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Notre Dame Katedrali 
Restorasyon İhmaline 

Kurban Gitti
Tam 1 ay önce Dünya 
Kültür Mirası içinde 
yer alan Paris’teki 

Notre Dame Katedrali    
adeta çıra gibi yandı! 
Yapılan açıklamalara 
ve yorumlara göre 

yangının çıkış sebebi 
katedralin çan 

kulesinde yapılan 
restorasyon için 
kullanılan kolay 

yanıcı malzemeler 
ve kurulan ahşap 

iskelenin restorasyon 
ihmali ile yangına 
sebebiyet vermesi 
olarak gösteriliyor.
İtfaiye ekipleri ile 
aynı(!) çaresizlikle 
yanışını izlediğimiz 

Notre Dame Katedrali 
için derin bir üzüntü 

içerisindeyiz. 
Dileriz bu tarihi  

yangın restorasyon 
temelli son yangın 

olur!

Kaynak: https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/
world/amp-stories/notre-dame-fire/?noredirect=on



Gorgon Dergisi, 7. Sayısı ile yeniden sizlerle.

Bu sayıda, birbirinden değerli yedi yazıyla karşınızdayız. 

Türkiye’de ve Dünya’da Bizans Tarihi alanında hatırı sayılır bir üne sahip olan 
Radi Dikici, bu sayıda da kendine has üslubuyla “İstanbul Surları – Theodosian 
Walls” yazısıyla dergimize konuk oldu. 

40’lı yıllardan beri gündemden hiç düşmeyen ve bugün bile merakımızı cezbe-
den UFO fenomenine ve bunun dünya politikasındaki önemine ve henüz uzay 
semalarındayken uzayın sonsuz boşluğundaki yaşamlarını takip ettiğimiz ast-
ronotların beslenmelerine değindik.

Geçen sayımızda sosyal medya özelinde ufak bir giriş yaptığımız nefret söy-
leminin kodlama cetvelini ve Franz Kafka’nın bugün bile bizim için bitmeyen 
Dava’sına felsefi açıdan yer verdiğimiz incelemesini bu sayıda sizlerle buluş-
turduk. Devam eden kültür bölümümüzde ise “Canavarın Çağrısı” filminin sos-
yo-psikolojik incelemesine değindik.

Son olarak, sosyoloji biliminin kurucularından değerli sosyolog Emile Durkhe-
im’ın önemli eserlerinden “Eğitim ve Sosyoloji”nin bir bölümü olan “Eğitimin 
Doğası ve Rolü”nü Fransızca aslından sizler için çevirdik.

Kurulduğu günden bu yana kültür, tarih ve araştırma başlıklarındaki güvenilir, 
kaliteli ve özgün içeriğimizi, gerek internet sitemizdeki paylaşımlarımız gerekse 
çıkarmış olduğumuz e-dergilerle günden güne geliştirmeye devam ediyoruz. 
Bu minvalde yeni süprizlerimiz çok yakında sizlerle olacak.

Ekibimizin değerli üyeleri (Gorgiler) bu sayı süresince bizi “biz” yapmaya ve an-
lamlı kılmaya devam etti. Yazarlarımıza, çevirmenlerimize, teknik ekibimize ve 
siz sevgili okuyucularımıza can-ı gönülden teşekkür ediyoruz.

Siz siz olun, gorgon olun, gorgon kalın!

Kalabalıklarda kaybolmayın!

Sunuş



  İstanbul Surları - Theodsian Walls

 Yazar: Radi Dikici

Tarihte çok kere doğru zamanda, doğru işleri yapıp bir imparatorluğun bin 
yılını etkileyen kişiler nedense tarihçiler tarafından ya birkaç satırla geçişti-
rilir ya da bir satır bile ayrılmadığı olur.

İmparator II. Theodosius (408-458) zamanının en büyük devlet adamların-
dan biri olan Flavius Anthemius bunlardan biridir. 350 yılı civarında doğdu-
ğu tahmin edilmektedir. İyi bir aileden gelmiş ve iyi bir eğitim görmüştür. 
Daha önce çeşitli devlet görevinde bulunan Anthemius’u, İmparator Arca-
dius (395-401) önce 400 yılında Hazine Bakanlığına (comessacrarumlargiti-
onum) atar. 404 yılında ise imparatordan sonra devletin en yüksek makamı 
olan Magister Officiorum yani başbakanlığa getirilir.

Anthemius, 400 yılında Hazine 
Bakanıdır. Yaptığı inceleme so-
nunda, o sırada nüfusu 200 bini 
biraz aşan Konstantinople gi-
derek büyümüş ve Büyük Kons-
tantin tarafından yaptırılan 
Konstantinople Surlarının dışı-
na taşmıştır. Ayrıca 24 Ağustos 
358 yılında Nicomedia’da olan 
büyük deprem Konstantin Sur-
larının önemli bir kısmını yerle 
bir etmiştir. Arcadius dönemin-
de ve Anthemius’un da şahit 
olduğu 402 yılında olan dep-
remle surların önemli bir kısmı 
daha tahrip olmuştur. Böylece 
surlar herhangi bir tehlikeye 
karşı Konstantinople’u koruya-
maz durumdadır.

Flavius Anthemius-Magister  
Officiorum  (404-414) 
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403 yılında Anthemius’un tedirginliği artmıştır. Çünkü mayıs ayında hava-
ların düzelmesiyle birlikte, yanına birkaç mühendis ve mimarı alarak surla-
rı dolaşmaya başlar. Onlardan yaptıkları tespitleri bir raporla kendisine bir 
ay içinde vermelerini ister.

Raporlar kendisine ulaştığında durumun tahmin ettiğinden kötü olduğunu 
görür. Oturup kendisi bir rapor düzenleyerek imparatorun huzuruna çıkar.

İmparator Arcadius raporlarla ilgilenmez bile. Ama anlattıklarını dinler:

“Majesteleri ülkemizin ve özellikle kardeşinizin yönetimindeki Batı bölgesi 
sıkıntı içindedir. Hunların baskısıyla Batı’ya göçen Vizigotlar İtalya’yı ele ge-
çirmişlerdir. Gelen istihbarat raporları bizim için de tehlike arz etmektedir. 
Balkanlar’da başlayan mücadele bir anda kapımıza varabilir. Kendim bizzat 
Konstantin Surlarını mühendislerle dolaştım. Onların hazırladığı raporlara 
göre, surlar şehrimizi korumaya yeterli değildir. Kulelerin bir kısmı yıkılmış-
tır. Duvarların bir bölümü ise artık mevcut değildir.”

“Anladım. Bu durumda ne yapmak gerekmektedir?”

“Majeste, şehrimiz çok büyümüş ve neredeyse yarısı surların dışındadır. 
Onları da içine alacak şekilde geride yeni ve güçlü surlar inşa etmeliyiz. 
Aksi halde Konstantinople herhangi bir tehlikeye düşerse, hem onları, hem 
de şehri korumak mümkün değildir.”

“Anladım, bu konuyu düşünelim derim. Ama sen bu konuda gerekli hazır-
lıkları yap.“

“Emredersiniz majeste.”

Akşam yemekte Arcadius bu durumdan karısına bahsedince, İmparatoriçe 
Eudoxia kıyametleri koparır.

“Sen deli misin Arcadius? Nereden çıktı şimdi bu? Bahsettiği düşmanlar 
buradan neredeyse binlerce fersah uzakta. Onların buraya gelmeleri im-
kânsız. Sen güzel kafanı böyle şeylerle yorma. Biz yiyip içip keyfimize baka-
lım,” der, sonra hizmetkâra döner, “bize Kıbrıs şarabı getirin.”

Çok akıllı bir kadın olan imparatoriçe, böyle bir işe kalkışıldığında istediği 
gibi harcama yapamayacağını bilmektedir. Çünkü kocasına pek sadık olma-
dığı dedikodusu iyice yayılan imparatoriçe o sırada Haliç kıyısına muhte-
şem bir saray yaptırmaktadır.

Bir süre sonra Anthemius bir şeylerin ters gittiğini anlamıştır ama impara-
tor çalışmaları durdurması için bir emir de vermemiştir. Sarayda özel bir 
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büroda mimar, mühendis ve matematikçilerden kurulu büyük bir ekip kurar. 
Yeni surların yapımı ile ilgili plan hazırlıklarına hızla devam eder. Yapılan tes-
pite göre arazinin elverdiği ölçüde yeni surlar, mevcut Konstantin Surlarının 
2.000-3000 metre gerisine yapılacaktır. Eski surların yıkılmış bölümlerindeki 
taşların çoğu yeni surların yapımında kullanılacaktır. Hesaplara göre, bura-
da çıkanlar ancak surların beşte birine yetecek kadardır.

Bu bile maliyeti önemli ölçüde düşürecek ve yeni surların yapımını hızlandı-
racaktır. Sonra en yakın taş ocakları tespit edilir. Buradan Konstantinople’a 
karadan ve denizden yapılacak nakliye programlanır.

Anthemius bir ara imparatora konuyu açmak ister. İlgilenmediğini görünce 
üstüne gitmez. Ama talih hem ondan, hem de Konstantinople’dan yanadır. 
Gelmiş geçmiş imparatoriçeler içinde en müsrif ve muhtemelen en ahlak-
sızlardan biri olan Aelia Eudoxia çok genç yaşta, 404 yılında aniden ölür.

İmparatoriçenin vefatından bir süre sonra, imparator onu başbakan yapar 
ve rahatına düşkün Arcadius bütün görevleri Athemius’un üzerine yıkar. Bu 
onun için bulunmaz bir nimettir. Bir taraftan arazi çalışmalarına başlatır ve 
surların çizimleri yavaş yavaş ortaya çıkar. Hatta çok kere Anthemius yapılan 
çizimlere göre yerleşme planını görmek için araziye bile çıkar. Bir taraftan 
da imparatoru bilgilendirmeye devam eder. Çünkü gerektiğinde işe başlaya-
bilmek için onayına ihtiyaç duyulacaktır.

1 Mayıs 408 Cumartesi gecesi acil olarak saraydan çağrı alır. Saraya vardı-
ğında Patrik Atticus ve din adamlarının imparatorun başında dini görevlerini 
yerine getirdiğini görür. 31 yaşında olmasına rağmen İmparator Arcadius bir 
kalp krizi sonunda hayatını kaybetmiştir.

Ertesi gün yedi yaşındaki oğlu Theodosius taç giyerek imparator olur. İm-
paratora naip olarak da Anthemius atanır. Esasında devleti esas yönetecek 
şimdilik odur. Bir taraftan surlar için hazırlık devam ederken, asıl önemli 
husus Konstantinople ve büyük şehirlerde açlık tehlikesi belirir. Çünkü Mı-
sır’dan gelmesi gereken tahıl nakliyesinde, kış yaklaşırken büyük sorunlar 
yaşanmaya başlamıştır. Anında müdahale eder. Derhal Akdeniz’e donanma-
yı çıkarır ve İskenderiye’ye ve Libya’ya gönderir. Anlaşıldığı kadarıyla gerek 
Mısır’dan gelecek tahıl, gerekse Libya’dan gelecek meyve ve yağların nakli-
yesinde güneyden gelen kabilelerin saldırısıyla aksamalar olmuştur. Donan-
mayla gönderilen birlikler duruma müdahale eder. Kabileler şiddetle ceza-
landırılırken, gıda nakliyesi hızlanır. Sorun kış tam başlamadan çözülür ve 
böylece gerçek bir lider olduğunu ispat eder.
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Geceleri rüyalarına giren surların yapımına başlamak için artık bir engel kal-
mamıştır.

(Bizans İmparatorluğu tarihi ile ilgili sayısını tahmin etmekte bile zorla-
nacağımız çok sayıda kitap vardır. Özellikle İmparator II. Theodosius dö-
neminin anlatıldığı kitaplarda Theodosius Surları ile ilgili çok detaylı bilgi 
vardır. Surlar kaç km’dir? Kuleleri ve kapı sayıları ne kadardır? Kalınlıkları 
ne kadardır? Kaç sıra sur vardır? Ayrıca surları gösteren yüzlerce çizim ve 
resim vardır. Yüzlerce detayla her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür. Ama 
hiçbir kitapta surların nasıl inşa edildiğine dair bilgi yoktur. Bugüne kadar 
hiçbir tarihçi yazmadı ve hiçbir tarih kitabında bulmak mümkün değil. Bu 
konuyu 2015-16 yılında yazmadan önce; mühendis, mimar ve bir de to-
poğraf bir arkadaşımla surları boydan boya dolaştık. Zaman zaman çok 
güçlük çektik. Gerek surların ön yüzünün önemli bir kısmı gecekondularla 
kaplıydı. Her gidişimizde bize şüphe ile bakıyorlardı. Arka taraflarını dola-
şırken müthiş güçlüklerle karşılaştık. Evler ve bahçelerle kaplanmıştı. Bizi 
asla içeri almadılar. Yer yer çizimlere bakarak gördüğümüz yerlerle yetin-
dik. Dört ay süren çalışma sonunda, gece ve gündüzümü birbirine kattım 
ve Anthemius’un neler yaptığını anlamaya çalıştım. İnşaat faaliyetini gör-
dükçe şaşkınlıktan şaşkınlığa düştüm. Açıkçası o dönemde bana bunların 
yapılması mümkün değil gibi geldi. Ama o başarmıştı.)

Bir hafta devletle ilgili diğer sorunları çözdükten sonra, Mayıs ayında plan, 
proje ve uygulama elemanlarının tümünü son durumu görüşmek için çağı-
rır.

“Sizlerle yaklaşık dört yıldır bu konuda çalışıyoruz. En ince detayına kadar 
ne yapacağımız belli. Önümüzdeki Pazartesi günü faaliyet başlıyor. Yıkım ve 
yapım ekipleri belli. Tam sekiz bin kişi gece gündüz demeden, tam gün ça-
lışmaya başlayacak.

Yine yaptığımız projeye göre 7,5 km uzunluğundaki bu surlar tam beş yıl 
içinde bitecek. 413 yılının 1 Eylül1 günü yılbaşı şenlikleri kutlanırken İmpa-
ratorumuz Theodosius Altın Kapı’da surların açılışını yapacaktır. Şimdi yola 
koyulun. Devamlı yapılanları denetleyeceğim. Hiçbir aksaklığa müsaade et-
mem ve cezalandırırım.”

Böylece 18 Mayıs 408 Pazartesi günü faaliyet başladı. Ama öyle hummalı 
bir faaliyetti ki, sanki tüm Konstantinople ayağa kalkmıştı. İlk kazıya başla-
dıkları anda zorluklar da başlamıştı. Arazi 7,5 km boyunca inişli çıkışlıydı. 
Bunu göze almışlardı. Ancak, surların sağlam bir şekilde yükselebilmesi ve 

1. Bizans takvimine göre yılbaşı 1 Eylül günü idi.
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özellikle kulelerin yapımında sorun çıkmaması için 5-6 m derinliğinde temel 
kazılması gerekiyordu. Projeye göre bazı yerlerde daha derine inilmesi ge-
rekliydi. Çünkü, ileride düşmanları fark ettirmeden izleyebilmek için yer yer 
gizli tüneller yapılacaktı. (Bu konu özellikle 1453’te Bizanslıların işine çok ya-

radı. Osmanlı lağımcılarının, sur-
ları yıkabilmek için açtığı tüneller 
anında tespit edilip yok edilebildi. 
Bu da kuşatmanın süresini uzat-
tı.) Ancak sık sık kayalara rastla-
nıyordu. İnsan gücüyle kayaların 
parçalanması zaman alıyordu. Bir 
fayda da sağlıyordu. Temelden çı-
kan taşlar temel yapımı için mal-
zeme olarak ayrılıyordu. Plana 
göre zaman kaybedilmemesi ge-
rekiyordu. Bu nedenle sert kaya-
ya rastlandığında ya ileriye ya da 
geriye toprak zemin aranıyor, bu-
lunduğunda çizimlerde değişiklik 
yapılıyordu.

