bir mit yara� cısı oluruz. Öyle bir 
mit ki moderniteyi dahi kutsalı olmadan yürütemez.      

Zamanı dağdaki çoban gibi ele alamazsanız Bunuel’den alacak bir şeyiniz 
de olmaz. Tarih girdap� r. Zaman mezardaki ölüler gibi işitmez olur böy-
lece. O, zaman bükücüdür. Baş ya da son yoktur. Bresson’un dokunma-
sına karşın Bunuel zamancıdır. Yeri gelir anakronik olur zaman; yeri gelir 
anne şe� a� . Sözde dindarın içinde bulunduğu bu atalet duygusunun, di-
lenci vizyonunun ve almak için atan lakin sürekli dünyadan alan anlayışı-
na son verilmesi gerekir. Filmdeki anakronizm bize modernizm ile eski 
çağ arasındaki farkın kapa� lması için imkan tanıyor. İki dönem arasında-
ki kutsallaş� rmalar arasındaki farklılıklar sadece başkalaşıma uğramış� r. 

23. L’age d’or (1930) 
24. El Angel Exterminador (1962) 
25. Kant’ın verstandı Yunanca’da dianoia; La� nce’de intellec� o zihin, anlama kabiliye�  ve akıl ile 

karşılanır. Biz özellikle hem Almanca formunda hem de İngilizce’deki understand formunun 
“stand” kısmına önem veriyoruz. Zihnin bu en üst is� dadı için sakinliği, durup düşünmeyi ön 
plana çıkarmak is� yoruz. Zaten akıl yuları sağlam kazığa bağlamak� r. Tüm bu muhteviyat bize 
sükune�  izhar ediyor.
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III. Bab: İmkânın Dinamitlenmesi “Büyük Engizisyoncu”26 

-İnsanlar daima kanlı savaşlarda dövüşeceklerdir. “benim/senin” gibi kötü 
sözlerden dolayı! 

- Ne demeye çalışıyorsun sen?

- Kendinin olduğu şeyi savunmak için öldüren insanı

- Senin olan nedir ki?

- Benim olan nedir mi? Anlayacaksın. Bu çanta sana ait değil mi? Lakin ter-
sini söylersem tar� şmaya başlarız. Denemek ister misin? Simon, bu çanta 
benim! Senin olduğunu söyle. 

- Benim! 

- Sana benim olduğunu söylüyorum!

- İyi, öyleyse al!

- Bencil olmayışın ruhuna hayırlıdır. Ama tövbe etmek için yararlı olabilir 
mi?

(Rahip ve Simon sekansı)

Sen ve ben kavgasının nedeni herkesin kendine göre bir “ide” tayin edip 
onu “loji”leş� rmesi gibi duruyor. Bu hakika� e bir Kabil kompleksidir. İdeo-
loji içinde bulunduğumuz kötülükleri yükleyebileceğimiz günah keçisinden 
çok Terry Eagleton’un dediği gibi27 insanların birbirlerini Tanrı ya da böcek 
ka� na yüksel�  ği bir savaş alanıdır. Cemil Meriç, “izmler” idrakimize giy-
dirilen deli gömlekleridir28 diyeli çok olmadı. Kendine göre yontma edimi 
insanın en eski heyulası. Bu mermerden çok Tanrı yap�  insanoğlu. Sanayi 
Devrimi ile başlayan iki yüz elli yıllık katastrofi k enkazı kim kaldıracak? Saldı-

26. Büyük Engizisyoncu Dostoyevski’nin Karamazof Kardeşler Romanı içerisinde en sarsıcı bö-
lümlerden biridir. Dünya Kriz Çağı için açıklayıcı olmakla birlikte; Dostoyevski’nin doğal sınır-
larına ulaş� ğının nişanesidir. Nihilizmi ne Nietzsche üzerinden ne de Dostoyevski üzerinden 
çağı sorgulama adına olumsuz bir şey olarak görmemeliyiz. Endişe verici olan ne tutulduysa 
elde kalan bir çölde kum tanesi ayıklıyor oluşumuzdur. Turganyev Babalar ve Oğullar’da mo-
dernitenin özellikle nesiller üzerinden arızalı yerlerine temas e�  yse de şimdi dünün nos-
taljisini yaşıyoruz. Dostoyevski’nin romanı birçok yayınevinden çıkmış� r: F.M. Dostoyevski, 
Karamazov Kardeşler, çev. Nihal Yalaza Taluy, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2013

27. “What persuades men and women to mistake each other from � me to � me for gods or ver-
min is ideology.” Terry Eagleton, İdeology: An İntroduc� on, Verso, London-New York 1991, p. 
xııı.; Türkçesi Terry Eagleton, İdeoloji, çev. Mu� alip Özcan, Ayrın�  Yayınları, İstanbul 2015

28. Cemil Meriç, Bu Ülke, İle� şim Yayınları, İstanbul 2005
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rının nereden geleceğini bilemeyiz. Octavio Paz bu acı durumu izah ederken 
aslında yaranın derinliğine temas etmiş� ; “Fikirler bugünün fi kirleri, tavırlar 
dünkü tavırlar. Bunların ataları Aziz Thomas adına yemin ediyorlardı, kendi-
leri de Marx adına yemin ediyorlar; ama hem eskiler hem yeniler için akıl, 
bir doğrunun hizme� nde olan bir silah� r.”29 Biraz episteme her canlıya la-
zım. İdeoloji aklı hep sona erteler.

İdeoloji insana biçim verirken onun doğasını değiş� rmede aydınlanmacı bir 
anlayışın ürünüdür. Ar� k rahip, sofuların (asce� cs) ve kralların yerini bilim 
adamı, este� k makinesiyle çalışan sanatçı ya da metafi ziği toprağa gömmüş 
fi lozof almış� r. Bunuel’in anakronik sonda Simon piposuyla, Foucault ya da 
Sartre müdavimliğini yansı� r. Foucault ve müritlerinin yap� ğı da ideolojiyi 
hiçbir şekilde kazınmayan bir yazıymış gibi ele almalıdır. Onu yenilmez bir 
“söyleme” (discours) yedirerek sanki asla başa çıkılamayan sermaye gibi id-
rak e�  rmişlerdir. İnsanı adam etme işi ar� k onlara kalmış� r. Bu materyalis-
� n ateist, agnos� ğin mis� k ön kabullere dayandığı ya da aklın “loji”leş� rildi-
ği bir dünya çılgınlığıdır. “lojiler” nesneyi özne; özneyi de nesne kılarak sözde 
inanç ve ön yargıları kaldıracağı iddiasıyla insanı boşa çıkarmış bizi başka bir 
obscuran� sme (karanlıkçılağa) iteklemiş� r. Ar� k metodolojisi olsun olmasın 
yeni Tanrılar çağı başlamış� r. Ama Marksçı anlamda sorarsak adam edenleri 
kim adam edecek? Lakin durum sandığımızdan karışık� r. İdeolojinin sözde 
mucidi sayılan Destu�  de Tracy insanlığın yeni bir beşeriyetçi Newton’a has-
let duyduğunu30 yüksek sesle dile ge� rirken sorunu Bunuel’in ele aldığı tarz-
da yeterli görmemiş� . Bu yüzden Bunuel’in kökensel dünyası gericidir. Lakin 
Bunuel bile insanı ele alırken � rsatçı ve alçak yanlarını sanki onun doğasıy-
mış gibi ele almaktan geri durmaz. İnsanın serüvenini başlatan ilk günahın 
çevrimi kapitalizmin çarkları ile nasıl dönmeye başladı? Fırsat, ilgi, faiz Wil-
liams’ta interest’in karşılığıdır.31 Zararın telafi si olan kar ve zarar pra� ği üze-
rine kurulmuş devasa sermaye çılgınlığı. Bütün bir sistem karşılığı olmayan 
bir sahtekârlığın dümen suyunda hareket eder. Faizi burada daha geniş dü-
şünmeliyiz. Normalde interest olarak faiz Ortaçağ’da bulunmaz. Daha çok o 
usuary olarak anılır. Zararın telafi si. Günümüzde ise paranın kullanılmasın-
dan elde edilen karın kabul gören bir pra� k haline gelmesiyle ortaya çıkar. 
Değeri olmayanın değeri olmayanı. Adorno’nun deyimiyle sermayenin haki-
ki olmadığının göstergesi.32 Bunu toplumdaki yaşamda birbirimize karşı tu-