Temel kazımı ileriye doğru devam 
ederken, kazılan alanlarda surla-
rın ve kulelerin yapımına hemen 
başlandı. Gece ocaklardan veya 
Büyük Liman’a yanaşan gemiler-

den taşlar indirilip arabalara yükleniyordu. Kademe kademe taşlar ait ol-
dukları yerlere taşınıyor ve ülkenin her tarafından getirilmiş bin beş yüz taş 
ustası onları sürekli yontuyordu.

İlk yılda hızlı gidildi çünkü Konstantin Surlarından sökülen taşların çok 
önemli bir kısmı kullanılabildi. Plana göre Marmara kıyısından başlandı. Du-
varlar 12 m yüksekliğinde ama 5 m kalınlığındaydı. Her 55 m’de bir 20 m 
yüksekliğinde kule yapılmaya başlandı. Kuleler üç kattı. İlk katın kapısı sur 
içine açılıyordu ve zemini topraktı. Buraya cephane ve silahlar koyulacaktı. 
İkinci katın zemini ahşaptı. Surların on üç kapısına yakın kulelerde, barış za-
manında kapıları koruyan askerler yatacaklardı. Bu kulelere ayrıca yandan 
merdivenler de yapıldı. Savaş zamanında tüm kuleleri ise ordu mensupları 
kullanacaktı.

Tam dokuz ay sonra Altın Kapı’nın olduğu yere varılmıştı. Anthemius Altın 

Theodosian Walls inşa edilirken  
(Temsili)
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Kapı için özel dizayn yaptırmıştı. Hem kapının, hem de kapıyı çevreleyen 
surların üstüne konulacak heykeller ısmarlanmıştı. Bu kapıdan girildikten 
sonra başlayan Mese (büyük ve geniş ana cadde) Hipodrom ve Ayasofya’nın 
önüne varıyordu. Zafer kazanan imparatorlar bu yoldan yürüyerek Hipod-
rom’a kadar gelecekler ve kutlama orada yapılacaktı.

Zaman zaman can sıkıcı kaza haberleri geliyordu. Ama bu derece büyük bir 
şantiyede yine de oran çok düşüktü. İyi planlamanın faydalarından biri de 
bu idi.

411 yılının 1 Eylül günü yılbaşı büyük şenliklerle kutlandı. Şantiyenin tü-
münde özel yemek çıkarıldı ve kaliteli şarap dağıtıldı. Anthemius yanına al-
dığı on yaşındaki İmparator II. Theodosius ile baştan başa şantiyeyi dolaştı. 
İmparatorlarını çalışanlar büyük bir coşku ile karşıladılar. O da zaman zaman 
arabadan indi ve onlara el salladı.

Çalışmalara hiç ara verilmedi. Hazine bakanlığı sırasında Anthemius gerek-
li hazırlıkları yapmış ve bu iş için ayrılması gereken muazzam bir meblağı 
sürekli olarak yedekte tutmuştu. Biliyordu ki, yeterli para olmazsa ve çalı-
şanların parası tam zamanında ödenmezse bu iş bitirilemezdi. Hatta belirli 
aralıklarla ödül olarak teşvik için para dağıtılması bile hesaplanmıştı.

412 yılı ortalarında surların altı kapısı tamamlanıp geçilmiş ve Lycus Irma-
ğı’nın olduğu noktaya gelinmişti. Aksilik, yağan yağmurlar taşkına neden ol-
duğu için bir duraklama olmuştu. Durum Anthemius’a haber verildiğinde 
koşup geldi. Anında müdahale etti. Şantiyeden sorumlu olan baş yardım-
cısına, durumu inceleyip hemen emir verdi. Irmağın olduğu bölüm atlana-
cak ve taşkın sona erer ermez daha önce planlandığı gibi, Lycus Irmağı’nın 
mecrasında küçük bir sapma yapılarak surların altından geçirilecek, içeride 
minik bir göl yapılıp sular orada toplanıp ve oradan da sular ırmağın mecra-
sına bağlanıp Theodosius Limanı’ndan denize akacaktı. Aynen öyle yapıldı.

413 yılının başlarında ise Blackhernae bölgesine varılmıştı. Önlerinde dokuz 
ayları vardı ama zorluk buradaydı. Çünkü tam orada kayalık bölüm bitiyor ve 
sarp bir yamaçla Haliç’e bağlanıyordu. Görüldüğü kadarıyla oraya herhangi 
bir sur yapma şansı yoktu. Zaten ne kayalar, ne de sarp yamaç geçiş imkânı 
veriyordu. O zaman yamacın önüne kadar sur uzatılarak tamamlanması ka-
rarlaştırıldı. Hatta yamacın olduğu noktaya gizli küçük bir kapı (Kerkoporta) 
yapılarak özel amaçla kullanılması kararlaştırıldı. (Theodosius Surlarının bu 
noktadan sonraki kısmı 600’lü yıllardan başlayarak birçok imparator döne-
minde yapılan eklerle Haliç Surlarına bağlanmıştır. En önemli nedeni ise, o 
bölgede yapılan ve imparatorların ikamet için seçtiği Porphyrogenitus (Bla-
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chernae veya Tekfur Sarayı’nı koruma altına almak içindir.)

Geri kalan sekiz ay boyunca 96 kulenin tahkimi tamamlandı. Altın Kapı dahil 
13 güçlü kapının montajı bitirildi. Altın Kapı özel olduğu için üzerine konu-
lacak fil heykelleri yerine konuldu. Son ay çevre temizliği yapılarak, inşaat 
artıkları tahliye edildi. Tüm çalışanların paraları dağıtıldı. Özellikle ülkenin 
her tarafından gelip beş yıl süreyle geceli günlü çalışan personel ülkelerine 
dönmeden Altın Kapı’nın karşısındaki boş alanda (daha sonra Campus Mal-
tius adıyla askeri birlikler için barakalar yapılacaktı) 25 Ağustos 413 gecesi 
için imparatorluk çadırı kuruldu. O akşam İmparator II. Theodosius, Anthe-
mius ve devletin bütün üst yöneticileri dahil oradaydılar. Özel mutfak kurul-
muştu. Her tarafta kazanlar kaynadı. Sadece çalışanların katıldığı bu partide 
sabaha kadar yenildi, içildi, dans edildi. İmparator ve yöneticiler ilk defa 
onlara minnetlerini ödemek için birlikte yemek yediler.

Ertesi gün öğleye doğru surların etrafında büyük bir sessizlik hâkimdi. Çün-
kü çalışanların neredeyse tamamı yaşadıkları yerlere dönmek için çoktan 
yola çıkmışlardı. 

Ama esas tören yılbaşı, yani 1 Eylül 60232 Pazartesi günü, Aya İrini’deki ayin-
le (Ayasofya 404 yılında yanmıştı. İmparatorun kız kardeşi Pulcheria yenisini 
yaptırıyordu ama henüz bitmemişti) başladı. Daha sonra imparator Altın 
Kapı’daki törenle surların açılışını yaptı. Öğleden sonra hipodromda yarışlar 
yapılacak, nüfusu iki yüz bini bulmuş Konstantinople halkı, taşradan gelen-
lerle üç gün üç gece eğlenecekti.

Bu kutlamalara katılmayan sadece dört kişi vardı. İmparatorun ablaları Pulc-

2. Roma-Bizans İmparatorluğu’nda kullanılan takvim 5509 önceden başlıyordu. Yılbaşı 1 Eylül 
olduğuna göre (414+5509=) 6023 yılbaşını kutlamışlardı.

Konstantiople Surları
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heria, Arcadia, Flacilla ve Marina. 
Onlar bu günler boyunca Büyük 
Saray’ın küçük kilisesinde gün-
lerini dua ile geçirdiler. Özellikle 
büyük abla Pulcheria son derece 
mutaassıp bir kişidir. Onun haya-
tında dine bağlılık dışında başka 
bir unsur yoktur. Sabahtan başla-
yan dua seansları aralıklarla ak-
şama kadar devam ederdi.

Anthemius’un projesi araya su 
hendeği de koyarak üçlü bir ya-
pıyı öngörüyordu. Ancak birinci 
ve ana surları yapımı hazineye 
pahalıya patlamıştı. Bu surlar, o 
günkü teknolojiye göre şehri ko-
rumaya yeterliydi. En az on yıl 
beklenerek hazine güçlendiril-

meliydi. Ondan sonra hem kara surları tamamlanmalıydı ve hem de ileriyi 
düşünerek deniz tarafına da surlar yapılmalıydı.

Konstantinople’da olumlu hava her tarafa yansımıştı. Ancak Prenses Pul-
cheria bir konuda çok rahatsızdı. Kardeşi imparatordu ama bütün yetkiler 
Anthemius’ta idi. O bugüne kadar hiçbir kusur işlememişti ama yarın başka 
şeyler düşünebilirdi. Başına taç koyarak devleti yönetmesi işten bile değildi. 
Zaten hiç kimse, surlara imparatorun adı verilmesine rağmen Theodosius 
Surları demiyordu ki. Herkesin ağzında surların adı Anthemius Surları idi.

Bir sabah erkenden Theodosius’un odasına gitti. Kendisine imparatoriçe 
unvanı verilmesini istedi.

Çünkü Pulcheria günler boyunca yaptığı inceleme sonucunda anlamıştı ki, 
imparatoriçe olduğu takdirde doğrudan her makama emir verme ve bu 
emirlerinin de yerine getirilmesi mecburiyeti vardı.

Öğleden sonra imparator bir mabeyinci ile Anthemius’u çağırdı ve ne iste-
diğini söyledi. Anthemius bunda bir sakınca görmedi. Nihayet etliye sütlüye 
pek karışmayan, bütün gününü kilisede geçiren genç bir kıza imparatoriçe 
unvanı verilirse ne sağlayacaktı ki? Derhal gerekli hazırlıklarının yapılması 
için emir verdi ve Pulcheria’nın imparatoriçe olduğunu belirten emirname 
yayınlandı ve hayatının en büyük hatasını yapmıştı.

İmparatoriçe Pulcheria
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Pulcheria kasım ayı boyunca son derece gizli olarak hazırlıklarını ilerletti. 
Kimin ne zaman nerede olacağı tespit edildi.

27 Kasım 414 Perşembe günü sabahı, henüz hava karanlıkken Anthemius’un 
konağının kapısı çalındı. Kapıyı açan hizmetliye, imparatorun çok acele Ant-
hemius’u Büyük Saray’da beklediği haberi verildi. Çok kısa zamanda giyinen 
Anthemius aşağıya indiğinde kendi atı yerine bir muhafız birliğini karşısında 
buldu.

Komutan, “Efendimiz, imparatorumuz sizinle özel olarak buluşmak istiyor. 
Onun için lütfen gönderilen arabaya binin,” dedi.

Anthemius durumu biraz garipsedi ama aklına bir şey gelmedi. “İmparato-
run herhangi bir bildiği vardır,” diye düşündü. Hiç penceresi olmayan araba-
ya bindiğinde sonsuzluğa doğru gittiğini hiç bilmiyordu. 

Pulcheria öyle bir hazırlık yapmıştı ki, o günden sonra Anthemius’tan hiç 
kimse, hiçbir haber alamadı. Yok olmuştu. Sanki öyle birisi dünyaya gelme-
mişti.

Ne kadar büyük bir hizmet yaptığının farkına bile varılmamıştı. O ise o kı-
sacık on dört yıl içinde bir imparatorluğun bin yılından fazlasını kurtarmıştı. 
Çok değil tam 28 yıl sonra Hun Kralı Atilla, Gelibolu’da Bizans ordusunu yok 
ettikten sonra 442 yılında surların önündeydi. Ama surları aşmasının müm-
kün olmadığını görünce kısa bir süre sonra geri döndü. Pulcheria bu duru-
ma şahit olacak kadar yaşamıştı.

Flavius Anthemius’un kendisi yok olmuştur ama aileden birisi imparator 
olmuştur. Kızı Lucinda’nın oğlu, yani Anthemius’un torunu Procopius Ant-
hemius’un ise 12 Nisan 467 tarihinde imparator olmuştur. Ancak İtalya’da 
savaşırken kafası kesilerek 11 Temmuz 472’de idam edilmiştir.



Ufo Fenomeni: 
Soğuk Savaş ve Sinema

 Yazar: Baran Ertan
 
Hepimizin çocukluk döneminden beri ilgisini çeken bir olgudur: Dünya dı-
şında yaşam olması veya uzaylılar tarafından ziyaret edilme olasılığı... As-
lında ufo fenomeni en temel insan dürtüsüne ait, en kuvvetli imgelerden 
birisidir; çünkü bilinmeyene karşı duyulan merak kuvvetli bir katalizördür 
insan için. 

Yazıya başlamadan evvel baştan bir uyarıyı yapmayı, yazının selameti açı-
sından uygun görüyorum. Yazının ilerleyen kısımlarında kesinlikle Pseudos-
cience (Sahtebilim) içerik kanıtlama, arkeolojik materyalleri uzaylılardan bir 
işaret sayma veya Mısır piramitlerini uzaylıların yaptığını kanıtlamaya çalış-
mak gibi bilim dışı ve absürd şeyler olmayacak. 

Ama evet, yine de ufolar yani tanımlanamayan uçan objeler ile alakalı bir 
şeyler yazacağım. Çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hemen he-
yecanlanmayın, yarın sabah uyandığınızda Boğaz Köprüsü’nün veya Ataku-
le’nin üzerinde uçan daireler görmeyeceksiniz. O halde yazıya başlarken 
ateşin tüttüğü tarafa, yani Amerika Birleşik Devletleri’ne gözlerimizi çeviri-
yoruz. Zira bir fenomen olarak ufo fenomeni, bildiğimiz hali ile, yani küçük 
yeşil/gri adamlar ve disk şeklindeki araç betimlemesi, Amerika sayesinde 
palazlanan bir kavram... 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonları... Müt-
tefikler için korkunç düşman yenilmek 
üzere... Tüm bu noktada zoraki bir bir-
liktelikten doğmuş taraf olan mütte-
fikler arasında da ideoloji temelli yeni 
bir ayrışmanın başlaması kaçınılmaz. 
Soğuk Savaş’ın ayak sesleri İkinci Dün-
ya Savaşı sonlarında duyulmaya başla-
mıştı1. Nazi Almanyası’nın yenilmesinin 
ardından Amerika ve Sovyetler Birliği, 

1. Net bir tarih aralığı verilmemekle beraber, genel çerçeve ile Soğuk Savaş’ın İkinci Dünya Sa-
vaşı’nın bitmesinin ardından başladığı söylenebilir. Genel olarak verilen tarihler ise 1946/47-
1989/1991 aralığı şeklindedir.