29. Aktaran Yaralı Bilinç içerisinde Daryush Shayegan, Me� s Yayınları İstanbul 2007, s.83. 
30. Eagleton, a.g.e, s. 98.
31. Williams, a.g.e., s. 206.
32. The sign that the Whole of Capital is the non-True, as Adorno would have put it, whih is why 

its movement is that of o spurious infi nity, forever reproducing itself…” Slavoj Žižek, Living in 
the End Times, Verso Publishing, 2010, p. 216. Türkçesi Slovoj Žižek, Ahir Zamanlarda Yaşar-
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tum ve davranışlarımızda uyguladığımız faiz/ � rsatçılıkla ilgili olduğunu dü-
şünüyoruz. Faiz Kuran’da geç� ği yerde de aslen “ribâ” olarak geçer. Ribâ yani 
kendi kendine artan. Emeksiz artma. İk� sadi anlamda bu artma sermayenin 
üzerine katmerledir.33 Adeta bereket yolunun üzerine oturur. Bunuel insa-
nın doğasını ele alırken � rsat meselesini başköşeye oturtur. Fırsatçılığı yal-
nızca modern köklere mahkûm etmez. Ne ara bu kadar yi� rdik bazı şeyleri.

İnsanlar Tanrıya inanmasalar da hayatlarını düzenlerken herhangi bir Tan-
rı’nın teşnesi olmaya devam edeceklerdir. Fal bak� rmaya, cin çıkarma-
ya ve herhangi bir tabelanın al� nda inançlarını olumlamaya hazır olarak 
yaşarlar. Öyle ki Tanrı’nın insanlarca hunharca katledildiği bu çağda bir 
sunak al� nda mum yakmaya istekli olmak Dostoyevski’nin me� nleriyle 
ilgili bir şeydir. İnsanlar inandıkları şeye ortak koşmadan inanmazlar. Ni-
hilizmin büyüğü bu olsa gerek� r. İnsanın omuzlarına hürriyet fi kri ağır 
gelmiş� r. Büyük Engizisyoncu ile ilgili müzakereler özellikle Daryush Sh-
yegan’ın Melez Bilinç kitabında sağlam bir okumaya tabi tutulmuştu. Sha-
yegan burada özellikle Doğu’nun tüm bu son iki yüz yıldır olan bitene ne-
den sessiz kaldığınla ilgili sağlam fi kirler öne sürse de isteğimiz şu an için 
bunları tar� şmaya açmak değil. Lakin Bunuel din konularını sinemaya 
aktarırken oklarını yönel�  ği mecra Doğu’nun Ba�  ile ilgili şizofrenik tu-
tum takınmasına benzerdir. Aynı tutumu Ba� , Hümanizm çağının müta-
laa edilmesi ile din karşısında yaşamaya başladı desek yanılmış olmayız.

Dostoyevski romanda Stavrogin üzerinden tüm insanlığı uyarmış� . Uyar-
mış�  zira o ne Tanrı tanır ne de dünya. Yadsımanın da ötesinde bir yadsıma 
ile karşı karşıya kalırız.34  Romandaki mevzu Engizisyon’un uçlarda yaşandığı 
dönemde geçer. İsa insanlığa geri döner. Onun kudre�  bir şekilde insan-
ları yollara döker. Herkes onun merhame� nden bir nebze de olsa is� fade 
etmek uğruna yolları arşınlar. Mucizeler peş peşe gelir. Lazarus’un evlatla-
rı boş durmayacak� r. Tam uçlarda yaşanan hadiseler esnasında meydanda 
Büyük Engizisyoncumuz Kardinal görünür. Olan biteni sessizce izler. İsa’yı 
yanına ister. Evet, ar� k İsa’nın karşısında Ferisiler’den daha büyük tehlike 
vardır. Mümin ile müna� ğın birbirine karış� ğı bu çağda hesap ödemek yine 
İsa’ya mı kalacak� r? “Demek sensin!” der Engizisyoncu. “kim olursan ol, he-
men yarın hüküm giydirip en azılı zındık olmak suçuyla yakacağım seni.” En-
gizisyoncu üç şeyi kaldıramaz İsa ile ilgili: İsa çölde şeytana rastlar ve mevzu 

ken, çev. Erkan Ünal, Me� s Yayınları, İstanbul 2014 
33. Ragıb El İsfahani, Müfredat, Kur’an Kavramları Sözlüğü, “ribâ” maddesi, çeviren ve notlandı-

ran Yusuf Türker, Pınar Yayınları, I. Baskı, İstanbul 2007, s. 594-595, ( Kuranda geç� ği ayetler 
Rum/39, Bakara/276) 

34. Daryus Shayegan, Melez Bilinç, çev. Haldun Bayrı, Me� s Yayınları, İstanbul 2014.
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başlar. İsa’nın taşları ekmek yapma teklifi ni reddetmesi ki o insanın yalnızca 
ekmekle yaşayamayacağını ifade etmiş� r. Bedeni endişelerimizin ötesin-
de bir ruhumuzun olduğunu ha� rla� r bize. Engizisyoncu bunu yanlış bulur. 
Çünkü insanın elinden ilk mutluluk uçup gitmiş� r. Rızk korkusu. Şeytan’ın 
insanı en güzel yoldan çıkarma şekli maişet için nimetsizlik korkusudur. İkin-
cisi mucizedir. İnsanlar acımasızca mucizeye taparlar. Büyücülük en iyi mes-
leği olmuştur insanlığın. Engizisyoncu İsa’nın inecek gücü varken çarmıhtan 
inmemesini eleş� rir. İsa hür bir kendini adamış olarak halis imandan yana-
dır. Engizisyoncu için bu insanlık için tevarüs etmeyecek bir şeydir. Çünkü 
insan korkak, bayağı ve zayı� ır.35 Son madde ise Sezar’ın hakkıdır. Sezar’ın 
kılıcı insanın eline geç� ğinde olacak olanların suçlusu İsa olmuştur. İnsanın 
bitmek tükenmek bilmeyen ik� dar iş� hası. Sezar’dan Rousseau’ya kadar ik-
� darın kutsiye�  ar�  kça insanın şahsiye�  yoklukla tecrübe edilmiş� r. Küçük 
kutucuklara hapsedilen insanın celladının adı İsa’dır Engizisyoncuya göre.

Bunuel sütunlar üzerinden bir Engizisyoncu edasıyla indirir Simon’u medeni 
ahalinin içine. Hürriye� nin ve halis imanının cismani bir dünya ile sınanması 
gerek� ğini son sekansında haykırır adeta. İnsanın yüksekten alçağa doğru 
inişinin son perdesi hürriye�  ve inancı uğruna dünyayı kurumsal din mer-
kezinin merkezine yerleş� rmesi olmuştur. Yaşamın sekülerleşerek ölümün 
kapı dışarı edilmesidir bu. Shayegan bu üç sorunsalı şöyle bağlıyor: “İsa’nın 
dininin kendisini Yasa ve Kurum haline ge� rmesi için Deccal’in hükümdar-
lığının yerleşmesi gereklidir. Engizisyoncu’nun yap� ğı tam da budur. İsa’nın 
çölde reddetmiş olduğu iğvaya olumlu karşılık verir. Hıris� yanlık tarihi bir 
ölçüde üç iğvanın tedrici olarak gerçekleşmesinin tarihidir. Taşların ekmeğe 
dönüştürülmesi eşitlikçi öğre� leri, bin bir türlü harikalar vaat eden rehber-
lerin alda� cı ütopya mucizelerini ve son olarak da totaliter hükümdarlığa 
varmış olan acımasız terbiye mekanizmalarının kurulmasını doğurmuştur.”36        

Simon çölden modern dünyaya adımını a�  ğında büründüğü görkemli bo-
hem entelektüel midir yoksa yukarıda ele aldığımız insan soyunun en nihi-
list tara�  mıdır tar� şılır. Bunuel bu zaman kaymasını insanın içinden çıkıl-
maz bir çıldırış ekseninde olduğunu en dikenli tarafl arıyla ha� rla� cıdır. 