Soğuk Savaş Temsili
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kazanan taraf olmanın da verdiği avantaj ile 
iki süper büyük küresel güç haline gelmişler 
ve dünyayı istedikleri anlayışta tanzim etme 
yarışına girmişlerdir. Böylelikle çok hızlı bir 
silahlanma mücadelesi başlamış oldu. Zaten 
Soğuk Savaş’a daha dikkatli bakarsanız, her 
iki tarafta da şiddetli bir paranoyanın tetik-
lediği bir tedbir ve olası savaşa hazırlanma 
obsesyonu hâkimdir. Tabii bunun için iki ta-
rafı da suçlamak yersizdir, çünkü son büyük 
savaş, dünyayı ve toplumları bekleyen kor-
kunç gerçeği herkese göstermişti: Nükleer 
felaket!

Japonya, mihver tarafında bulunmanın ve Güneş İmparatorluğu’nu geniş-
letme hayalinin bedelini ağır bir şekilde ödemişti. Hiroşima ve Nagazaki’ye 
atılan bombalar sadece Japonlar için değil dünyanın geri kalanı için de ar-
tık kimsenin güvende olmadığının kanıtı niteliğindeydi. Soğuk Savaş’ın olası 

nükleer felaketle beraberinde getirdiği 
diğer önemli kavram ise uzay yarışıydı. 
Sovyetler’in uzaya ilk kez Sputnik’i2 yolla-
yarak uzay yarışına 1-0 önde başlamaları 
ve ilk olmanın sağladığı avantaj, Amerika 
için prestij kaybı olmakla beraber günün 
birinde uzayı kontrol eden bir S.S.C.B’nin 
her an Iowa veya Kansas’a uzaydan sal-
dırabilmesi riskini de taşıyordu. Bu nok-
tada, hem Amerika hem de Sovyetler 
için eski bir düşmandan arda kalan hazi-
nelerden yararlanmanın getirdiği sayısız 

kazanç söz konusuydu. Alman bilim adamları, Soğuk Savaş’ta önemli bir rol 
alacaktı. Uzay yarışında Amerika’yı ileri taşıyacak kişi ise bir Alman olacaktı.

Sovyetler Birliği, kendi içerisinde bile yeterince kapalı bir devlet yapısı taşı-
dığından ötürü, savaş sonrasında Almanya’ya ait teknolojinin ne kadarına 
sahip olduğu net olmamakla beraber, okyanusun öbür tarafındaki Ameri-

2.    4 Ekim 1957’de uzaya insanlık tarafından fırlatılan ilk uydudur. Bugünkü Kazakistan’ın Bayko-
nur uzay üssünden ilk kıtalararası balistik füze R-7 Semyorka ile fırlatılmıştır. Daha sonrasında 
3 Kasım 1957’de ise yine aynı üsten yapılan kalkışla Sputnik 2 uzaya fırlatılmıştır. Bu uçuşa 
‘’Layka’’ adındaki bir köpek eşlik etmiştir. Kendisi uzaya çıkarılıp akabinde uzayda ölen ilk canlı 
ünvanına sahiptir.

Wernher Von Braun

Sputnik Propaganda Afişi
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ka’da işler yine bir nebze daha şeffaf 
seyretmekteydi. Wernher Von Braun3, 
savaş sonrası Amerika’ya yerleştirilen 
Alman bilim insanlarından sadece bi-
risiydi. Savaş esnasında Nazi Almanya-
sının V2 roketlerini tasarlamıştı4. Savaş 
sonrası Sovyet tarafına geçmenin mut-
lak surette ölüm veya sürgün olduğunu 
bildiğinden ötürü, müttefik kuvvetlere 
teslim olmuştu. Burada Braun’un Nazi 
ideolojisinin de etkisini sorgulamak ge-
rekir. Bolşeviklere karşı Amerikan tara-
fını tercih etmesi de önemli bir nokta-
dır. Braun’un Amerika’da çalışmalarını 
sürdürürken, yabancılık çekmemesi için 

Amerikalılar, çalıştığı askeri üssün yakınlarında Huntsville isimli yerleşimi, 
Bavyera stilinde bir kasabaya çevirmişti. Braun, İkinci Dünya Savaşı esnasın-
da, İngiltere’nin kabusu olan V2 roketlerinin tasarımcısıydı. Herhalde 1943 
yılında kendisine yıllar sonra Amerika bünyesinde çalışacağı ve Apollo 13 
projesinde etkin görev alıp insanlığın Ay’a ayak basmasını sağlayacak tekno-
lojiyi geliştireceğini söyleseler güler geçerdi. Ancak bunların hepsi gerçek-
leşti. Amerika, Von Braun’ın katkıları sayesinde, propaganda ve güç göste-
risinin hakim olduğu Soğuk Savaş döneminde, rakibi olan Sovyetlere karşı 
büyük bir avantaj ve prestij elde etmişti. 

İşte böylesi bir Soğuk Savaş orta-
mında birdenbire ağırlıklı olarak 
Amerika menşeili ufo haberleri, 
kamuoyunda geniş bir yer kapla-
maya başladı. Bu noktada şüphe-
siz herkesin en çok bildiği meşhur 
fenomen olay ise, 1947 yılında 
Roswell New Mexico’da meydana 
gelmiş olan Ufo kazası fenomeni-

3.    Alman bilim insanı. Geliştirdiği füzeler ile roket teknolojisinin gelişmesine önemli katkılarda 
bulunmuştur. İkinci dünya savaşı sonrası Sovyetlerin acımasız eylemlerinden korkan Braun, 
ekibi ile beraber Amerikalılara teslim olmuştur. Amerika’ya yerleştirildikten sonra sicili te-
mizlenen Von Braun, Ay’a insan gönderilmesini sağlayan Apollo projesinin roketi Saturn V 
roketini tasarlamıştır.

4. İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya, İngiltere’ye karşı başarılı bir istila yapamaması üzerine, ta-
rihte üretilmiş ilk balistik füzeler olan V1 ve V2 füzeleri ile İngiltere’ye karşı roket saldırıları 
düzenlemiştir.

WW2 V2 Roketi

Roswell Daily Record Gazetesi              
Ufo Manşeti
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dir. Askeri yetkililer bu kazanın daha 
sonrasında bir meteoroloji balonu 
kökenli olduğunu söylemiş olsalar 
da bugün Roswell, Amerikan popü-
ler kültürünün tematik bir öğesi ve 
bir turizm merkezi haline gelmiş du-
rumdadır. Roswell, pek çok Amerikalı 
ve dünyanın geri kalan kısmı için de 
bir arketip haline gelecek büyük ka-
falı ve iri gözlü küçük gri/yeşil adam 
şeklindeki uzaylı betiminin kaynağı 
niteliğinde oldu. Zira, Roswell yakın-
larındaki askeri üsse kazanın olduğu 
gece çocuk tabutları getirilmesinin 
istenmesi iddiası da bu betimin iyice 
büyümesine yardımcı olmuştur.

Roswell’da ne olduğu konusunda hala net bir bilgi söz konusu değildir. Ufo 
fenomenine hayranlık besleyenler için kesinlikle bir ufo düşmüştür ve ka-
nıtlar da Amerikan hükümeti tarafından saklanmaktadır. Ancak perdenin 
arkasında daha makul ve sönük bir açıklamanın kaynağı olabilecek etmen 
geri planda kalmaktadır. Söz konusu iddia edilen kazanın gerçekleşmiş ol-
duğu nokta, Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait askeri üsse yakın bir konum-
dadır. Bu açıdan bakıldığında aslında taşlar yerine oturmaktadır. Olasılıkla 
Soğuk Savaş’ın başlangıcında Amerikalılar’ın denemekte oldukları bir hava 
aracının başarısız uçuş testi yapılmıştı. KGB’nin bilgi almasını engellemek ve 
medyanın merakını başka yöne çekmek için, 1947 şartlarında bakıldığı za-
man hafif absürd kaçabilecek ancak yine de Amerikalılar tarafından ileride 
kendilerine pragmatist bir katkı sağlayacak fenomenin de temelleri atılmış-
tır: Uçan daireler ve uzaylılar... 

Dünya dışından gelen gizemli ziyaretçiler ile alakalı haberler Soğuk Savaş 
yıllarında düzinelerce artmış, buna ek olarak da özellikle Amerikan toplu-
munda zaten hazırda var olan Sovyetler Birliği paranoyasının yanına bir de 
ek olarak uzaydan gelecek olan olası istila eklenmiştir. Bu noktadan itiba-
ren, medyanın ve halkın panik halini azaltmak adına Amerikan hükümeti 
“Project Blue Book” adındaki çalışmayı başlatmıştır ve sıradan halka aslında 
görmekte oldukları şeylerin bilimsel anlamda açıklamasını; bunun basit göz 
yanılması olduğu veya bu dünyaya ait fenomenler olduğu şeklinde açıkla-
maya çalışmıştır. Bu noktada konu ile alakalı yapılabilecek en makul yorum 

Amerikan Uzaylı Betimi
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ise, Soğuk Savaş’ın curcunasında Amerikalıların askeri çalışmalarını gizle-
mek için böyle bir ufo fenomenine ihtiyaç duymuş olabileceğidir.

Ufo fenomeni 20. yüz-
yılın ikinci yarısından 
itibaren Amerika ve 
dünyanın geri kalan kıs-
mında giderek yayılmış 
ve muazzam bir popü-
ler kültür öğesi haline 
gelmiştir. Tüm yaratılan 
popüler kültüre ek ola-
rak daha önce bahsetti-
ğim üzere, Amerikalılar 
pragmatist bir şekilde 
ufo fenomenini kendi-
leri için kullanmışlardır. 

Soğuk Savaş Dönemi’nde Ruslar ile amansız bir uzay yarışı halinde olan Ame-
rika için yeni bir propaganda dili geliştirilmeliydi ve bu da sinema sayesinde 
yapılacaktı. ‘’Close Encounters of The Third Kind’’ herhalde verilebilecek en 
başarılı örneklerden birisidir. Amerikan sineması, ufo fenomeni sayesinde 
dünyaya yapılacak olası istila ve bu istiladan dünyayı kurtaran, dünyayı öte-
kileştirmeyen Amerika temasını farklı zamanlarda, farklı dizi ve filmlerle se-
verek kullanmıştır. Soğuk Savaş zamanından verilebilecek diğer bazı örnek-
ler ise, Çin’de keşfedilen bir ufo için 
mücadele eden Rus ve Amerikalıları 
anlatan, 1968 yapımı ‘’The Bamboo 
Saucer’’ ve 1950 yapımı, yine Ufolar 
etrafında gelişen Rus-Amerikan mü-
cadelesini konu alan ‘’The Flying Sa-
ucer’’ isimli filmlerdir. Elbette verile-
bilecek örnekler daha da çok olmakla 
birlikte, bu filmlerdeki temel amaç, 
katıksız bir Amerikan propagandası-
nın Soğuk Savaş ortamında dünyaya 
“sizi bu uzaylı istilasından kurtaracak 
yegane yer, evet, yine biziz, Ameri-
ka’dır” mesajı vermektir.

“Close Encounters of The Third Kind” Film Afişi

“The Flying Saucer” Film Afişi

Gorgon Dergisi 18

ARAŞTIRMATARİH



Seksenlerin ortasında Sovyetler’in çöküşünün başlaması ve 91’de de birliğin 
tamamen ortadan kalkması üzerine artık Amerika için dünyada bir düşman 
kalmamıştı. En imkansız olan şey gerçekleşmişti ve Soğuk Savaş, nükleer bir 
kıyamet yaşanmadan paranoya ve silahlanma yarışı içerisinde bitmişti. An-
cak Amerika’nın Soğuk Savaş’ta propagandasına yarayan ve adeta bereketli 
bir narenciye ağacı gibi meyve veren ufo fenomeni, savaş sonrasında da bir 
propaganda malzemesi olarak sevilerek kullanılmıştır. Bu açıdan bakıldığı 
vakit, seksenlerde çekilmiş olan, yer yer absürd bir noktaya varan Rambo 
serilerine nazaran, dünyayı uzaylıların istilasından kurtaran Amerika teması 
çok daha bereketliydi. Sinema ve televizyona baktığımız zaman Soğuk Savaş 
sonrası bu değişimin de izlerini görmek pek tabii ki mümkündür. Kült bir ya-
pım olan ‘’The X Files’’ adlı dizide, Amerikan devlet yetkilileri, Sovyetler’in 
yıkılmasının ardından bir ufo enkazından ele geçen uzaylı hakkında konu-
şurlarken, ‘’Bu akşam düşmanımızın rengi kırmızı değil artık’’ yorumunu 
yapıyorlardı. Ufolar da Amerikalılar gibi Soğuk Savaş sonrasına adapte olu-
yorlardı. Bu propagandanın en büyük mihenk taşlarından birisi de şüphesiz 
1996 yapımı ‘’Independence Day’’ isimli filmdir. 

Bu noktada, sizler gibi ben de kendime şu soruyu sormadan edemiyorum. 
Bu kadar büyük, üzerine teorilerin ve spekülasyonların var olduğu bir feno-
men, neden 21. yüzyılda açıklanamıyor? 

Varmak istediğim nokta şu: 1969 yılında insanlık 
Ay’a ayak bastı. 1950’lerden beri ufo/uzaylı görme 
iddiaları var. Ancak Soğuk Savaş bittiğinden ötürü 
mü yoksa ufoların artık epey gelişmiş megapikselli 
kameralı telefonlarımıza, kameralara ve fotoğraf 
makinelerine pek görünmek istemediklerinden 
ötürü müdür bilinmez ancak artık gelişen tekno-
loji ile de sanki küçük gri adamların da dünyamıza 
karşı olan ilgisi azaldı gibi... Elbette hala dünyanın 
dört bir yanından ufo görme vakaları geliyor ama 
e-spor jargonu ile söylersek; sanki soğuk savaş dö-
nemindeki ‘’hype’’5 halini kaybetti. Benim bu ko-
nudaki kişisel görüşüm ise, bildiğimiz anlamdaki 
küçük gri uzaylılar ve ufo kavramının tamamen So-
ğuk Savaş’ın atmosferinde üretilmiş bir Amerikan 

propaganda malzemesi olması şeklindedir. Bu konuda haklarını da vermek 
gerek, bugün küçük Roswell kasabası, uzaylılar sayesinde bir turizm merkezi 

5. “Hype” kelimesi bir şey ile ilgili abartılı olarak büyük heyecan ve beklentiler yaratıılması duru-
munu ifade etmektedir.

Time Dergisi Kapağı   
Ay İçin Mücadele
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haline gelmiştir. Ajan Fox Mulder’ın da söylediği gibi: 

‘’Gerçek orada bir yerde’’6. 

Uzayda yalnız olma olasılığımız da en az yalnız olmama olasılığımız kadar 
ürkütücü durmakta. Şu anki şartlar altında bence iklim değişikliğine bağlı 
olarak Dünya’mızın ısınması, Empire State’in üzerine ufo inmesinden daha 
tehlikeli gibi gözüküyor. 

Kaynakça

Hynek, J.A., ‘’The Hynek UFO Report’’, 1978.

Hynek, J.A., ‘’The UFO Experience: A Scientific Inquiry’’, 1974.

Project Blue Book, Tv Dizisi, 2019.

The X Files, Tv Dizisi, 1993-.
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https://tr.sputniknews.com/rusya/201811031035957273-uzaya-ci-
kan-ilk-canli-layka-ve-sputnik-2uydusu/

6. The X Files adlı dizinin baş kahramanı olan FBI ajanı.
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Uzay belki de hiçbir zaman büyük bir bilinmez olmadı. Araştırmacılar için 
“bir gün keşfedilecek” yani bir gün bilineceğinden emin olunan bir gelecek 
planıydı. Uçsuz bucaksızlığının verdiği açık bir satır arası olarak cümleye de-
vam etmeyi kolaylaştırdı. Zaten bir tutam belirsizlik olmasa, bizi ne belirt-
miş olacak?

Belirlenmişliğin anıtı olan muhteşem uzayda astronotların gündelik yaşamı 
da incelenmeye değer bir konu oldu. Bir klein şişesini andırırcasına, dışarıda 
içerideki hayatı yaşayabilen bir komşuya benziyor astronotlar. İnsanın uzay 
halindeki yeni kılığı olan astronotların olası bir uzay seyahatinde nasıl yaşa-
yabildikleri de merak ediliyor.

Yaşamın sürdürülebilmesinin temellerinden biri olan besin konusu devreye 
giriyor. Astronotlar ne yiyor? Ayda piknik yapılır mı?

Sosyolog Jack Goody karşılaştırmalı sosyoloji çalışmasında “Yemek ve ye-
mek yeme sosyolojisinin en temel odağı hazırlama ve tüketim sürecidir.”-
derken, dünyanın malzeme, malzemenin yemek haline gelmesindeki en 

önemli etken olan alet kullanımına da 
atıfta bulunuyordu. Hayvanı kesen bı-
çak, hayvanı et haline getiren ateş, tava 
ve tabak, onu yenebilir kılan çatal saye-
sinde biz yemekten ve yemek yemek-
ten bahsediyoruz. Uzayda yemek yeme 
ritüelinden bahsettiğimiz zaman da 
yemeği muhafaza etme ve yeme me-
kanizmasının kompaktlığı fark ediliyor. 
Aslında yemeğin yemek olarak kalması 
ve yenilebilir hale gelmesi için geçilen 

Astronotun Uzay Sofrası

 Yazar: Yağmur Güvenç

Astronotun Uzay Sofrası (NASA)
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süreç görülüyor.

Yukarıdaki görselde Gemini uzay uçuşlarında bir astronotun sofrasını görü-
yoruz; dondurularak kurutulmuş yemekler, vakumlu paketler ve onları aç-
mak için su tabancasıyla makas. Bir astronot her gün kahvaltı, öğle yemeği 
ve akşam yemeğinden oluşan toplam üç öğünle beslenir. Kişiden kişiye fark-
lılıklar olsa da bir kadın astronotun ortalama 1900 kalori alması önerilirken 
bir erkek astronotun 2,500’den fazla kalori alması önerilir.

Apollo uçuşlarında ise günlük alınması gereken kalori miktarı artmıştır. Ay-
rıca ekipmanlar da geliştirilmiştir. Termo-stabilize hindi ve et suyu, renklerle 
kodlanmış paketler, kaşık, acil durum yemek sistemi dedikleri bir yemek 
musluğu ve içme cihazı içerir.

Astronotlara kimi zaman asker gö-
züyle bakarız. Aslında uzay şartla-
rına uyumlu olmak için giydikleri 
kostümler onların üniformaları gi-
bidir. Tarihte uzayda yemek yiyen 
ilk Amerikalı astronot John Glenn 
ve ekibi, 1962’de Friendship 7 uçu-
şundayken bir tüp içinde biftek ve 
çeşitli sebzeler yemişlerdi. O zama-
na kadar bilinmediği için merakla 
sonucu beklenen yemek yeme ve 
sindirim gibi aşamalara ilişkin hiç-
bir sorun yaşamadıkları kaydedilse 
de yemekleri lezzetli bulmadıklarını belirtmişlerdir.

1975’e kadar olan süreçte, örneğin Skylab programında, dondurulmuş veya 
alüminyum konservelenmiş yemeklerin içinde dondurma çok sevilmiş-

ti. Ananaslı kek, portakal ve üzüm 
suyu, puding gibi seçenekler de ast-
ronotlara sunulmuştu. Onlar arala-
rından istediklerini seçebiliyorlardı.

1975’te Apollo-Soyuz test uçuşun-
da ise Amerikalı astronotlara Sovyet 
tatları takdim edildi. Amerikan ast-
ronotları Thomas P. Stafford, ASTP 
mürettebatı ve komutanı  Donald 
Slayton, iki ülkenin araçları tarihi 

Skylab Programı (NASA)

Apollo-Soyoz Test Uçuşu (NASA)
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bir buluşmaya katıldıktan sonra Sovyet Soyuz uzay aracını ziyaret ettiğinde 
Sovyet mürettebatları ile birlikte bir kamaraderie yani dostluk sembolü ola-
rak görselde de görüldüğü gibi üzerine votka etiketleri yapıştırılmış pancar 
çorbası tüplerini ellerine aldılar.

Yeni araştırmalar sürdürüldükçe yapılan deneylerde astronotların bağırsak-
larında iyi bakterilerin sayısının azaldığı gözlemlendi. Bu değişim mikro yer-
çekiminden kaynaklanıyordu. İronik olarak, yerküreden uzakta yerküreye 
ait bakteriler, astronot hala bir insan olmayı sürdürse de, yok oluyordu. Bu 
sebeple Lactobacillus GG isimli bir probiyotiğin uzay menüsüne eklenmesi 
önerildi. Peki atıklarda üreyecek mikroplar nasıl engelleniyordu? Bu ihtima-
le karşın yiyecekler yenildikten sonra, bakteri üremesini önlemek için pake-
te küçük bir tablet yerleştirilirdi.

Sonuç olarak görülüyor ki, kültür beşeriyetin bir davranışıdır. İnsan uzay-
dayken ona beşeri denebilir mi? Yani dünyevi? İnsan, ayağını yere basacak 
doğal koşullardan muzdarip olduğunda evine yuva diyebilir mi? Yoksa hepsi 
geçtiğimiz haftalarda görüntüsü tasarlanan karadelikte kaybolup gitmeye 
mahkum mu kalırlar? NASA’nın 2023 yılında Mars’a gidiş için planladığı se-
yahate “şakacı astronot” araması da, beşeri aklın yuvadan uzaklaşmasını 
önlemek için mi acaba? Unutmayalım ki Mars hala Dünyamıza tam 225 mil-
yon km uzaktadır.

Kaynakça
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https://www.zmescience.com/science/domestic-science/food-spa-
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Geleneksel ve yeni medyada nefret söylemi1 araştırması yapılırken genellik-
le kişilerle değil de metinlerle baş başa kalırız. Bu aşamada araştırmacılar, 
analizi kendi bilgileri doğrultusunda yaparlar. Başka bir ifadeyle, kişiler ken-
di zihinlerinde oluşturdukları konsept veya kavramlarla metni analiz eder-
ler. Fakat buradaki çetrefilli durumu oluşturan unsur, konseptlerin ortak bir 
akılla kurulması ve istenilen şeyi ölçmesi gerekliliğidir.

Bu karşılaştırmada, araştırmacıya yardımcı olan araçlardan biri ise kodlama 
cetvelidir (Codebook). Kodlama cetvelinin araştırmaya sunduğu katkı her 
ne kadar büyük olsa da aşılması gereken zorlukları da ortaya çıkarmaktadır.

Daha derinlemesine bahsedersek, bir metni analiz ederken araştırmacılar 
kendi sezi ve anlamlandırma yeteneğini kullanır2. Fakat her ne kadar kişiler 
kavramlarla doğrudan deneyim ve bilgi bağına sahip olsalar da bu çözüm-
lemenin, sezi ve anlamlandırmaya bağlı oluşundan dolayı kişiler arasında 
farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bunun ötesinde analiz safhasında kişile-
rin kendi çalışmalarında bile farklılıklar görebilmek mümkün. Bu problem-
leri aşmak adına araştırmalarda “kodlama cetveli” diye isimlendirilen araç 
kullanılabilir. Yani, kodlama cetveli metni incelerken çalışmayı birçok an-
lamda destekleyen bir araç olarak ortaya çıkıyor.

Bu aracın önemini birçok nedenle açıklayabiliriz. İlk nedeni araştırmada 
metinler çözümlenirken araştırmacıların standart bir çerçeveye sahip ol-
masıdır. Bu aynı zamanda metin incelemesinde içsel tutarlılığı koruyarak 
araştırmacıya daha iyi bir analiz sunacaktır. Diğer bir önemi ise konu hakkın-
da bilgisi az, araştırma konusunda sezisi ve anlamlandırması kuvvetli olma-
yan kişilerin aynı kodlama cetveliyle o konuya hâkim araştırmacılar kadar 
iyi analizler yapmasıdır. Son olarak, eğer cetvele katı şekilde uyulursa aynı 
çıktılar alınacağı gerçeği vardır ki, bu da çalışmanın güvenilirliğini artıran 

1. Bu konuyla bağlantılı olarak; Emircan Saç, “Nefret Söylemi Üretimi: Twitter Örneği”, Gorgon 
E-Dergisi 6. Sayısı’nda yayınlanan yazısı okunabilir. 

2. DeCuir-Gunby ve diğ., 2011

 Yazar: Emircan Saç
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dinamiklerindendir3.

Öte yandan eğer grup çalışması yapılıyorsa bireysel olarak oluşturulan kod-
lama cetvelinden daha çok zamana ihtiyaç duyulacaktır. Bu eksi yönünün 
yanında, ortak çalışma kodlama cetvelini daha güvenilir ve daha konsantre 
yaparak uzlaşı zeminine taşıyacağı da unutulmamalıdır. Fakat uzlaşıda har-
canılan zaman araştırmaya negatif bir unsur olarak yansıyabilecektir. Örne-
ğin 15 kişilik bir araştırma ekibinin kodlama cetveli üzerinde mutabakata 
varması her ne kadar en arzu edilen olsa da zaman kaybı yaratabilecektir.

Kodlama Cetveli Oluşturma

Kodlama cetvelinin literatürde kabaca üç farklı şekilde oluşturulduğu görül-
mektedir. Biri teori kaynaklı oluşturma, yani teoriyi temel alarak oluşturulan 
cetvel; ikincisi veri kaynaklı yani ilk önce veriye başvuruluyor ve ardından 
cetvel oluşturuluyor; üçüncüsü ise araştırmanın amacına göre oluşturulan 
cetveldir4.

Teori kaynaklı kodlama cetveli, oluşturma sürecinde teoriye dönülüp ora-
dan bilgi almaya ve cetvel oluşturmaya çalışılır. Örneğini ileride göreceğiniz 
Nefret Söylemi Cetveli gibi kodlama cetvelleri konu hakkında literatür tara-
ması ve konuya ilişkin oluşturulmuş kuramların sınırlarına bakarak oluştu-
rulur. Bu aşamadan sonra bu kodlama cetvelini test etmeye çalışıp metinle 
karşılaşmasını gözlemleriz. Buradan elde edilen tecrübe sonucunda kodla-
ma cetvelinin revize edilmesi gerekecektir. Bu aşamadan sonra cetvelimiz 
metinleri analiz edebilecek gerçekliğe erişilebilecektir5.

İkinci oluşturma biçimi, eldeki verilerin öğrettikleriyle yaratılan bir kodlama 
cetvelidir. Bu yöntemde ham veriler küçük parçalara (kategorilere, konula-
ra, örneklere) indirgendikten sonra bunların karşılaştırılıp bir kavram çer-
çevesini oluşturması beklenmektedir. Bu aşamadan sonra, bu çerçevenin 
kodlama cetveline yansıtılması sonucu oluşturulacaktır6.

Sonuncu ise araştırmanın sormak istediği soruları kodlama cetveline yansıt-
masıyla gerçekleşir.

3. Aziz,2011
4. DeCuir-Gunby ve diğ., 2011
5. DeCuir-Gunby ve diğ., 2011
6. DeCuir-Gunby ve diğ., 2011
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Nefret Söylemi Kodlama Cetveli7

Yukarıda uygulanabilir cetvele Hrant Dink Vakfı’nın yayınladığı nefret söyle-
mi raporlamalarından örnekler gösterelim:

“Bir etnik/ulusal/dini kimliğe karşı saldırgan bir ifade var mı?”

Ortadoğu gazetesinin haberleştirdiği bu olayda, “Rumlar” kelimesinin kulla-
nılmasıyla birlikte ülkeler arasında gelişen siyasi meselenin tüm ulusal kim-
liği hedefleyen bir tutumla altının çizildiği görülüyor. Bunun yanında, bu ifa-
deye “kaşınıyor” ifadesi eklenerek daha saldırgan bir hale getiriliyor. Vakfın 
raporlaması aynı sorunun altını çizerek bunun aynı zamanda Rumlara yö-
nelik halihazırda bulunan önyargıları daha da kuvvetlendirdiğini belirtiyor8.

7. Tablo örneklere yönelik hazırlanılmış olmakla birlikte öznesinin değiştirilmesi veya çeşitlendiril-
mesiyle diğer gruplar için de kullanılabilir.

8. ASULİS Laboratuvarı. (2018). Medyada Nefret Söylemi İzleme Raporu Ocak-Nisan 2018. İstan-
bul: Hrant Dink Vakfı Yayınları.

Ortadoğu Gazetesi 
22.02.2018
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“Bir etnik/ulusal/dini kimliğe karşı birimden çıkarak bütüne kötüleme yapı-
lıyor mu?”

Yeni Akit Gazetesi haberleştirdiği bu olayda Stephen Paddock adlı kişinin 
ABD’de gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı anlatıyor. Fakat sırf Paddock’un Hı-
ristiyan olması nedeniyle, Hıristiyan kimliğine mal ederek, bu dini aidiyeti 
terörize ederek kötülemeye çalışıyor.

“Bir etnik/ulusal/dini kimlik hedef gösteriliyor mu?”

Ortadoğu Gazetesi 26.06.2017

Yeni Akit Gazetesi 06.10.2017
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Ortadoğu gazetesi köşe yazarı Şükrü Alnıaçık, Baskın Oran’ın bir iddiasından 
hareketle “Anadolu’da bir milleti ayakta tutacak yegâne ideoloji, Milliyetçi-
liktir! Hititlerin, Friglerin, Lidyalıların, Urartuların ve Helenistik krallıkların 
yerinde bu yüzden yeller esmektedir. Milliyetçiliği reddeden ideolojiler Tür-
kiye’de ‘yapay’ Rum ve ‘sentetik’ Ermeni üretmektedir!” söylemiyle açıkça 
Ermeni ve Rum kimliğini hedefe koydu. Diğer bir yönden, buradaki hedefe 
koyduğu kimliklere karşı olan tehdit algısını güçlendirildi.