Tövbe mekanizması çölde yüksek sütunda işlemez; inanç mekanizması ise 
modern dünyada. Ayrıca Eğer tövbe kapısını sonuna kadar kapa� rsan insa-
nın günah işleme hürriye� ni elinden alırsın. Hata olacak tövbe de olacak. 
Tövbe ederken “Mea Culpa” da demiş olursun. Onlarca tövbe etme imkânın 
vardır. Eylemini kabullenirsin. İnsan nedir? Uzuv eksikliğine serzenişte bulu-
nurken uzvu geri geldiğinde aç gözlülükle doymayandır. Ar� k şaşırmayandır.    

35. Dostoyevski, a.g.e, 
36. SHAYEGAN, a.g.e., s. 39. 
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IV. Bab: Gözleri gören körler ülkesi

“Where of one cannot speak there of one must be silent”37 

Bunuel’in salonları, sütunları, çakıl bahçeleri kökenin ha� rla� cıları olarak 
tabiliği çağırır. Minimal yerel mekânlardan elde edilmiş toplum tabakaları. 
Üst üste yığılmış.38 Zengin sadece zengin değil iyi yalnızca iyi değildir. Son 
anına kadar sahih karakterlerden örülü dünyalar görürüz. Acımasız dünya-
lar. Çıkmazdadır insanlar. Bataklıktan elini uzatan ama asla sesini de duyura-
mayanlar. Karakterler, mebzul miktarda içinde bulunduğu sını� n en vizyonu 
eksik olanlarından seçilmiş� r. Bunuel’in arızaları mekanların içine ve dışı-
na sirayet eder. Kişiler çürümüştür. Toplumca katledilmiş� r. Bu maruziyet 
(exposi� on) kanser gibi organların yerini alır. Hareketsiz parçalar (hyposta-
sis)39 gelenek mi�  ile oluşturduğu sözde gerçekliği sistemin hakika�  olarak 
yu� urabilmiş� r. Bunuel burada ayna tutmaz ar� k. O tüm aynaları kırmaya 
soyunur. Aks-i seda doğuracak bir hakika� n yokluğu ile yorgun bedenler 
Yakup’un merdiveninden yuvarlanır. Birbirinden daha gerçekçi olan zanlar 
kümesi içinde sıkışmış ra� o mahsülü akıl muhakeme is� datlarımız dağ mi-
sali küçük fareler doğurur. 

Unutkanız. Ama unutmasaydık nasıl ha� rlayacak� k? Unutmak ha� rlamakla 
içkindir. Unutan bir şekilde ha� rlayacak� r. Unutarak başlangıç ararız. Baş-
takini ararız. Baş veririz. Yok Edici Melek (El Angel Exterminador) o burjuva 
kepazeliğinin, ih� şamın, kahkahaların içinden karanlığı yırtarcasına gelen 
büyük çekiciyle nasıl bir darbe indirdi kapitalizm mi� ne? Ellerindekinin yok 
olacağı endişesiyle yaşayan toplum. Eğer çıkış yolu bulursa dünyalarının 
başlarına yıkılacağına inançları tamdır. Unu� uklarını ha� rlamaları bir anlık 
vicdan muhasebesinin sonrasında aynı riyakârlığın uzan� sı olarak devam 
etmedi mi? Ölüsü ve dirisiyle minimalize edilmiş devasa bir mitoloji dün-
yası. Dante’yi yoldan çıkartan baş ağrısı. Bedeninin olduğu yerde kendisi 
yoktur. Elleri bağlı sosyolojinin. Her gün gideceği yolda karar kılan bir tercih 
sarmalına tutulduk. Kararlar alınırken şanlı, koskoca dünyayı kendimize ya-
kış� rırken mağrurduk. Kuklanın ruhu olur da bizim olmaz mı?

37. “Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen”, Ludwig Wi� genstein, Tra-
ctatus Logico-Philosophicus, “Konuşamadığın yerde susmak mecburidir.”çev. Oruç Aruoba, 7. 
Baskı, İstanbul 2013

38. Deleuze, a.g.e., s. 168-169.
39. Hipostazlaş� rma normalde dayanak, temel anlamına gelirken, Adorno kelime üzerinde bir 

olumsuzlama yapar. Biz özellikle bütünden koparılan hareketsiz parçanın mutlaklaş� rılması 
biçiminde kullandık. Thedor W. Adorno, Minima Moralia, Me� s Yayınları, İstanbul 2012
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Eisenstein’in atraksiyon montajına karşı “çağrışımsal montaj”. Bunuel’in 
sorusu şuydu: Endülüs Köpeği’nin meşhur göz küresinin usturayla kesildi-
ği sahne mi daha korkunçtur yoksa bir dolunayı örten bulutun görüntüsü 
mü?40   Bu çağrışımlar bazen öyle hal alır ki Bunuel’e meczup gözüyle ba-
karız. Cezbeye tutulmuş bir gerçeküstücü/gerçekçi. Bunuel’de çürümeler, 
içi boşlar ve Dali’nin gergedanları haya� n içeriğinde bulunması gerekenleri 
kucaklar.

 Eskiyi önemsemeliyiz. Yeniyi irdelemeliyiz. Çünkü yeninin kıstasları korkutucu 
olabilir. Eskiyi ha� rlarız. Eski olanı, bizim olanı. Yeni ar� k bir çocuk saldırgan-
lığına dönüşmüş durumda. Yeniye karşı duyulan bir çocuk sarhoşluğu vardır. 
Yeni yok bundan sonra. Çünkü dün yok. Dünün kopardığı � r� na az önce dindi. 
Eşyaya tutulan kavrayışımız bizi kapsadı. Biz gökyüzünde bir bulut dahi değiliz 
ki gökyüzü olmaya hüküm giymiş olalım. İnsan kabına sığmayan bir canlı ola-
rak sınırını belirlerken aynı zamanda onu aşan bir yapıya sahip� r. Bardaktan 
taşma hali aşkıncılığımızı mı yoksa azgınlığımızı mı te� kliyor duruma göre de-

40. Adrian Mar� n, Un chien andalou Luis Bunuel/1928, ed. Steven Jay Schheider, Ölmeden Önce 
Görmeniz Gereken 1001 Film, Yay. Haz. Belma Baş, G. Deniz Vural, Çev. Komisyon, 5. Baskı, 
2015. 
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ğişir. Bizim kendimizi ihata edişimiz de sınır ihlallerimiz de dünyanın çarkına 
bağlı ise Deleuze’a hak vermemek elde değil. Duruma göre değil � trat özel-
liğimize göre siperlerdeki yerimizi belirlersek belki işin içinden çıkabileceğiz.

Tereddüt yolun kendisine dair değil; yolda olup olmama üzerinedir. Gi�  kçe 
büyüyen çöl sıcağında kat edilen mesafelere hep sıkın� lı bak� k. Çöl büyü-
yor. Eğer ben bir başkasıysam ve başkaları da cehennemse bir araya geliş-
lerimiz hesaba çekilmelidir. İnsan yalnızlıkla ortaya çıkar ama yalnızlığına 
bir öteki (alter) aramaktadır. İns sahibi olarak aslında hep yalnız olacak bu 
varlık tam da bu yüzden kendine bir toplum inşa eder. Kendini toplumda 
görür. Yalnızlığını ha� rlayanlar fert olurlar; yalnızlığını unutanlar ise yığın. 
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Alias Grace: Dizi İncelemesi

 Yazar: İpek Türel

*Okumak üzere olduğunuz yazı, Alias Grace isimli diziye yönelik spoiler içer-
mektedir.