Sonuç Yerine

Kodlama cetvelinin gelişen ve her gün farklı mecraların oluştuğu dünyamız-
da çok önemli bir yere sahip olması zorunluluktur. Çünkü kodlama cetveli 
elinde telefon olanın muhabir olmasına benzetilebilir bir şeydir. Kodlama 
cetveli olan araştırmacı olabilecektir.  Bir diğer yönden, nefret söylemini ör-
nek olarak alırsak, nefret söylemine karşı mücadeleyi her türlü insana yay-
mak ve onları bilgilendirmek için kullanılabilecek bir araçtır.
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Dava
Ölümle Yaşamı Takas Etmek1 

 
 
I. Bab: Avuç İçindeki Son Kırıntı

“Yasaların ne olduğunu asla öğrenemedim.”2 

“İnsan tehlikeyi yaşarken sabrın kendisi olmalıdır. Çünkü gözyaşlarıyla har-
manlanmış bir acı bizi her an çağırabilir. Denildiği gibi böyle bir huzur gele-
cekse her fırtınanın ardından, essin rüzgârlar ta ki ölümü uyandırana dek.”3 

Film, tıpkı kitapta olduğu gibi Joseph K.’nın uyandığında karşısına dikilen po-
lis memurları ile konuşmasına müteakip başlar. Joseph K.’nın uyanışı aslında 
rüyaya dalmaktır. Modern çağda; gerçekten, doğrudan ve pozitiften kaçma-
nın bir unsuru olarak rüya ve hakikat birlikte ele alınmalıdır. İnsana, tabiata 

1. Paracelsus’un mezar taşındaki yazı: “Vitam cum morte mutavit”
2. Franz Kafka (1883-1924)
3. William Shakespeare, Othello

 Yazar: Salih Furkan

Joseph K. Duruşma Salonunda
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ve Tanrıya meydan okunduğu bu çağda artık Kafka’nın baş ağrısı gri bir sızı 
olarak durmaktadır. Geçmişi icat ettik; geleceği tüm benliğimizle arzuladık. 
Zaman şimdiye saldırıyor. Selamlayalım bu dar odaları, kalem müdürlerini. 
Samimiyet yoksunu kavramları ağırlayalım. Teamüller (routine), çalışmak, 
memuriyet ve diğerleri. Aile, Kafka’da çocuklarının ve gençlerinin başarısı 
ve başarısızlıkları üzerine kuruludur. Telaş ve kaygı makinesi ile çalışan bu 
süreç insanı kanun ve teamüller namına böcekleştirir. İktidar zuhur etti mi 
hep verdiğinden fazlasını talep eder.   

Artık mucizeler yok. İmana ne gerek! Faust’un perakendeci Mephistophele-
si. Teferruat, adım adım gitse de insanın üstüne bedenin istatistikî tahlilleri 
ne kadar da toptancı. Ölümünün farkında olan eşref-i mahlûkat, meyvesiyle 
iyi ve kötü bilinci veren bilgi ağacından aldığı mayhoş tat ile sarhoşluğunu 
araç kılarak kendi imkânlarını alt üst etmiştir4. Kafka, bu hengâmenin hü-
kümferma ettiği avuçlarımızdaki son kırıntıdır. 

Modernizm hem kaçış hem yakalanıştır. Bu kanlı atlet giyildiğinden beri za-
man ya donmuştur ya da çok hızlı akıyordur. Mekânsızlığına bir zamansızlık 
arayan kör şeytan. İzlandalı bir ressam, Güney Afrikalı bir şair, Arjantinli bir 
oyun yazarı. Gözü şaşı bakarken; gönlü, uçan halıda seyyah. Bu beynelmilel 
tavır Kafka’nın Yahudiliğine de yabancı değildi. 

Adeta kendine de karşı çıkan bir cereyan ile karşı karşıyayız. Bütün değil 
parça. İzah ederken dilimiz şişiyor. Everdell’in kanaati kesin; okunması zor 
olacak, dünyadan kopuk olacak, kendisi dışındakilere yukarıdan sırıtacak. 
Hantal kitaplarla yüklü bir yorum kumkuması. Artık din yok, felsefe trajedi 
ve gönlümüz kurum bağlamış. Bu ortamda Kafka, çağına özgü olan konuş-
maların belirgin olduğu bir dilden, kendisinin ve çağdaşlarının modern ola-
rak gördükleri evrensel, milletler üstü ve dönemin ideolojik patırtısı içinde 
sonsuz manalar çıkarılmaya elverişli bir dile geçiş yapmıştı5. Kafka’da de-
ğişim daha hızlı değişir. Güvenlikte olduğunuzu sandığınız bir anda böcek 
olduğunuzu düşünmek, en hakikisinden hür olduğunuzu iddia ettiğiniz bir 
mecrada zincirsiz prangalarla dolaşmak. Kafka bu yüzden hala okunur. Da-
vasına inanılır. Bu insanlar “d u r a ğ a n l ı k”, “g e l i ş i m”, “i l e r l e m e”,       

4. Mumford, İnsanın Durumu’na “İnsan nedir?” (What is man?) sorusuyla başlar. Şöyle devam 
eder: “Yaşamının manası nedir?” (What meaning has his of life?) Bu insanın kökeni, kaderi ve 
durumu nedir? Bu büyük soruları doğuran insanın durumu ne hale geldi? Tüm iktisadî koşul-
ları lehine çevirdi. İmkanlarını zaman dahil hakimiyeti altına alırken ilerleme heyulası ile had 
sınırlarını zorladı. Lewis Mumford, İnsanın Durumu, çev. Yusuf Kaplan, Açılım Kitap,  İstanbul 
2017, (İngilizcesi, Condition of Man, Harcourt, Brace and Company, New York 1944)

5. Marshall Berman’dan aktaran, William R. Everdell, İlk Modernler; XX. Yüzyıl Düşüncesinin 
Kökenlerine İlişkin Profiller, çev. Hülya Kocaoluk, YKY, 3. Baskı, İstanbul 2018, s. 29
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“ç ö k m e ” ve “ç ü r ü m e” nevinden kelimelerle akrabadır. Sonlara ve baş-
langıçlara isyan. Joyce, Rilke, Kafka, Yeats, Eliot, Pound ve diğerleri6. Onlar 
ilk elektrik direklerini gördüler. İlk kez telgraf çekildiğinde çoğu oradaydılar. 
İlk telefon denendiğinde de. Saatlerin standardının olduğu bir çağda yaşa-
dılar. Fotoğraf çektirdiler. İdeoloji çağının tutsaklarıydılar. Artık öyle de olu-
yordu böyle de.  

Lyotard’ın Postmodern Durumu7 haliyle modernizmin avanesidir. Onun par-
çasıdır. Önemli olan “Cezanne neden isyan etti?” ya da “Picasso nereye sal-
dırdı?” sorularının cevabında bulunur. Kafka ve diğerlerinin asli davası dilin 
ama özellikle de kavramların dilden düşmesidir. Onlar her şeyin geçerliliğini 
yitirdiği bir çağda eşyanın ve tabiatın birbirine yüz çevirdiklerine şahit oldu-
lar. Paradoksu kaçırmayalım: Post kelimesinde bir gelecek ve sonrası olsa da 
“mode”yi evvellki kılan nedir? Modernizmi öldürmeden önce tetikte bek-
lemek gerekir. Eğer postmodern denilen kavram bir kavramsızlaşma, mu-
ammanın ötesi, hicret olmadan tecrit edilmişlik hali hatta sözün itibarının 
iki paralık olması ise o zaman ciddi olmak durumundayız. Böylece modern 
denilen şey, gitgide insanlığın sığınacağı son sığınak olmaya aday.

Yaşam rüyadır. Kafka’nın rüyaları eserleridir. Eserleri ile kendi yaşamı, hüc-
relerine kadar iç içe geçmiştir. Bu yüzden dokunur. Dişler kıramaz bu cevizi. 

6. İhab Hassan, POSTmodernİSM; A Paracritical Bibliography ismi altında modernizmi mütalaa 
ettiği makalesini Değişim (Change), Dönemler (Periods), İnnovation (İcat), Distinctions (Fark-
lar), Critics (Eleştiriler) başlıklarında değerlendirir. Makale okunmaya değerdir. İhab Hassan, 
Postmodernism; A Paracritical Bibliography, New Literary History, Vol. 3, No. 1, Modernism 
and Postmodernism: Inquiries, alıntıların Türkçesi bana ait)

7. J.F. Lyotard, Postmodern Durum, Bilgi Üzerine Bir Rapor, çev. Ahmet Çiğdem, Vadi Yayınları, 
Ankara 1997

Kanun Önünde Kapıcı ve Adam Joseph K.’nin gölgesi eşliğinde
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Koca adamları küçültür. Küçük gönüller yapraklara sığmaz. Bu sıradan gibi 
görünen gündüz düşleri, adına modernizm dediğimiz lakin hasıraltı ettiği-
miz pek çok meselenin kapılarını açacaktır bize. Ernst Bloch’un hakikatin 
izini sürmeye çalıştığı “Gündüz Düşleri” Joseph K. için de aynıydı. Geldik 
gidiyoruz. Umut olumsuz o l m a k – l ı k – t ı r. Bloch’un sözleriyle: “Kıpırdı-
yorum. Başlangıçtan itibaren, arar insan. Son derece haristir, bağırır. İstedi-
ğine sahip değildir.”8 İnsan nankörlüğüne şahittir. Joseph K. fazla olanı, yükü 
atmaya özellikle de yasanın yükünü atmaya soyunmuştur. Kendimizden ağır 
yükü çekerek başlarız sonuçta. Gündüz düşleri gece neşet edilir.  

Sokaktaki insan ne düşünür? Fırsat ve fırsatın çevrilebildiği para (Oppur-
tunism-monetarism). İnsanın icat ettiği en önemli zeyyine. Bu ziynet artık 
yaşamın maişetini aşmıştır. Kafka’nın meselesi bununla ilgili bir şeydir. Kafka 
bu kısır döngüye eksiklikle saldırmıştır. Saldırmıştır ama bu saldırı pasiftir. 
Suskunluktan beslenir. Eksiklik fikrinin neşvünema olması gerektiğini ispata 
kalkışmıştır. Joseph K. sürekli kaçar lakin sükûnete ermek için. Durduğunda 
ise tenezzüh iştihası ile doludur. Bloch’un ihtiyar tasvirinde olduğu gibi. Ça-
ğıldayan ırmaklar, hırçın dalgalar ve hışırdayan yapraklar nerede?   

Yaşıyor muyuz? Yaşam ve düşünce arasındaki ilişki damarlarımızda dolaşı-
yor mu? Derinlerden gelen bir ağrı yok mu? Kökten gelen. Tüm üst tabakada 
olan bitenle ilgisi yoktur onun. Yaşadığımıza şahit olduğumuz derin kaptan 
su içer. İnsana, eşyaya ve hukukun ellerimizi kesen sayfa sayfa kanunlarına 
rağmen küçük bir yarık bulur teneffüs için. Dava’nın tavan araları, büyük 
kapıları, sorgu yargıçları, müvekkilleri ve avukatları hiçbir zaman manalan-
dıramaz bu iştihayı.  

Dava, Orson Welles’in Franz Kafka’ya ait aynı adlı romandan esinlenerek 
çekilen 1962 yapımı filmidir. Welles’in tamamen kitaba sadık kaldığını iddia 
edemeyiz. Yine de o Kafka’nın Davasıdır. Welles’in yamuk kamera açıları ve 
tavana çevrilmiş kamera bütünün bozulduğunun habercisidir. Başı sonu ol-
mayan modern liberal ve Protestan dünya başımızın tacıdır. Aydınlatma ve 
gölgelemeler (silhouetting effects)9 tam burada bir Karagöz oyununu andı-
rır. Hayal meyal adamlar, kadınlar ve mekânlar. Tomaso Albinoni’nin Adagio 
G Minör’ü kulakları çınlatır. Barok tarzı binalar, sütunlar, heykeller ve met-
ruk kalan sokak araları.  

Welles’in eş zamanlı olarak mekanın ve zamanın biçimini bozması (defor-
me) onları diziler halinde genişletip daraltması koşullara hakim olması ya-

8. Ernst Bloch, Umut İlkesi, Cilt I., çev. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2013, s. 41.
9. Temenuga Trifonova, www. senseofcinema. com, The Trial, 2006

Gorgon Dergisi 33

ARAŞTIRMAİNCELEME



hut onu bir durum halinde derinleştirmesi ile ilgilidir10. Özellikle mekândaki 
eksiltmeler ve devasalaştırmalar Welles’in bir maketi sürekli yapıp bozması 
gibidir. Onun çekimleri insan hafızasını andırır. Fakat ezberi bozulmuştur bu 
hafızanın. Hafızasının muhafaza ettiği şeyler artık bir dolu saçmalıktır. Nere-
ye gideyim? Nasıl gideyim? Ne alayım? 

Orson Welles’in çekimleri Citizen Kane11 ile tutarlıdır. Filmin başındaki kıssa 
bir mitostur. Temsiliyeti hukukun aşırılığına bağlı biçimde gelişecektir. Kıssa, 
kanunun kişinin vicdanında vuku bulmasını ister. Şayet vicdan buharlaşırsa 
hukuk çizgileri o kadar yoğunlaşır ki artık insan için basacak hür zemin kal-
mamıştır. Celladına âşık olmayan kaldı mı? Kanunlar, yönetmelikler, iddia-
nameler vs. bir sekansta pornografi ile eşitlenir. Dikkatli mercek tutulursa 
tıpkı video sistemi gibi12 yalnızca aşırı görünen mecrada gemisini yürüten 
bir yasama-yürütme-yargı oyunuyla karşı karşıyayız. Aşırı görünürlük görün-
meyeni dışlamak içindir. 

“Karanlık Oda” (camera obscura)13 eskiden beri bilinen bir şey aslında. Aris-
toteles’ten İslam filozoflarına hatta Rönesans sonrası resim temsillerine 
kadar götürebiliriz onu14. Dünyayı göremediğimiz için mi devasa camera 
obscuralara ihtiyaç duyduk? Onu bütünüyle görmek istiyorduk. Bu ihtiras 
bizi kendimizden geçirmişti. Lakin insan o kadar eksik bir varlıktır ki, burada 
belki de Hugo Münsterberg’in vurguladığı ağın içine düşmüş olduk. Kendisi 
1911’de ilk kez sessiz bir film izlediğinde dünyaya karşı daha da körleşece-
ğimizi belirtmişti15. Hareketli resimler mekândan, zamandan ve nedenler-

10. Gilles Deleuze, Cinema II; Time-İmage, Fransızcadan çevirenler: Hugh Tomlison, Robert Gale-
ta, Universty of Minnesota Press, 1997, s. 110.

11. Orson Welles, Citizen Kane, 1941
12. Ulus Baker, videonun imajları onları verenlere iade edebilmenin sanatıdır demişti.  (Ulus Ba-

ker, Beyin Ekran, Der. Ege Berensel, İstanbul 2011, s.11.) Biz burada gerek kayıt sisteminin 
gerekse hukukun bir nevi eşitlemesini yaparak belki de indirgemeye dayalı bir anlayışla me-
selenin iade etme noktasında sıkıntı olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Burada kamera ve 
hukuk balyaları bir karanlıkçı (hem camera obscura gereği hem de karanlığın zulumat doğu-
rucu tarafını kale alarak) zihni ve kalbi yozlaşmanın bir şekilde kaynağı olduğunu vurguluyo-
ruz. Gerek fotoğraf ya da video çekmede gerekse hukukun insanın amansızca mahremiyetine 
hücumunda bir gayri ahlakilik vardır.

13.  Camera obscura için bir parantez daha açmakta fayda var: Terim Latince bir kalıptır. “Karanlık 
Oda” manasına gelmektedir. Duvarlarından birinde yer alan küçük bir delikten ışığı, deliğin 
karşısında yer alan duvara tersten yansılayan bir mercek yardımıyla düzünden gösteren ka-
ranlık ve yalıtılmış 1650’lerde taşınabilir hale gelen kutu gibi bir mekândır. (Zeynep Sayın, 
İmgenin Pornografisi, Metis Yayınları, İstanbul 2013, s. 308.) Asıl sahiplerinin Müslümanlar 
olduğu söylenmekle birlikte layıkıyla icat edilmesi 1830’lu yıllardır. Nicephore Niepce’nin 
böylece ilk fotoğrafçı olarak kabul görülmesi makul görünüyor.

14.  Baker, a.g.e., s. 241.
15.  Richard Sennett, Ten ve Taş; Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, çev. Tuncay Birkan, Metis Yayın-

ları, İstanbul 2018, s.12.
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den sıyrılmak demekti. Bu tecrit edilmişlik duygusu bizimle dünya arasın-
da yakınlık (mukerrebun) değil; sulandırıcı bir iç içe geçmişlik yaratacaktı. 
Zira yakınlık mesafenin had sınırında tutulmasıdır. Mesele şudur ki bu artık 
Aristoteles’in karanlık odası değil Platon’un mağarasıdır. Dünya ile bu kadar 
samimi olan bizler için tek uçurum kalıyordu: Yabancılaşma (Alienation). Bu 
yabancılaşmanın kökenini Platon’a kadar götürmek mümkün. Hukuk ve ka-
ranlık oda eşleşmesi açısından bu karartmayı insanın gözleri kabul etse de 
vicdanı reddetmektedir.

Deyim yerindeyse, saçma (absurd) hukuk soyutlaması fertlerin şahsiyetle-
rini yitirdikleri mahremiyetlerinden bilinçli olarak mahrum oldukları dev-
let-baba-kilise (başka üçgenlerde kurulabilir) aygıtlarıdır. Bu kısımda Alt-
husser’e katılmak zorunda değiliz. Althusser, ideolojiyi toplumu oluşturan 
yapısı itibariyle ele alır. Ekonomi, siyasi ve ideolojik düzeyleri inceler. Özel-
likle ideolojiyi maddi bir pratik olarak ele alır. İdeoloji “doğru” ya da “yanlış” 
değildir16. Her şeyi ve herkesi istediği şekilde kalıplaştırır; istediği şekilde de 
yapı bozumuna uğratır. Bu yenilmezdir. Foucault’da olduğu gibi ideoloji asla 
alt edilemez. Onda ideoloji her yere bir mikrop gibi sirayet etmiştir. Saçma-
dır, hafiftir, dahası alçakçadır lakin yenilmezdir. O zaman Kafka’nın hakkını 
vermemek olur bu. Yaralarımızı iyileştirmeyen hakikati zenginleştirmeyen 
zanla mücadeleyi rafa kaldıramayız. Bütün bir logosla, dille ya da akılla dim-
dik ayakta durarak; bütün kapılarla hesaplaşarak Kafka gibi sükûnetle ayak-
ta kalarak mücadele etmeyecek miyiz?   

İdeolojinin bugün adını anmak dahi küfürdür. Hegel, tarihi vakıaların iki kez 
yaşandığını iddia eder. İlki trajedi olan bu vakıalar ikincisinde komediye dö-
nüşür. Yakın mercek tutarsak bugün geleneklerin nasıl icat edildiğini göre-
biliriz. Tüm bunlar ideolojiyi yavuz hırsız konumuna yükseltme hareketidir. 
Bu hareketler, bırakalım aslına rücu etmeyi, son derece pejoratiftir. Terry 
Eagleton, ideolojinin tanımlarını sıraladıktan sonra, kavramın Heidegger’de 
bir ön kabul (pre-understandings) olduğunu belirtmiş, süratle ön yargıya 
dönüşeceğini vurgulamıştır17. Muhtemelen dünya savaşları, kavramın içini 
boşaltarak karikatürize edilmesine yol açmıştır. Fransız aydınlanma hareketi 
kavramı ilk kez ortaya koyduğunda mesele bir hayli felsefî görünüyordu18. 

16.   Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları; “Ideology and Ideological State Appa-
ratus”, çev. Yusuf Alp- Mahmut Özışık, İletişim Yayınevi, İstanbul 2002

17.  Terry Eagleton, İdeology; An İntroduction, Verso, London-New York 1991 (Türkçesi, Terry Eag-
leton, İdeoloji, çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2015

18.  Burada Williams’ın “Key Words” isimli eserine bakarsak ki bu sözlükteki kelimeler bir şekilde 
modernizmin çocuğudur, ideolojinin arz-ı endam ettiği tarihler 1700’lerin sonlarıdır. Destutt 
de Tracy kelimenin epistemolojik ve dille ilgili yönlerini ele almış görünüyor. Adeta kelimenin 
aydınlama çağının gereklerine uydurulduğunu gözlemliyoruz. İdeoloji özellikle Napolyon’un 
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Öyle ya da böyle Kafka’da mesele iktidarla ilgilidir. Kafka, davada bir yandan 
da bu sığlığı, dar çerçeveleri eleştiriyordu. İdeolojinin kimi zaman bir oyun 
olduğunun, kimi zaman ise kültürün çocuğu olduğunun farkında olmak ge-
rekir. Umudu lanete çevirmeye karşı çıkmak, şimdiyi ise nostaljiye kurban 
etmemek gerekir. Başımız ağrıyor. Bu küflü kelimeler kalbimizi karartıyor. 
Gök kubbede ideolojik olmayan bir şey kaldı mı? Bu şekilde kodlanmayan 
bir şey varsa o da Kafka’nın eserleridir. 

İdeoloji Žizek’in özellikle İdeolojinin Yüce Nesnesi (The Sublime Objeckt of 
İdeology)19 isimli önemli eserinde, sanki ağır yaralara yapılan sığ pansuman-
lardır. İnsanın paramparça olmuş bedeni –k i  b u  K a f k a’ d a  t e f e r r u 
a t l ı d ı r- ideoloji bandajı ile sarılamaz. Lakin sarılması yetmiyormuş gibi 
ötesine bile geçmiş görünüyor. Freud’un rüya kayıtları, Marx’ın meta biçi-
minin sırlarını ifşa etmeden yazdığı onca metinler, daha da kahredici olanı 
“hakikati başka olan bir şey” vardır ideolojide. İnsan değil toplum; burhan 
değil anlık kanıtlar.  

dostu düşmanı ayırt ederken çokça kullandığı bir kavramdı. Ayrıntıları şu yazımızda bulabilir-
siniz: Salih Furkan, Çöl Adamı Simon: Hakikati Görmek için Gözün Kurban Edilmesi Gerekir, 
Gorgon Dergisi, Sayı V., Yayın Tarihi 15 Kasım 2018 (Raymond Williams, Key Words A Vocabu-
lary of culture and society, İdeology, Oxford Üniversty Pres, London 1976) 

19.   Slavoj Žizek, The Sublime Objeckt of İdeology, Verso, London- New York 2008 (Türkçesi Sla-
voj Žizek, İdeolojinin Yüce Nesnesi, çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, İstanbul 2015 )

Joseph K. Kaçış sekansı: Kafes içinde, parçalara ayrılmış bedeni andırır

36 Gorgon Dergisi

ARAŞTIRMA İNCELEME



II. Bab: Yazmak Ölmektir

The apparition of these faces in the crowd

Petals on a wet, black bough20

Rimbaud’un “Cehennemde Bir Mevsim” derken neden Baudelaire “Kötülük 
Çiçekleri” ekmiştir anlıyoruz. Bunların hepsini anlıyoruz. Poe’nun kuzgun’u 
alçaktan uçurma denemelerini de. Bu meseleler sıradanmış gibi görünen 
pek çok mucizevî olaya tanıklık edecektir. Kafka, sıradan olayların, asıl mu-
cizenin kaynağı olduğunda ısrarcıdır21. Öykünün mantığı ile düşlerin mantığı 
aynıdır, bazen de kâbusların. Dehşet, bedenlere değil; ruhlara yedirilir. Kaf-
ka her rüyada başka biri olarak doğar sanki. Tıpkı Fernando Pessoa (1888-
1935) gibi. Kafka, metinleri kadar önemli değildir. Onda metin ön plandadır. 
Yazar, adını eseriyle kazımıştır, sanayi birikintisi eski karaya. Felix Guatta-
ri’nin deyişiyle yazarın tüm metni imzasıdır22. Kafka, Prag yalnızlığına bir de-
lil olarak, Alman ya da Avusturyalı olamayışına bir neden olarak yazmayı 
tercih etmiş gibi duruyor.    

Dünya yeri işgal eder. Erdemler ilgi odağı değildir. Takım elbiseli ucubeler 
masaları doldurur. Kafka alaycı değildir. O sadece dünyayı bu haliyle anlaya-
mamasının acısını çeker. Kindar olmasa bile faturayı bize ödetir. Onda ne-
denleri bilmemek samimiyettir23.

İnsanın hürriyeti nisyanına bağlanmıştır. Eksiklik fikri. Kafka insanı eksiklik-
lerinden yakalar. Eksikliğinin farkında olamayışı komedi unsurunu doğurur. 
Welles, kamera açılarını bu koşullarda derecelendirir. Kurosawa’nın Kikuchi-
yo’su, Tarkovski’nin Andrei Rublev’i24 de anlamlandıramamıştı. Dertler aynı 
değil mi? Sıkıntılar modern olsa da insan aynıdır. Aynı insan. Hissi ve ahlaki 

20.   Ezra Pound, In a Station of the Metro
21. Ronald Gray’in önsözünden, Franz Kafka, Dava, çev. Tanıl Bora, İstanbul 2018, s. 39.) Pek çok 

yayınevi tarafından çevrilen eserin bizce en uygun çevirisi Tanıl Bora’nın İletişim Yayınevi’n-
den çıkan tercümesidir. Yazımız boyunca da bu tercümeden faydalandık.

22. Felix Guattari, Franz Kafka’nın Altmış Beş Düşü, çev. Murat Erşen, Monokl Yayınları, İstanbul 
2012

23. Kafka, Dava, s. 32.
24. Akira Kurosawa, Seven Samurai (Shichinin no Samurai), 1954 ve Andrei Tarkovsky, Andrei 

Rublev, 1966, Kurosawa’nın Kikuchiyo karakteri belli belirsiz bir aptallık dairesi içerinde hare-
ket eder. Bu hareket doğrusal değildir. Bu Dostoyevski’nin nitelediği bir “İdiot”luktur. Aslında 
Kikuchiyo sorun çözücü olarak modernlikle arasında mesafe bırakabilmiş mistik akış gibidir. 
Su damlası. A priori bir uzmandır. Köylüyse zeminini yitirmiş sosyolojik bir vakanın ürünü ol-
maktan ileri gidememiştir. Andrei Rublev’de de aynı merkezde ele alınabilir. Rublev, Tatarların 
bozkırları dövdüğü bir çağda insanların maskelerinden bulduğu ilk patikadan kaçış noktası 
arayacaktır. İnsanoğluna söyleyecek sözü de sözlerinin tükenmesidir. Bu kuruyan dimağlar 
Joseph K. ile el ele tutuşurlar.  
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ifsat göklere bir lanet olarak yükselmektedir. Dava’nın erkekleri korkak bir 
hayaleti andırır. Kadınları haris, intikam duygularıyla süslenmiştir

Kafka’nın anlatım makineleri silaha dönüşür. Mektupları, öyküleri ve roman-
ları. Aralarındaki ilişkinin bağları (rhizome)25 çözümsüzdür. Kökenini, atasını 
değil benini arayan bir asalak. Sokrates’in at sineği. O bire ve çoka indirge-
nemez. Kafka’nın metinleri ile bu köksapların bir manifestoyu çağrıştıran 
ilişkileri vardır. Düşünceyi çarpıtmak, olumsuz düşünmek, negatifi ellerinle 
kazıyarak ortaya çıkarmak çoklukla mücadele ederken aynı zamanda kökeni 
ve doğumu bir kenara bırakmak. Kafka, dolayısıyla Joseph K. kimdir? Kitabın 
ortası, psikanalitik yatağa uzanmaktan hayâ eden yazı makinesi. Masum bir 
suçludur. Yok mu bir dağın arkası? İşte bu noktada olgu alanı (phenomenon) 
ile hakikat birbirinden ayrılmalıdır. Olgu alanı ve bu alanın sınırlarını belir-
leyen yasa bizi hakiki olandan koparır. Hiçbir boşluğa, bir anlık tedirginliğe 
dahi yer yoktur. Tüm mekânı kendisi kaplar. İnsanı kendi hayatından eder. 
Bu görevini aksatmayan mallığı hukuk koçanlarına yaptırır. Kafka yasaları 
anlayamadım derken mizah değil hakikati ifade ediyordur. Zira günümüzü 
anlayamamak hakikatle ilişkilendirilebilir. Şu durumda, anlamama ya da bil-
meme Sokrates’in ignoramus çıkışıdır. Bilenler, biliyormuş gibi yaparlar ya 
da muktedirliklerine bir iktidarsızlık sorunu ararlar.

Kafka nasıl da yitip gitmiştir. Geride bıraktıkları devasa yığın, modern bir 
talanın arkasından selamlar dünyayı. Guattari’ye muhalefet edecek olursak 
bu organizmanın -ağacın- (arborescence)26 yaşadığı ucube bir yıkıntı. Gör-
düğü rüzgârları inkâr etmeyen gönlü var Kafka’nın ve Joseph K.’nın. Haya-
tın teferruatı gönüldedir. Hukuk bilmez teferruat. Teferruat bilmez lakin en 
kabasından hazırlar kanun koçanlarını. Hayatı çöle çevirir. Köşelere verdiği 
numaralarla iş bu kadardır. Kafka’nın modernizme getirdiği eleştiri, Ceza Sö-
mürgesi27’nin işkence makinesi ile buharlı makine eşitlemesinde dokunak-
lıdır. Bir düğmeyle şaşkına dönmedik mi? Nereye gidelim? Nasıl gidelim? 

25. Guattari, a.g.e., s. 13., köksap (rhizome): Kapitalizm ve Şizofreni’de bu kavram biricik olanı 
kurulacak çokluktan eksiltmek olarak karşılanır (n-1). Bu tarzdaki bir ifadeye köksap denir. 
Ağaçları düşünürsek bir noktadan başka bir noktadaki köklerle birbiriyle bağlantılı olan kök-
saplardır. Lakin bunların dışa vurumu birbirinden çok farklı nevilerde olabilir.  (François Zou-
rabichvili, Deleuze Sözlüğü, Fransızcadan çeviren, Aziz Ufuk Kılıç, Say Yayınları, İstanbul 2011, 
s. 105.) O bire ve çoka indirgenemez. Kafka’nın metinleri ile bu köksapların bir manifestoyu 
çağrıştıran ilişkileri vardır.