Alias Grace, Margaret Atwood’un aynı isimli romanından uyarlanmış ve 
gerçekten yaşanmış olaylara dayanan mini bir dizi. Dizinin başrolünde Gra-
ce Marks’ı canlandıran Sarah Gadon’ın yanı sıra David Cronenberg, Anna 
Paquin ve Zachary Levi gibi ünlü isimler de dizinin kadrosunda yer alıyor. 
Toplumsal cinsiyet ve psikolojiye dair birçok detay barındıran başarılı se-
naryosunun yanında, oyuncuların performansları da oldukça başarılı. Ben 
özellikle, Sarah Gadon’un Grace’i bize aktarış şekline hayran kaldım. Duy-
gu geçişlerini iliklerinizde hissedebildiğiniz abar� dan uzak oyunculuğu ve 
ilk sahneden i� baren etkileyiciliğini koruyan mimikleriyle oldukça güzel bir 
performans sergilemiş kendisi. 

Dizinin ana konusuna gelecek olursak, kahya olarak çalış� ğı evin sahibi 
Thomas Kinnear ve o evin baş kahyası Nancy Montgomery’i öldürmekten 
yargılanan Grace Marks’ın, hapishanede geçirdiği 15 yılın ardından, Simon 
Jordan isimli bir psikiyatrist ile seansları ve fl ashbacklerle Grace’in cina-
yetlerden önceki haya� na eşlik ediyoruz. Hikaye ilerledikçe Dr. Jordon ve 
Grace’in arasındaki ilişkinin gelişim ve değişimine de tanık oluyoruz. Hapis-
hanedeki gardiyanların tutumlarından, akıl hastanesindeki doktorların şim-
dilerde e� k dışı olarak tanımlayabileceğimiz uygulamalarına kadar, kendi öz 
babası dahil olmak üzere Grace Marks erkeklerden hep kötü muamele gör-
müş bir kadın. Ancak, Dr. Jordan ile seanslarda kurdukları ilişki en başından 
beri güvene dayalı olarak ilerliyor ve Grace’in zamanla Jordan’a karşı daha 
da açık olmaya başladığını görüyoruz. Jordan’ın güvene dayalı bir ilişkinin 
psikiyatrist ve danışan arasındaki ilişkide önemli olduğunu savunan döne-
mine göre farklı bir doktor, ancak bu güvenin hızlı sağlanmasının nedeni bu 
mu yoksa Grace ile ikisinin arasındaki ilişkinin doğasından mı kaynaklı orası 
elbe� e ki muallak bir konu. Jordan’ın dizi süresince gördüğü rüyalarda da 
Grace’ten ne derece etkilendiğini görebiliyoruz. Seanslar sırasında, Dr. Jor-
dan’ın cinayete ilişkili detaylar almak istediği sorularına Grace’ten hiç yanıt 
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gelmiyor, ki Grace cinayetlerin olduğu döneme dair hiçbir anısı olmadığını 
da belir� yor. Ancak bu ha� rla� cı sorularda, izleyici cinayetle ilişkili sahne-
lerle karşılaşıyor. Acaba bize gösterilen sahneler Grace’in ha� rlayıp da yalan 
söylediği görüntülerden mi ibaret, yoksa sadece bizim için görsel destekle-
yiciler mi? Grace Marks gerçekten işlenen cinayetlerden sorumlu mu, yoksa 
yanlış zamanda yanlış yerde bulunan masum biri mi? Bunların cevabı elbet-
te ki hikayenin içerisinde saklı.

Olay Örgüsü

Grace Marks, 16 yaşında ailesiyle birlikte Kuzey İrlanda’dan Kanada’ya ge-
len göçmen bir ailenin kızı. İrlan-
da’da doğmuş olmasına rağmen 
Grace’in babası İngiliz asıllı ve Pro-
testandır. Kuzey İrlanda’dan ani 
göçlerinin sebebi de, İrlanda’nın 
önde gelen bazı Protestanlarının 
şüpheli ölümleri ve babasının bu 
isimlerle olan bağlan� sından kay-
naklanmaktadır. Dizinin ilerleyen 
bölümlerini ve Grace’in psikolojik 
durumunu daha net anlayabilmek 
adına bu detaylara yer vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Zira zo-
runlu göç, tek başına insanların psikolojik durumları üzerinde etkisi büyük 
yaşam deneyimlerinden biridir. Doğduğu ve yaşadığı yerden koparak, hiç 
tanımadığı bir yer olan Kanada’ya gelen Grace’in çekirdek ailesindeki ya-
şamı da benzer şekilde kolay değildir. Dört küçük kardeşinin bakımından 
sorumlu olan Grace’in babası da çocuklarını ve karısını is� smar eden bir 
alkolik� r. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, annesi Kanada’ya gitmek üzere 
gemiye binerlerken yan yana üç karga görür ve bunun kendi ölümüne de-
lalet olduğunu söyler ve haklı çıkar. Annesinin ölümünden sonra, oradaki 
bir yaşlı kadın, ruhun bedenden çıkıp serbest kalması için pencere açılması 
gerek� ğinden bahseder. Ölünün ruhu için pencere açmak Grace’in aklında 
yer edinecek ve kimi zaman aklını gölgelendirecek bir ayrın� dır. Annesinin 
ölümünün ardından, Kanada’ya geldiklerinde is� smarcı babasının ona karşı 
tutumu da beklendiği gibi sertleşir. Şidde� n her türlü boyutunu deneyim-
leyen Grace’in, babasını öldürme düşünceleri zihnini doldurur ancak günah 
olarak gördüğü bu eylemi gerçekleş� rmez. Kısa bir süre sonra eve para gön-
dermesi için başka bir eve çalışmaya gönderir ve böylece Grace’in haya� n-
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da yepyeni bir dönem başlar.

Toronto’da hizmetçi olarak geldiği evde, daha sonraları en yakın arkadaşı 
olacak, karakter olarak Grace’e göre duygularını daha yoğun yaşayan, daha 
hızlı konuşan, enerji dolu Mary Whitney ile tanışır. Grace, Mary’ye kıyasla 
oldukça sakin, mütevazidir. Grace, siyaset ve diğer sosyal konularla hiç ilgisi 
yokken, Mary radikal düşüncelere sahip bir aileden gelmektedir. Araların-
daki karakter farkını ikisinin bakışlarından dahi anlayabiliyorsunuz. Grace’in 
ayakları daha fazla yere basıyor ve parlak hayaller ya da eğlenceli hikayeler 
anlatmak pek onun karakterine oturtabildiğiniz şeyler değil. Mary ise tam 
tersi, hayat dolu, anında hiç bilmediği bir maceraya çıkabilecek kadar cesur 
ve yürekli. Mary’nin geçmiş haya�  hakkında, babasının radikal olmasından 
kaynaklı çi� liğini kaybe�  ği ve annesinin vefa�  gibi ufak detaylar dışında 
pek bir şey bilmiyoruz. Grace ise çocukluğundan i� baren kısıtlanmış ve er-
ken büyümek zorunda kalmış bir çocuk. Grace’in Toronto’da yaşadığı evdeki 
en büyük şansı Mary. Onu sürekli koruyup kollayan, hayat ve erkekler hak-
kında tavsiyeler veren, ilk adet görüşünde yanında olan, adeta Grace için 
abla rolünde denebilir. 