26. Guattari, a.g.e., s. 14.
27. Girişte Kafka bir mahkûm tasviri sunar. Sadakat dolu bir mahkûmdan bahseder. Eğer hür 

bırakılırsa en uzak yamaçlardan dahi çağırsan sahibine döner. Modern insan için bu kadar 
sadakat az bile. Mahkemeler üzerinde nice mahkemeler vardır. Bitmeyen üst mahkemeler. 
Hukuk hakikati değil insana suç arar. (Franz Kafka, Ceza Sömürgesi ve Hukuk Öyküleri, çev. 
Yekta Majiskül, İstanbul 2014)
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Yönümüzü çevirelim mi? Lal olmamak elde mi?

Kapitalizm ile hukukun birbiriyle bağdaştırıldığı fikri Hegel ile başladığı söy-
lense de –Hukuk Felsefesinde– Kafka bunu ileri bir boyuta yani insanın gön-
lündeki ve zihnindeki sirayetine dik başlı bir duruş koymuştur. Bu yetmez 
ama. O da yenilgiyi kabul etmiştir. Welles neden kıyamaz Joseph K.’ya? 
Onun üzerine, mecburen şanlı Doktor Faust’un gölgesi düşer. 

Kapitalizmin bir talebi olmasaydı, Cogito ergu sum’a dönük bir misyon ilha-
mını bulamazdı. Descartes işte böyle çevirdi ağaçları keresteye. Düzenle di-
zilen ve göreve amade bir tarz ile. Biraz Bloch’tan biraz bizden. O zaman de-
rinlere inmek değil; çıkmaktır marifet olan. İnsanlık “düşünüyorum öyleyse 
varımdan” imal ettiği varlığını satıyorum öyleyse varıma nasıl çevirdi? Tüm 
Batı felsefesi bu huzursuzluk için miydi? Katıksız bir kesinlik ve tüm varlığını 
şüpheye adayan ruhlar hataya bağışık yaşamayı kaldıramaz.  

Kanun Koruyucusu Olarak Dev Kapılar
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III. Bab: Ücranın Mecrasında Dolanan Bir Adam Joseph K.:

“Bu dünyada ve bu her şeyin olası olduğu çağda, dedi, yakında hiçbir şey 
olanaklı olmayacak.”28

“Benim göğsümün içinde maalesef iki ruh yaşıyor ve bunlardan biri diğe-
rinden ayrılmak istiyor; biri kuvvetli bir ihtirasın içinde dünyaya kenet gibi 
yapışan uzuvlarla sarılıyor, diğeri ise toz toprak içinden şiddetle kalkınarak 
ulu ataların duyarına doğru yükseliyor.”29 

Joseph K.’nin Welles için hare-
ketleri nasıldı? Patikalı yoldan 
geçerken sağda solda dikenle-
re çarpar. Yere basmaz. Mekâ-
na ait değildir. Havada süzülür. 
Kafes içinde bir kuş misali doğ-
rusal kaçış, bazen daire şek-
linde dikey de olabilir30. Bu 
Weber’in demir kafesidir (iron 
cage). Weber kapitalizmi de-
mir kafes olarak yorumlamıştı. 
Terim her ne kadar en önemli 
eserinde31 geçmese de (aşıl-
maz?) bir engelle karşı karşıya 
olduğumuz bir hakikattir. Mo-
dernizm ile harmanlanmış bü-
rokrasinin acımasız griliği hür-
riyet için değil iktidarın ezici 
gücünü göstermek içindir. Suç 

belli değil; dava belli değil ve müeyyide belli değildir. Tüm bu muammanın 

28. Thomas Bernard, Eski Ustalar aktaran, Selim Karlıtekin “Demir Kafesin Ardından Mumford’u 
Okumak” metninden, Lewis Mumford, İnsanın Durumu, çev. Yusuf Kaplan, Açılım Kitap,  İs-
tanbul 2017, s.  (İngilizcesi, Condition of Man, Harcourt, Brace and Company, New York 1944)

29. J. W. Von Goethe, Faust, Cilt I, çev. Recai Bilgin, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1992, s. 55.
30. Gilles Deleuze, Sinema I, Hareket- İmge, çev. Soner Özdemir, İstanbul 2014, s. 36.
31. Kapitalizmin kazanç çabası ile mukim olduğu vakidir. Bu sürekli olur. Hayatı, insanı ve tabiatı 

sürekli pozitifler. Bir adı verimliliktir. Başarıdır o. Buna ayak uyduramayan ya da ayak direyen 
herkes ve her şey batmaya mahkûmdur. Diğer adı fırsattır. Bir yerde bir fırsat varsa orada bi-
risinin hayatına kast ediliyordur. Son olarak sermaye. O bir organizmadır. “Sığırdan don yağı 
yaparlar; insandan da para.” Adeta varlığı yok kılar; yok olanı da var. İşte burada ruh ve ahlak 
dairesi içine girmekte olduğunuzu hissedersiniz. Weber’in eseri irdelenmeye değerdir.  (Max 
Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Gülistan Solmaz, Ankara 2009)

Joseph K.’nin Demir Kafes içindeki hareketi
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cenderesi içinde Joseph K.’nın kaçış-
ları Hitchcock’un Kuşlar’ını32 andırır. 
Kuşlar’da hareketler yine doğrusal 
ve dikey olmakla birlikte dışarısı ve 
içerisi eşitlenmiştir. Mekanlar ise 
sükun bulmak için değildir. Kuşlar 
yukarıdan aşağı doğru saldırdıkları 
için içerisinin ve dışarısının güvenliği 
yitirilmiştir. En iyi köle kendini özgür 
zannedenler olduğu için tumturaklı 
bir dünyanın kapıları açılır. Lakin Hit-
chcock bu dünyanın hem manasız 
hem de güvensiz olduğunu ilan eder.

Orson Welles’in kamera hareketleri, 
Joseph K.’nın yılankavi akışına uyum 
sağlarken aslında hiç yol alınmadı-
ğını söylemeye cüret ediyoruz. Da-
vanın yüklediği ağırlıktan yorgun da 
düşmüyor. Bir ara sendelediği olu-
yor. Kalın dosyaların insanın kaderi-

ni takdir ettiği o bataklıkta nefes alabilmek mümkün mü? Welles’in Kafka ile 
ilgili başarısı, mekâna bağlı olarak mesafe ve kronolojik parçalanmışlıkların 
birbiriyle ettiği temastır. Nasıl olur bu? Onları yan yana getiren sınırsız bir 
zamanın dibinde birbirinden en uzak mekânların doğrudan bitiştirildiği arka 
plandaki derinlikle sağlanır. Binalar da çöl mekân gibidir. Yan yana sanki ay-
nileştirilir. Dışarıdaki binalar ile yeryüzü, mimari paralax33 ile muhkemleşti-
rilmiştir.

Mimari paralakstan önce Kafka’nın paralaksı daha dokunaklıdır. Paralaks, 
para “ötesi” ve allos “öteki başka” manasına gelen iki kelimeden mürekkep-
tir. Bakışı ve konumu değiştirdiğimizde nesnenin de değişmesi ile ilgilidir. 

32. Alfred Hitchcock, The Birds, 1963 yapımı filmi.
33. Paralaks, “para” ötesi, “allos, allassein” öteki/ başka veya değiştirmek manasına gelen keli-

melerden türer. Özellikle gök bilimi ve fotoğrafçılıkta meşhurdur. İnsanlar aynada kendilerini 
istedikleri gibi görürken objektif ise aşırı nesnel olduğu için vicdansızdır. Gün gelir insan için o 
da bir yanılsama olur. Fotoğraf icat edildiği zamana müşahit insanlar bu deneyimi uygunsuz 
bulmuşlardır. Marx, metayı tanımlamadan önce insanlar metaya da alışmışlardı. Marx, meta-
nın dini, siyasi ruhunu mütalaa etmeden evvel her şey normal görünüyordu. (Kojin Karatani, 
Transkritik; Kant ve Marx Üzerine, çev. Erkan Ünal, Metis Yayınları, İstanbul 2017) Bu tecrübe 
bir paralakstı. Sonrasındaysa alıştılar. Kafka’da biz bu kavramı özellikle Dava özelinde ele al-
maya çalışıyoruz.   

Joseph K.’nin dikey hareketi
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Kojin Karatani’nin Kant ve Marx üzerinden okuduğu çapraz eleştiri Trans-
kritik34 bize Kafka’ya dair de bazı şeyler sunabilir. Kant’ın aşkınlığı ve akla 
özellikle metafiziksiz yamuk bakışı ile Marx’ın Protestanlık üzerinden dini 
eleştirisi, devlet ve sermaye eleştirileri ile nihayet kapitalizm eleştirisi Kaf-
ka’da öyle namüsait bir çerçevededir ki, o Kant ya da Marx gibi çözüm öner-
mektense adeta onu görmezlikten gelmiştir. Bilerek kaçırdığı bakışı modern 
insanın hafifliği ile alıştığı paralaksına kurban gitmiştir. İnsan çünkü aynala-
ra nasıl alıştıysa fotoğraftaki imgesini ilk defalarda yadsısa dahi bu yanılsa-
maya alışacaktır. Kafka’daki sorun alışamamaktır. Dava, Dönüşüm ve Şato 
bu anti-habitus35 bakışının ürünleridir. İnsanın kopuşu, kırılmaları ve hassas 
mizacı Joseph K.’da bütünüyle dışa vurur. Joseph K.’nın suçu alışamamaktır. 
Suçunu yani tüm bu sözde ciddi takılma hüviyetini kuşansa tahliye olacaktır.  
O yüzden dava aslında yoktur. Lakin bunca kâğıt, dosya, celse ve kimliksiz 
kimlik sadece onun içindir sanki. Kafka’nın bu sözde ciddiyete karşı tavrı 
paralaksı andırır. Polisler, avukatlar, sorgu yargıcı ya da anne baba onun her 
üstüne geldiğinde o daha sürgün olur. Kendisini süreceği diyarlar aramaya 
başlar. Kim ona bakışını çevirirse o başkadır ve başka yerdedir. Kafka’nın id-
rak edemediği ise bu kısır döngüdür. O bakışlar onu böceğe çevirir. Dava’da 
ise Joseph K.’ya uzatılan o bakışların hışmını yansıtır Orson Welles.     

İmkânsızlıklara dayalı sinemanın zuhuru tıpkı iki dünya savaşının atıllığı al-
tındaki dünyalar gibi. Mekânın, zamanın ve insanın parçalanışı. Artık çıkmak 
istiyorum lakin hangi dehlizden çıkayım bilemiyorum sorusu ile yaşayan, eli 
tornavida dahi tutamayan insanın hikâyesi. D a y a n ı l m a z d ı r. Kafka’nın 
milleti bu acıyı yaşayanların aidiyet göstereceği türden bir millettir. Ücranın 
ücrasında yaşar. Onunki siyasi olarak kurulu düzene, tarihin başladığından 
beri muhkemiyet kazanmış yasalara bir başkaldırıdır. Kaskatı kesilmiş dosya-
lara sığdırılan masum insanın kaybettiği şahsiyeti savunur. Ama bizi alanlara 
değil ölmeye çağırır. Kafka modernizm için iki mana ifade eder. Birincisi artık 
insanın zihni ve ruhi kopuşu ile birlikte yaşadığı acı tecrübedir. İkincisi ise 
olumlu manada insanın, insan olduğu için en karanlık diplerde bulabileceği 
saç teli kadar yarıktan dışarı çıkabileceği düşüncesidir. Modernizm de zaten 
bizatihi bunu dillendirir.    

Bürokrasinin yükselişi bizi imrendirmez. İnsan yasa içindir. Öyle dar bir çer-

34.  Kojin Karatani, Transkritik; Kant ve Marx Üzerine, çev. Erkan Ünal, Metis Yayınları, İstanbul 
2017

35. Habitus, Pierre Bourdieu’nun içselleştirilmiş eğilimler ve alışkanlıklar olarak vurguladığı kav-
ramdır. Habitus bir şekilde Aristoteles’ten Weber’e kadar kullanılmıştır. Onda, insanların be-
lirli kültürler içinde yaşamalarıyla edindikleri temel bilgi arşivi devasadır. Hep bir labirentin 
içinde nutuk atılır.
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çevede düşünürsünüz ki, artık o çerçevede yeni bir düşünceye yer yoktur36. 
Yasa düşünür, ölçer biçer sonra yaptığı yanlış tefekkür sonucu fikrin ölümü-
nü ilan eder. İnsanı, salt insan olarak görmez o. Toplumvariliğin şaşkınlığı bir 
socius doğurur. Elleri bağlı, gözleri görse de bakışı baktığı yerden baktığını 
dik açıyla kesen ama hayatı hiçbir zaman katı bedenin arkasındakileri göre-
meyecek sertlikte kesen haliyle. 

Joseph K.’nın zamanı zamansızlıktır; mekânı sükûna ermemiştir. Dava’nın 
geçtiği mekânlar gök kubbeye meydan okur. Yüksek tavanlar ve utanmasa 
arşa uzanacak kapılar hiçbir yere açılır. Kalem odaları, avukat, memurlar ka-
fesin içindeki yemlerdir. Eğer bir sonuca ulaşmak isteniyorsa her suçluluk 
fikrini apriori şekilde elemesi zorunludur. Bu bir süreç37. Nihayetsizlik insa-
nın düşmanıdır. Tüm mekân ve zaman bu nihayetsizliğe hizmet eder.   

Süreç iki şey üzerine kuruludur. Muğlâklık ve muamma. Hiçbir şeyin ayakları 
yere sağlam basmaz. İnsanlar ve eşyalar havada uçuşur sanki. Bir boşlu-
ğa, belki müreffeh bir imkâna mahal yoktur. Joseph K. sürekli kaçsa da ko-
valayan yoktur. Deleuze’nin kaçış çizgileri. Bir iki yerde bürokrasi ve hukuk 
yığınına suikast düzenlendiği olsa da Dava’nın tamamı su-i zan üzerinedir. 
Davanın ertelenmesi zorunludur. Hüküm çünkü rahatlatır. Ölmek için yal-
varmak gerekir. Yaşamak için ise ölmek. 

Kafka hayatı boyunca olaysız dağılmak istedi. Brod’un anlattığı Kafka bu ise 
elbette. Yitirilmiş halesiyle zavallı olmamasına rağmen gözü hep yaşlıdır. İn-
tihar etmiştir aslında. Kendisini daktilosuna asmıştır. Nasıl ki Sofistler günün 
her anı şüpheyle yaşamaya çalışıp artık ölümü dahi şüpheyle karşıladılar; 
Kafka’daki bu suçluluk duygusunun manasını Marx’ın hayaleti dışında düşü-
nemiyoruz. Max Brod esas yerine parça yayınlamıştır. 

Deleuze’nin bahsettiği bir köksap bir yuvadır o. Tuzaklarla dolu bu yuva. 
Minör bir edebiyat için38. Muammalarla. Ayartıcı, bitimsiz, çıkmaz yollarla 
kaplı. Uzun yola hüküm giyilse de giyotinle gezilir yol boyunca.   