Bu süreç içinde, hikayede görüdğümüz bir diğer isim Jeremiah. Grace’in ça-
lış� ğı yere seyyar sa� cı olarak gelen Jeremiah, kadınların ilgisini üzerinde 
toplamayı başaran, çeşitli sihir şovları yapabilen, tabiri caizse şeytan tüyüne 
sahip bir karakter. İlk karşılaş� klarında Grace’in el falına bakıyor ve çok fazla 
acı dolu deneyim yaşayacağını ama bunların hepsinin geçeceğini söylüyor. 
Jeremiah buradan sonra ara ara kendini tekrar gösteriyor ama asıl rolünü 
dizinin fi nalinde göreceğiz. Hikayenin bu kısmında karşımıza çıkan bir diğer 
önemli karakter çalış� kları evin oğlu, George Parkinson. Mary ile yasak bir 
ilişki yaşayan ve Mary hamile kaldıktan sonraki umursamaz tavırları ile de 
Mary’nin hiç de sağlıklı olmayan bir şekilde kürtaj yapmasına ve nihaye� n-
de ölümüne yol açan George, dönemin patriark düzeninin adeta kanlı canlı 
bir yansıması. Margaret Atwood’un romanlarını ele alırsak, bir karakter üze-
rinden toplumsal cinsiyete dayalı sistem eleş� risinin de araya başarılı bir 
şekilde yedirildiğini görebiliriz. 

Mary’nin ölümü, Grace için oldukça sancılı bir süreç başla� r. Aynı yatakta 
uyuduklarından sabah kalkıp onu ölü bulmasının çok da iyi bir başlangıç ol-
duğu söylenemez. Mary’yi ölü bulduğu sabah odayı temizlerken, Mary’nin 
ona “beni içeri al” dediğini duyar ve annesinin ölümünün ardından ruhun 
çıkması için pencerenin açılması gerek� ğini ha� rlar. Çok geç olmamasını 
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umarak pencereye koşar ancak Mary’nin ruhunun eve kapalı kalması dü-
şüncesi Grace’i kemirir. Orada geçirdiği bir şok ile günlerce sürecek bir uy-
kuya dalar. Dr. Jordan ile seansları sırasında bu dönemden bahseder ancak 
dönemle ilgili hiçbir anısı olmadığını da söyler. Psikoloji terimiyle konuşacak 
olursak, o dönem Grace için amnezik� r.1 Uzun uyuduğu dönemin ortasında 
bir anda kalkıp Mary olarak konuşmaya ve Grace’ı aramaya başlar. Ve sonra 
yine uykuya dalar.

Buradan sonraki kısımda, Grace cinayetlerin gerçekleşeceği ve haya� nın ta-
mamen değişeceği yer olan Kinear’ın evine hizmetçi olarak gelir. Thomas 
Kinnear ve Nancy Montgomery cinayetlerinin adım adım yaklaş� ğını bilerek 
izlediğimiz bu bölümlerde, inceden bir gerginlik olduğunu söylemek bence 
yanlış olmaz. Durumun nereye varacağını bildiğimizden midir bilinmez ama 
evdeki huzursuzluk ve garip havayı izleyen çoğu kişi hissetmiş� r diye düşü-
nüyorum. Grace ile birlikte cinayetlerden sorumlu tutulan ama cezası hapse 
çevrilmeden idam edilen, evde çalışan biraz sorunlu bir � p olduğu da aşikar 
James Mc Dermont’un tavırları bir yandan, Nancy’nin ikircikli davranışları ve 
Kinnear’ın fazla inceleyen bakışları diğer yandan evin bu kasvetli havasına 
katkıda bulunuyor. Dizinin bu bölümlerinde genel olarak o evde yaşadıkları-
na şahit oluyoruz. Grace’in sakin tavırlarını bozan tek şey, Nancy ve Kinnear 
arasındaki ilişkinin varlığını öğrenmesiyle başlıyor ve kendi deyimiyle Nan-
cy’e olan saygısını yi� riyor. Arkadaşı Mary, evli olmadığı bir adamla bir ilişki 
yaşayıp ölüyorken, Nancy’nin bu yap� ğından dolayı cezalandırılmayacak ol-
masının ne kadar adil olduğu da bir yandan Grace’in kafasını kurcalamaktadır.

Finalin Analizi

Grace’in cinayetlerin işlendiği anlara ilişkin belirgin anıları olmadığını söy-
lemiş� k. Sona yaklaş� kça hikayenin Grace’in açısından nasıl olduğunu ve 
aynı zaman Mc Dermont açısından nasıl olduğunu dinlemeye başlıyoruz. 
Mc Dermont cinayetleri Grace için işlediğini, asıl suçlunun Grace olduğunu 
çünkü kendisini baştan çıkardığını söyler. Oysa ki Grace bölük pörçük anıla-
rının arasında buna dair hiçbir anı kırın� sı yoktur ve Mc Dermont cinayetleri 
işlerken sadece sessiz bir eşlikçi olduğunu varsayabiliriz. Ancak bir yandan, 
Nancy’nin boğazını sıkmak için kullanılan mendil Grace’e ai�  r ve McDer-
mont’la evden ayrıldıklarında Nancy’nin kıyafetleri Grace’in üzerindedir.

Dr. Jordan’ın dizinin başından beri anlamaya çalış� ğı, Grace’in bütün bu 

1. Ha� zada kısmi ya da tamamen olabilen bir kayıp durumunu ifade eder.

53 Gorgon Dergisi Gorgon Dergisi 53

ARAŞTIRMADİZİ



yalanları uydurabilecek derece zeki bir psikopat olduğu yoksa bütün bu 
olaylara karşı amnezik oluşunun psikolojik bir sebebi olup olmadığıydı. An-
cak dizi ilerledikçe, Dr. Jordan ve Grace arasındaki adı konulmamış çekim 
ve Jordan’ın zamanla Grace’e yönelik hislerinin daha da karmaşıklaşması 
Jordan için içinde bulunduğu durumu oldukça zor bir hale ge� rmiş� r. Jor-
dan’dan da Grace’in masum olup olmadığı ile ilgili rapor bekleyen kişiler 
de gitgide sabırsızlanmaya başlamışlardır. Bu noktada, dizinin başlarından 
aşina olduğumuz bir isimle tekrar karşılaşıyoruz. Jeremiah karşımıza, Jero-
me Depont isminde bir hipnoz uzmanı olarak karşımıza çıkıyor. En son Gra-
ce’in yanından hipnoz uzmanı olmak için ayrılmasının üzerinden 15 yıl civa-
rı geç� kten sonra. Hipnoz al� ndayken Grace’e Kinnear’ın evi ve cinayetler 
ile ilgili sorular sormaya başlıyorlar. Grace’in bedeni ve sesinden cinayete 
ilişkin detayları ayrın� lı olarak bu sahnede öğrenmeye başlıyoruz. İzleyen 
herkes ve Dr. Jordan da dahil olmak üzere Grace’in hipnoz al� ndaki i� ra� nı 
duyduklarında onun yap� ğına ama sakladığına ikna oluyorlar. Ancak tam o 
noktada, Grace’in ağzından konuşanın aslında Mary olduğunu duyuyoruz. 
Cinaye� e kullanılan mendil, Mary’nin annesinden yadigar olan ve Grace’e 
hediye e�  ği mendildir. Mary olarak konuşan karakter, Mc Dermont’u baş-
tan çıkaranın da, cinayetler sırasında sorumlu olan kişinin de kendisi oldu-
ğunu ve Grace’in bunların hiçbirinden haberdar olmadığını söyler. Final bö-
lümünde bütün dizi boyunca öğrenmek için beklediğimiz sorunun cevabı 
budur ancak bu noktada çeşitli teoriler de ortaya sunmaya başlayabiliriz.

Bunlardan ilki, dizi yapımını fantas� k bir olay olarak ele almak ve dizideki 
karakterlerin bir kısmının da inandığı gibi, Mary’nin ruhunun Grace’in içine 
girmesinden kaynaklandığı yanı� na ulaşmak� r. Bu işin içinden kolayca çıka-
bileceğimiz bir boyut kazandırıyor. Diğer teorimiz ise, yeni literatürde dissosi-
ya� f kimlik bozukluğu2 (DKB) olarak geçen ancak daha öncesinde ve popüler 
olarak bilinen adıyla çoklu kişilik bozukluğu ile karşı karşıya olduğumuzdur. 

DKB’nin neden olduğu ya da oluştuğu ile ilgili elimizde elbe� e ki net cevaplar 
yok. Ancak çoğunlukla DKB’ye sahip kişilere bak� ğımızda, özellikle çocukluk 
çağına ait ciddi travmalara sahip olduklarını da görüyoruz. Bu açıdan, Grace 
karakterinin is� smarcı baba fi güründen kaynaklı olarak bu tabloya çok iyi 
uyduğunu da görüyoruz. Cinayetlerin gerçekleş� ği 16 yaşına kadar aile içi 

2. Dissoya� f Kimlik Bozukluğu (yaygın olarak bilinen şekliyle, Çoklu Kişilik Bozukluğu) iki ya da 
daha fazla farklı kimlik ya da kişiliğin bir bireyde var olması ve bireyin davranışlarının kontrolü 
üzerinde etkili olması ile karakterize olan bir psikolojik hastalık� r.
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travmalara maruz kalmış, kendinden küçük kardeşlerinin bakımından so-
rumlu ve erken yaşta annesini kaybetmiş bir karakter nihaye� nde. Yazının 
başında İrlanda göçmeni olma durumundan ve zorunlu göçün tek başına 
şiddetli bir travma olduğundan bahsetmiş� m ve bu da destekleyici bir fak-
tör.

İkinci bir kimlik olarak Mary’i ele aldığımızda, aklıma ilk gelen Mary’nin ger-
çekten var olup olmadığıydı. Çoklu kimlikler söz konusu olduğunda bir ev 
sahibi kişilik ve bir veya daha fazla alter kişiliğin var olması beklenir. Bu alter 
kişilikler de, bir stres faktörünün te� klemesi ile birlikte ortaya çıkabilirler. 
Mary ile ilk karşılaş� ğı zamana bakarsak, her ne kadar iyi bir ev ortamı ol-
masa da ailesinden ilk kez ayrılarak hiç bilmediği bir eve hizmetçi olarak 
geldiği zamana denk geliyor. Burada Grace’in yaşamış olabileceği stres ve 
endişe, Mary karakterinin ortaya çıkmış olmasına neden olmuş olabilir. 
Ancak böyle bak� ğımızda, dizinin kurgusuyla birlikte bu teorinin ne kadar 
temellendirilebileceğini de düşünmek gerekiyor. Aslında Mary ile birlikte 
geçirdiği zamanlar sadece Grace’in ağzından ve kendi gerçekliğinden din-
lediğimiz için bence hikaye örgüsü de toparlanabilir. Mary’i tanıyan ve ha-
pishane zamanı karşımıza çıkan tek kişi Jeremiah, ancak onun ağzından da 
Mary’nin varlığını inkar eden ya da onaylayan herhangi bir şey duymuyoruz. 
Ki Jeremiah da hipnoz uzmanı olurken kendi kimliğini değiş� rip o mesleğe 
a� ldığı için Grace’i tanıdığını belli edecek herhangi bir a� lımda bulunmaz-
dı da. Burada al� nı çizmem gereken bir nokta daha var; bu da bu teorinin 
ancak dissosiya� f kimlik bozukluğunun dizi ve fi lmlerde aktarılış şekliyle ele 
alırsak uygun olabileceği, çünkü bozukluğun gerçek belir�  ve karakteris� k 
özelliklerine bakılınca, farklı kişiliklerin birbirleriyle ile� şime geçme ya da 
ortak zaman geçirme gibi anılarının var olmaması gerekir. Fight Club gibi 
fi lmlere yansıdığı Hollywood tarzıyla yaklaşırsak bu teoriyi eğlenceli ama 
gerçekle birebir uyuşmayan haliyle bir kenara koyabiliriz.

İkinci olarak ise, Mary’nin ölümünden sonra Grace’in yaşadığı yoğun stres 
ve pencereyi açamadığı için Mary’nin ruhunun evi terk edemediğini düşün-
mesi, Mary alterinin oluşmasına sebep olmuş olabilir. Ki Grace’in uyurgezer-
liklerinin ve belirli dönemlerde ha� za kayıplarının bulunduğu zamanlarda 
buradan sonra başlıyor. Kinnear’ların evine gi�  kten sonra, Mc Dermont’la 
gece bahçede buluşan ve onu cinayetleri işlemeye doğru yönlendiren, ci-
nayetleri işlerken de yardım eden karakterin anılarına Grace sahip değil ve 
bunların hiçbirinin ha� rlamıyor. Başından beri merak edilen, Grace’in cina-
yetlerde payı olup olmadığı sorusunun yanı� nı hem evet hem hayır olarak 
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verebiliriz. Evet bedenen cinayetleri Grace işlemiş olabilir ama adil yargılan-
madan bahsedeceksek, Grace’in cinayetleri işlediği sırada cezai sorumlulu-
ğunun da tam olduğunu söyleyemeyiz.

Alias Grace, benim izlerken oldukça keyif aldığım mini dizilerden birisi ola-
rak en sevilenler listemin içinde eminim her zaman kalmaya devam edecek. 
Ben yazımda diziyle ilgili bir giriş yap� ktan sonra psikolojik açıdan kapsamı 
çok da geniş olmayan bir analiz yapmaya çalış� m ancak dizi özellikle top-
lumsal cinsiyet açısından incelenebilecek ve üzerine konuşulabilecek birçok 
materyali bize sunuyor. Aynı insan öldürme suçundan yargılanan iki insan-
dan erkek olan suçu kesin olarak görülüp idam edilirken, kadın olanın “ka-
dın” ka� l olarak insanların ilgisini çekmesi ve yücel� lmesinin nedeni nedir? 
Mc Dermont idam edilirken, Grace yıllarını akıl hastanelerinde ve hapis-
hanelerde taciz edilerek, insanların bakışlarına ve gereğinden fazla dikka� -
ne maruz kalarak geçirmiş� r. Alias Grace’in hikayesinin gerçek bir olaydan 
esinlenildiği düşününce, kadın ve suçluluk üzerine olayın yaşandığı 1800’lü 
yılların da genel bir incelemesini yaparak değerlendirmek yerinde olacak� r.
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İŞGAL IV

 Yazar: Drake T. Wolfgang

İkinci Sefer – Eği� mden Bir Dünya Yılı Sonrası

Gözlerini aç� ğı zaman hiçbir şey göremediğini fark e�  . İlk saniyelerde kör 
olduğunu düşünmüştü ki gözlerinde hisse�  ği yoğun şeyin önünü karartmış 
olabileceği ih� malini daha olası buldu. Tenine dokunmakta olan bir şey var-
dı ve bu şey her hali ile yoğun bir maddeyi andırıyordu. Bu yoğun maddenin 
nefes almasına da engel olduğunu anlaması birkaç saniyesini almış�  fakat 
neden olduğunu bilmediği bir sebepten bunu o kadar da önemsememiş� . 
Ellerini sağa sola sallayıp içerisinde bulunduğu alanı ve maddeyi keşfetme-
ye çalış� .

“Bu ne? Su mu? Su gibi. Ama daha yoğun! Boğuluyor muyum?”

Nefes alamıyordu fakat alma ih� yacı hissetmiyordu. Konuşamıyordu. Mad-
de engel oluyordu. Kendisini haya� a tutmaya ant içmiş içgüdüleri ise onun 
yerine konuşup: 

“Nefes almasan da haya� a kalabilirsin. Konuşmasan da düşünebilirsin. Bili-
yorsun bunu.” 

Diyerek garip bir özgüven sağlıyordu. Bu da onun farklı şeylere odaklanma-
sına sebep oluyordu.

“Göremiyorum. Nefes alamıyorum. Bir şeyin içerisinde yüzüyorum ya da 
sıkışmış durumdayım. En önemlisi de hiçbir şey duyamıyorum. Tabii bir de 
nerede olduğum hakkında en ufak bir fi krim yok! Ne kadar güzel bir gün 
geçiriyorum!”

Elinde bulunan olumsuzlukları kendi içinde sıraladıktan sonra na-
sıl kurtulacağını öğrenmek için üzerini aramaya karar verdi. Madde-
nin içinde oldukça yavaş hareket ediyordu ancak bu kıyafetlerini in-
celemeyi durdurmuyordu.  Eli ilk önce belindeki kabzaya gi�  . Ama 
parmakları aradığı şeyi bulamamış yalnızca geniş bir boşlukla karşılaşmış� .
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“Silahım yok. Zaten yerinde olsa şaşırırdım. Bakalım başka nelerimiz yok!”

Onun için de sorun tam olarak buydu. Üzerinde aradığı hiçbir şeyi yoktu. 
Silahı, bıçağı, donanımı… Ha� a ayakkabıları bile yerinde değildi. Sadece bi-
leğindeki üç boyutlu yazıcısı duruyordu. Kadın ona bunu ilk seferinde “Acil 
Durumlarda” kullanması için vermiş� . Kadının acil durumlar olarak tarif et-
� ği şeyler onun kullanma yöntemi ile hiçbir zaman örtüşmemiş� . 

“Eski � p anahtar kullanan bir kilit görürsen, üç boyutlu yazıcı ile tara� p, yeni 
bir anahtar üre� p onu açabilirsin. Ya da kredi yongası için sahte yongalar 
üretebilirsin. İstediğini sa� n alabileceğini düşünme sakın. Yongalar fark edi-
lirse başın belaya girebilir. Ama ne istersen üretebilirsin unutma! Aklına ne 
gelirse!”

Demiş� . Fakat o bunu sadece sigara oluşturmak için kullanmış� . Farklı eşya-
lar üretmek için farklı materyaller eklemesi gerekmesine rağmen o sadece 
kâğıt, tütün ve fi ltre için kendisinin oluşturduğu “U-Bant” adlı materyalleri 
bilekliğine yerleş� rmiş� . Şu an içerisinde bulunduğu durumda bunun için 
pişman olması gerekirken, o sigara içemediği için üzülmüştü. Ama böyle 
şeyleri ha� rlaması ona bir fayda sağlamış, kadının söylediklerinin çoğu ha� -
zası tara� ndan ortaya çıkarılmış� . 

“Birkaç özelliği daha var ama kullanmasan da olur. Ar-ge takımım içerisine 
fener, çakmak gibi şeyler eklemiş. Gerekli olacağını düşünmüyorum. Ama 
aklında bulunsun.”

Dünya dışında yaşamaya başladığından beri hiçbir zaman yapay ışığa ih� yaç 
duymamış� . Uyandığı andan i� baren bir istasyon ve iki gezegen gezebilmiş�  
fakat bulunduğu alanların hiçbirisi karanlık bir ortam barındırmıyordu. Şeh-
rin, taşıtların ve ha� a farklı canlıların kendilerine ait özellikleri bile ışıklarla 
bezeliydi. Bazı şehirlere yağan yağmurların içerisinde bile ışık hüzmeleri bu-
lunuyordu. Hiçbir şey görmemesi sadece bu yüzden bile, onun içinde hem 
garip hem de güzel bir his uyandırıyordu.

İçindeki roman� zme son verip elini bilekliğine a�  . Birkaç kere bilekliği ile 
uğraş�  ancak feneri açamadı. 

“Bu makineyi kaç yüz kere kullandım. Ama fenerin yerini bulamıyorum. O 
da güzel tabii.” 

Beş al�  defa bilekliği ile uğraşmasına rağmen hiçbir şey olmadı. Etra� nı çev-
releyen madde ise onu giderek rahatsız etmeye başlamış� .
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“Boğulsam her şey daha kolay olurdu.”

Bir anlığına gerçekten boğulmayı düşündü. Çevresindeki maddeyi ciğerleri-
ne çekip kendisini boğsa, aynı kapsülde olduğu gibi haya� a kalıp kalamaya-
cağını hesaplamaya çalış� . 

“Diyelim ki boğuldum fakat nereden geldiğini bilmediğim bu içgüdülerim 
beni haya� a tu� u. Yine aynı yerde uyanmayacak mıyım? Ne fark e�   şimdi? 
Buradan çıkamadıktan sonra kaç defa ölmüşüm ne işime yarayacak? Hem 
beni buraya kim a�   be!”

Her şeyden vazgeçip tekrar çıkış yolunu düşünüp elini bilekliğine a�  .

“Çalışsana arkadaşım! Çalışsana çocuğum! Evladım! Bir tanem! Çalış be!”

Yanlışlıkla makinenin yazıcı kısmına bas� . Bilekliği yeni bir sigara yapma işi-
ne giriş� . Bunun ona sağladığı tek faydası taslak aşamasıydı. Bileklik yeni 
üre� me geçeceği zaman bir taslak çıkar� yordu ve üre� mi onun üzerine ya-
pıyordu. Bu taslak ise hologramdı ve çevresini az da olsa mavi renkte aydın-
la� yordu. Ama üre� len şey çevresindeki maddenin içinde dağılıp gidiyordu. 
Bu yüzden bileklik en baştan üre� me başlıyordu ve hologram bir türlü ka-
panmıyordu.

“Çok fazla aydınlatmasa bile en azından kör olmadığımı anlamış oldum.”

Bilekliğini çevresinde gezdirmeye başladı. Çevresindeki maddenin içinde 
ilerlemeye çalışıp, etra� nı görmeyi denedi. Ama yap� ğı hiçbir şey işe yara-
madı. Hologramın ışığından başka bir şey göremiyordu. 

“Belki feneri bulabilirim.”

Bilekliğinde görebildiği tüm düğme ve benzeri kısımları inceledi. En sonun-
da çok küçük bir düğme buldu. Düğmeye bir kez bas�  ancak bir şey olmadı. 
Birkaç kez daha bas� . Yine bir şey olmadı.

“Bozuk mu acaba? Bir de şöyle bir şey deneyelim.”

Maddenin içinde hareket edebildiği kadar hızlı hareket ederek bilekliğine 
vurdu. Gözlerini kamaş� racak kadar yüksek bir ışık ortaya çık�  ve refl eks 
halinde gözlerini kapa�  . 

Göz kapaklarının ardından gelen ışığın yansımasının bileklikten çıkmadığını 
o anda fark e�  . Işık gözlerinin üzerindeki bir noktadan göz kapaklarına ora-
dan da gözlerine yansıyordu. Göz kapaklarını yavaşça kaldırıp ışığın geldiği 
noktaya doğru bakmaya çalış� . 
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Eği� min Üçüncü Günü

Halbeili kadın, insansı görünümüne bürünmüş tepesinden ona bakıyordu. 
O ise bir tüp kapsülün içinde yüzüyordu.

“Beş kanat oldu! Tam beş kana�  r suyun içindesin. Hem de nefes almadan 
duruyorsun. Siz insanların oksijene ih� yacı var sanıyordum!”

Cam kaplı kapsülün içinde yüzerken kadının yüzüne gülümseyerek bak�  ve 
ellerini açabildiği kısıtlı alanda yanına doğru aç� . Bunun anlamı: “Yani?” de-
mek� .

“Nefes almadan suyun al� nda kalabilmen ne kadar muhteşem bir şey bili-
yor musun sen?! Hem de insan olarak!”

Ancak kadın yanlış anlamış� . Onun sorduğu şey içinde bulunduğu durum 
değildi. O “kanat”’ın anlamını soruyordu. 

Bir süre daha kapsülün içinde kaldıktan sonra kadın onu dışarı çıkarmış ve 
bir banka oturtup eline hologram diskini alıp karşısına geçmiş� .

“Belirli bir sıcaklığa dayanabiliyorsun. Ancak o sadece yarım kanat sürüyor. 
Suyun al� nda beş kana� an fazla durabiliyorsun. Sıvı değişkenlerini kontrol 
etmemiz lazım. Asidin içinde de yüzebilir misin?”

Kafasındaki garip bir iplikten yapılmış havlu ile dönüp kadına bak� . Yüzünde 
aşağılayıcı bir ifade vardı. Kadın sadece gülümsedi.

“Yüzemezsin sanırım. Ama bu da bir fi kir tabii! Seferler sırasında ne olacağı-
nı bilemeyiz. Belki çeyrek kanat da olsa ona dayanabilirsin.”

Havluyu kafasından çıkarıp kadının gözlerinin içine bak� . Kadının değişen 
görüntüsünden sonra gerçekten gözlerinin içine bakıp bakmadığını merak 
ederek sordu;

“Beni öldürmeyi mi planlıyorsun? Ayrıca Kanat da ne?”

Kadın gülümseyerek eli ile hafi fçe başına dokundu.

“Pardon. Sizin zaman diliminize göre… Hım. Saat! İstasyon’daki zaman dili-
mine Kanat deriz biz. Siz saat diyorsunuz. Ayrıca deney yap� ğımızın farkın-
dasın değil mi? Nelere dayanıklı olduğunu bilmem lazım. Ona göre donanım 
hazırlayacağım sana ve bunlar ucuz değil.”

“Biliyorum. Özür dilerim. Devam edelim o halde.”

Kadın yavaşça düzelerek hologram ekranına bak� . Onun portresi ekranday-
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dı ve isim kutucuğunun yanında bir boşluk vardı. İçerisinde, “Denek-01” ya-
zıyordu. 

Daha sonra kafasını yavaşça ona çevirdi.

“Adın ne senin?”

Kendisine sorulan bu soruya hiç düşünmeden başka bir soru sordu.

“Dünya ne durumda şu an?”

Kadın soruyu anlamamış�  fakat ona bir cevap vermek amacı ile odanın du-
varlarından birine doğru yöneldi ve düşük bir ses tonu ile emir verdi: “Geze-
gen Dünya. Samanyolu Galaksisi. Son Durum. Rapor ver.”

Ekranda yaşadığı gezegenin oldukça değiş� ğine tanık olmuştu. Binaların 
hiçbiri insan yapımı değildi ar� k. Arabalar, insanların kıyafetleri, şehirler ve 
ha� a bitkiler bile değişmiş� .

“Tanıdığım kişilere ne olmuştur sence?” diye sordu kadına.

“Direnişçilere ka� lmışsa ölmüş olabilirler. Ya da yaşıyor olabilirler. Bilemiyo-
rum. İçeriden bilgi alamıyoruz. Ancak bu derece yüzeysel bilgi akışı sağlaya-
bilirim sana.”

“Gerek yok. Tanıdığım insanlar da � pkı Dünya gibi değişmiş� r. Yani adımın 
ar� k gerekli olduğunu sanmıyorum. İstediğin gibi çağırabilirsin beni.”

Kadın gülümseyerek ekranları kapa�   ve masasının yanındaki sandalyeye 
oturup ona bak� . 

“Ben de bir şey anlatabilir miyim sana?” diye sordu ancak karşılık olarak 
yalnızca bir baş sallaması aldı. O da anlatmaya başladı:

“Bu istasyonda sürekli yapılan bir şenlik var. Ortak bir istasyon olduğumuzu 
söylemiş� m. Bu şenliğin nasıl ortaya çık� ğını bilen kimse yok. Sadece belirli 
bir günde yapılan öylesine bir şenlik. İsmi bile yok.”

Kadın gülümseyerek arkasındaki cam duvara dönüp istasyonu izlemeye baş-
ladı.

“Bu şenlikler içerisinde her ırk kendisine ait özelliklerle belirli şovlar yapar-
lar. Mesela biz yani Halbeiler nezake� mizi göstermek için her Halbei ken� n-
de ye� şen özel çiçeklerle alanı süsleriz. Gösterimiz budur. Vunganlar savaşçı 
kimliklerini sergiler. Palakatlar ne kadar dayanamasalar bile ışıklı gösterileri 
çok severler. Başka bir ırk daha var. Hizmet alanında kullanıldılar yalnızca. 
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Neden bilmiyorum. Oldukça güçlülerdir ama… Neyse konumuz bu değil. 
İstasyon içerisinde bir aile var: Xeanalar. Bunların bir üyesi var: Styrax. O 
gösterilerinde hep oyunlar oynar. Kendince bir me� n yazar ve bunu canlan-
dırır. Tek başına yapar bunu. Oynayacağı karakterin kıyafetlerini bile kendisi 
hazırlar. Bütün bir mekânı tek başına kurduğuna şahit oldum.”

“Ne oldu ona?”

“Hiçbir şey. Sadece etkinlikleri düzenleyen kurul tara� ndan hep en düşük 
puanı aldı. Hem de her şenlik zamanında. Hiçbir zaman yüksek puan alama-
dı. Haya� nda belki bir kere pozi� f bir sayı aldı. Onu da zorla eksiye düşürdü-
ler. Ama o hep mutluydu. Bunun nedenini de bilmiyorum.”

“Oyunları çok mu kötüydü?”

“Aslında değildi. Mesela Halbeileri canlandırdığı bir komedi yazmış� . Halbe-
iler radyasyon saldırısına maruz kalıyorlardı ve hepsi kötü canlılar oluyorlar-
dı. Bütün evrene kötülük salıyorlardı. Kendisi ise kendi kimliği ile gelip onla-
ra “iyilik” hapı içirip onları iyi Halbeiler haline ge� riyordu. Çok gülmüştüm. 
Ha� a bütün seyirciler kahkaha atmış� .”

“Neden düşük puan alıyordu peki?”

“Xeanalar çok güçlü bir ırk� r. Vunganların belki de korkulu rüyaları onlardır. 
Kıyafete ih� yaç duymadan savaşa ka� labilirler. Radyasyonun en yoğun ol-
duğu ortamda istedikleri kadar yaşayabilirler. Fiziksel zarar almaları için en 
büyük silahlarla saldırıya uğramaları gerekir. Ancak Xeanaların nüfusu çok 
azdır. Demiş� m ya neden bilmiyorum hep hizmet görevlisi olarak haya� a 
kaldılar. Kimse de onlara karışmadı. Ancak bu kadar güçlü bir ırkın sanat 
yapması, kimsenin istediği bir şey değildi. Özellikle kendi ailesi… Ondan nef-
ret ediyorlardı sanki. Rezil olduğunu düşünüyorlardı.”

“Styrax. Bana böyle mi seslenmek is� yorsun?”

“Lillappaların zihin okuduğunu biliyorum. Siz insanlar, sizler de zihin okuya-
biliyor musunuz?”

Birbirlerine bakıp gülümsediler.

“Neden peki?”

“Styrax’ın en sevdiğim özelliği oydu. Hiçbir zaman vazgeçmedi. Hep kötü 
puan alsa da asla oyunlarını bırakmadı. Güldürdü. Ağlatabildiği ırkları ağ-
la�  . Kızdırdı. Korku� u. Ama hep oynadı. Her şenlikte yeni bir oyun ile kar-
şımıza çık� . Hiçbir zaman pes etmedi. Ruh halini bilmiyorum ama fi ziksel 
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özelliklerin � pkı onun gibi. Bedenin vazgeçmiyor. Donsan da yansan da ne-
fessiz kalsan da vazgeçmiyor. İçindeki bir şey savaşıyor. Bunun ne olduğunu 
bilmiyorum. Ama buna olağanüstü bir hayranlık duyuyorum. Tıpkı ona duy-
duğum gibi. İzin verir misin?”

“İstediğin gibi seslenebilirsin.”

“Peki, o halde… Styrax!”

Devam edecek...
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