36. Kafka, Ceza Sömürgesi, s. 67.
37. Process İngilizcede süreç manasına gelirken –Almancası Prozess- aynı zamanda da dava ma-

nasına gelmektedir. Mesele odur ki Dava hiç bitmeyecek olan üzerine kuruludur.
38. Nedir minör edebiyat? O bir dilin edebiyatı değildir. Bir azınlığın çoğunluğun dilinde yaptığı 

edebiyattır. major bir dilin kendi dilindeki yabancısıdır o. Kafka ve Beckett. Bir milletin bilincini 
emanet ettiği yazı, bu bilincin şizofrenisi Kafka’dır. Kafka Prag Almancası ile birlikte yersizyurt-
suzdur. Siyasi alana taş atar. Majörleştirici kutsala bir sövgü sayılır. Doktor Faust’un içinden 
çıkan şeytan modernizm altında ezilmedi mi? Kafka da masumiyeti altında sadece ısırabildi 
onu o kadar. Kafka dış kapının mandalı olarak o muğlâk şatosunda yaşar. (Gilles Deleuze, Felix 
Guattari, Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin, çev. Özgür Uçkan, Işık Ergüden, YKY, 2.Baskı, İstanbul 
2000,)
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Yorumsuz bir Kafka, sinemada mümkün görünmese de onu çerçeveye sığ-
dırmaktan kurtarmak gerekir. O yüce kütleden, simgesel alandan39. Kafka 
sadece bir yazar değildir. Onun deneyimi tarif edilmez boyutlardadır. Yar-
gı makinesi, aile makinesi o tapınılası gök kubbenin altında arzın yeşerttiği 
kanlı bir çiçektir. 

Sürekli tercih eder. Tercih edilmişlerin içinden bir tercihtir bu. Gidilecek yol, 
açılacak kapı, çıkılacak kat hep bir kutsal trinity. Yasa, Tanrı, baba, devlet 
ferdiyeti dümdüz eden kutsallara sürekli bir dönüş. Tek bir şey kalır geri-
ye. Yakışıklı bir ölüm. Kafka ciddiyetten ölmüştür. Kontrol edilemez ve sim-
geselleştirilemez. Hakikatin davetine icabet edip ölmek gerekir. Çok sevgili 
pirimiz Freud’dan ses gelmiyor. Nazariyeleri Rablikten uzak artık. Bu iş onu 
da aşıyor. Şimdi artık labirenti kuranlar da gerçeğin çölünde ağ olmuş du-
rumdalar.  

Ernst Fisher, Kafka’yı anlayan tek kişi çıkmayacak demişti. Çağın ötesinde bir 
azizden bahsediyordu. Ayrıntıyla dövüyordu çağını çünkü. Kafka için zayıflık 
güçtü. İçine aldığı derin nefesi bütünüyle negatifliktir. Onu ancak bir Kleist 
ya da bir John Keats ile karşılaştırabiliriz. O da hatır için. Yenilmiş bir ezeli 
mağluptan söz ediyoruz. Bir şeyin karşılığında değil; şümullü bir düşmanın 
karşıtı olarak yazmıştır. Yine Fisher’in deyimiyle Kafka ile başlayan cümlele-
rin çoğunluğu “değildi” ile bitmektedir.40 

39. Daha çok Lacan’ın symbolique dediği dilsel kültürel ve gramatik düzenekten. Çünkü o hazır 
bulunduğu için itaat postulası ile çalışır. Kafka bu mecraya itaat etmiş gibi gözükse de pasif 
direniş halindedir. Ama çok bölümlü, parçalı bir yapıya ister istemez dönecek ve bir şekilde 
Joseph K. da Dönüşüm’deki Gregor Samsa ile buluşacaktır. Gregor Samsa, neden böceğe dö-
nüştürülür? Böceklikteki alçaklık, insanın dünya ile ilişki düzeyini imleyen kadrandır sanki. 
(Franz Kafka, Dönüşüm, çev. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, İstanbul 2016)

40.  Ernst Peter Fisher, Franz Kafka, çev. Ahmet Cemal, BFS Yayınları, İstanbul 1985

Avukat ve Müvekkili: Kamera Açısı Joseph K.’yi Alçaltıcıdır
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Hukuk, Dava ile birlikte hakikatini yitirmiştir. O, hakimin muhkem olması 
adına zeminini sağlamlaştırdığı bir araçtır. Bu yüzden kendisine biat ettire-
cek boyutlarda girifttir (complicated). Bu karmaşık yapı Tanrısallığa yol açı-
yor Dava’da. Lakin sessiz bu Tanrı. Müvekkil Block ve avukat arasındaki ilişki 
neredeyse Tanrı ile kul arasındaki ilişki kadar derindir. Elbette sadece kul 
açısından böyledir. Cellâdına müptela olmuş bir Estragon bir Vladimir41 var 
sanki karşımızda. Zincire bağlı olmak bu kısımda hürriyetten iyidir. Joseph 
K. bu beklemeyi yıkacaktır Welles’in yönetmenliğinde. Böylece bir kültü 
yıkmış olacaktır. Avukatın müvekkili olmayı reddederek köleliği reddetmiş 
olacaktır.    

“Benim için yaşlı, düşük kademeli oyuncular yolluyorlar… Beni 
ucuzdan halletmeye çalışıyorlar… Şimdi yapabileceğim tek 

şey, sükûnetle tefrik edebilen aklımı sonuna kadar korumak.                                                                  
Her zaman dört koldan dünyaya atılmak istedim, üstelik tasvip                 

edilmeyecek bir amaçla yaptım bunu. Bu doğru değildi. Şimdi bir                   
yıldır süren davanın bile bana bir şey öğretmeyeceğini mi göstereceğim?                                                                                                     

Kavrayışsız bir insan olarak mı göçüp gideceğim?...”42

Kafka nazar-ı itibara alınmadı uzun süre. Bu normaldir. James Joyce, Wirgi-
nia Wolf ya da Proust dururken Kafka da nereden çıktı? Aslında Kafka’nın 
hedefinde yazmak ya da modernizmi tuşa getirmek gibi şeyler yok gibidir. 
Kafka’nın haleti ruhiyesi ile içinde bulunulan çağ birbirine çok yakındır di-
yebiliriz. Ve o tereddüt. Kafka her tereddütte gri mecraya döner. Şato’da, 
Dava’da ya da Dönüşüm’de o gri yerde durur. Gri yerde duranı affetmeyen 
bir dünyanın içinde yaşadığını anlamak uzun sürmez zaten. O, Faust’un şey-
tanını tüm teferruatıyla adeta bir kör cerrah edasıyla ameliyat masasına ya-
tırmıştır. 

Kafka nazar-ı itibara alınmadı uzun süre. Bu normaldir. James Joyce, Wirgi-
nia Wolf ya da Proust dururken Kafka da nereden çıktı? Aslında Kafka’nın 
hedefinde yazmak ya da modernizmi tuşa getirmek gibi şeyler yok gibidir. 
Kafka’nın haleti ruhiyesi ile içinde bulunulan çağ birbirine çok yakındır di-
yebiliriz. Ve o tereddüt. Kafka her tereddütte gri mecraya döner. Şato’da, 
Dava’da ya da Dönüşüm’de o gri yerde durur. Gri yerde duranı affetmeyen 
bir dünyanın içinde yaşadığını anlamak uzun sürmez zaten. O, Faust’un şey-
tanını tüm teferruatıyla adeta bir kör cerrah edasıyla ameliyat masasına ya-

41. Vladimir ve Estragon Samuel Beckett’in önemli eseri Godot’yu Beklerken’ deki iki karakterdir. 
Onlar Godot’u beklerler. Hiç gelmeyecek olanı beklemek aslında bir ömür geçirmektir. (Sa-
muel Beckett, Godot’yu Beklerken, çev. Tuncay Birkan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1990) 

42. Kafka, a.g.e., s. 256-257
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tırmıştır. 

Öyle bir tavır var ki Dava’da; kahramanlık değil, sahibinin sesini dinleyen 
bir köpek suskunluğu değil, imanî bir yakarışın avucundaki son damla. Tanrı 
ile insan arasındaki mesafenin iyice açılmasıdır romanları. Kapı gıcırtısından 
korkan ürkek insan nasıl yaşadın binlerce yıl karanlık mağaralarda?   

Kafka eğilip bükülemez. Dava oradadır. Neyse o olmalıdır. Amaç gevezelik 
değilse, Austin’in “skolâstik görüş” ile ilgili arz ettiği üzere, bir kelimenin 
duruma doğrudan doğruya münasip düşen manasını kavramak veya kullan-
mak yerine, dolaysız bağlama hiçbir atıfta bulunmadan kelimenin bütün an-
lamalarını sıralamak veya incelemek43 Kafka’nın davasının tabiatına terstir. 
Kafka çölde açan bir çiçekti. Çabuk soldu bu çiçek. “Değildir” çiçeğinin vaat 
ettiği bölünmüşlük ve parçalanmışlık en nihayetinde.   

Kafka diyordu ki: “Pozitif bize doğuştan verilir. Negatifi çıkarmak ise bize dü-
şer.” Artık negatif yok diyordu Ulus Baker44. Yok, lakin tümüyle pozitif olan 
negatiften çıkmaktadır. Tüm bu işte bir “doğruluk” vardır. Bize doğuştan po-
zitiflik değil merhamet geliyordu. Kafka bu kaybedişin “eseridir.”  

Kafkagiller başarısızlığa âşıktır. Nerede bir şeylerin olumlandığını görseler 
taşa tutarlar. Onu sosyolog ve psikolog birikintisi okuyamaz. Çünkü oku-
malarını Kafka üzerinden değil sosyo-loji ve psiko-loji üzerinden geliştirir-
ler. Onu topluma kurban ederler. Firavunların ehramlarından aşağı atarlar. 
Kafka bir yazar değildir. Yazandır. Kurduğu dünya, hakikatin dikenli yolların-
da dikenli yolları açar. Şuuru yazıya getirmiştir. Getirmiştir lakin çöllerde ve 
sarp kayalıklarda avare gezer. 

Joseph K. suçunu kabul etmez. Zira o suçunu bilir. Doğruluğunu bütünüyle 
bedeninde hapsetmiştir. Sürekli bunun hesabıyla yaşar. Bir bakıma o mea 
culpadır. Seyyah bir tövbekâr. Masumiyet. Tövbe, günahın olduğunu itiraf 
etmektir. Suçlu olmasa Dava gibi bir metin ortaya çıkar mıydı? Ama suç ne-
dir? Kriz çağının yolcuları. Daha varlığına gelemeden aklından olan binlerce 
er. Prens Mişkin, Raskolnikov, Akakiyeviç ve diğerleri.         

Kıyamet kaçınılmaz. Aklımıza mukayyet olalım. Modernlik dediğimiz şey öyle 
gerçek yalanlar üretti ki bizi kendi ruhumuzla kavgaya tutuşturdu. Gerçeklik 
üretmeden, (dava, hukuk, devlet…) şeytan olamazsınız. Renkler mi oyalar 
bizi yoksa renkleri kalpsiz gözlerimizle üreten biz miyiz? Yalnızlıktan söz et-

43. Pierre Bourdieu, Akademik Aklın Eleştirisi; Pascalca Düşünme Çabaları, çev. P. Burcu Yalım, 
Metis Yayınları, İstanbul 2016, s. 25. ve Jane Austin, Sense and Sensebilia, Londra- Oxford- 
New York, Oxford Universty Pres, 1962

44. Ulus Baker, Beyin Ekran, Der. Ege Berensel, İstanbul 2011, s. 17.
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mek istiyoruz. Yalnız bıraksınlar bizi ki cemiyetin kıymetini bilelim. Kendileri 
renklendirmesinler resimleri ki onu en pür-i pak haliyle biz boyayalım. Bizim 
davamızı bu mahkemeler çözemez. 
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Düşlem, İkili Hâl ve Canavarın 

Çağrısı

 Yazar: Can Höbek

Annesi kanser olan 12 yaşındaki bir çocuğun kararsızlık duygusu ile nasıl 
başa çıktığını anlatan ve gösteren Canavarın Çağrısı (A Monster Calls-2016) 
filmi, aynı adlı kitabın (2011) yazarı Patrick Ness1 tarafından senaryoya uyar-
lanmış ve film, Juan Antonio García Bayona tarafından yönetilmiştir. Filmin 

1. Patrick Ness, Canavarın Çağrısı, çev. Arif Cem Ünver, Deli Dolu Yayınları.

Gorgon Dergisi 50

KÜLTÜRİNCELEME



evreninde 12 yaşında ergenlik dönemini yaşayan, nesnesi (object) olarak 
gördüğü kanser olan annesini, kaybetme korkusu ile mücadele eden bir 
çocuğun, annesinin iyileşmesine inanışının öyküsü aktarılırken, gerçekliği 
reddederek yaşamdan ölüme doğru ayrılmakta olan nesneyi kaybetmeme 
isteği (wish) ile paradoksal bir evrende yarattığı bir düşlemde annesini iyi-
leştirme yolunu arayan bir çocuğun, acısına son verişine tanıklık ettiğimizi 
varsayabiliriz. Ruhsal bütünleşme döneminde dış gerçekliği reddederek ve 
kabul etmeyerek, dış gerçekliğe olduğu gibi yansıtılan bir düşlem dünyası 
gerilemeye işaret eder.

Gerileme döneminin belirtecinde, yarattığı düşlem dünyasında nesneleri 
yeniden algılamaya başlarken çocuğun dış gerçekliğin dışında, sadece düş-
lem dünyasına göre nesneleri anlamlandırmaya başladığı görülebilir. Abigail 
Golomb’un “Arzudan Doyuma” makalesinde yazılana göre:

Çocukluk bir düşlem (fantasy) çağı olarak bilinir. Çocuklar her arzularının 
gerçekleşebileceğini ve herhangi bir şeyin sadece istemekle mümkün olabi-
leceğine inanırlar. Düşlemler, hayaller ve geçiş görüngelerinin tümü, çocuk 
büyürken farklı tarzlar ve şekiller alarak gelişimde vazgeçilmez bir rol oynar.2

Çocuğun cinsel gelişiminde önemli bir rol üstlenen düşlemler, dış gerçekli-
ğin dışında bir gelişme yaratmaması için güvenli ve yol gösteren bir ortama 
ihtiyaç duyar. Çocuk güvenli ortamın dışında, kendisini yalnız ve acı içinde 
hisseden bir bireye dönüşürse gerçeklik algısı değişebilir. Abigail Golomb’un  
yine aynı makalesine göre:

Bir düşlemin gelişmesi için, kapsayan güvenli bir çevre algısı gereklidir. Eğer 
çocuğun gereksindiği  böyle bir ortam yoksa o zaman düşlem ya baskılanır 
ya da gerçeklikle düşlem arasındaki sınırları öğrenmek yerine, gerçekliği in-
kar etmede kullanılır.3

Dış gerçekliği inkar etmek için kullanılan düşlem (fantasy) filmin protago-
nisti tarafından sahneleme arzusu (mise-en-scene of desire) ile meydana 
çıkartılırken, özne arzuladığı nesne ile olan ilişkisini, dış gerçekliği inkar et-
mesinden dolayı daha karmaşık ve daha yabancı bir toplulukta, gizli bir içe-
riğin içinde sürdürebilir. Lacan’a4 göre:

Düşlem arzunun destekçisidir, arzunun destekçisi nesne değildir. Özne, gi-
derek çok daha karmaşık hale gelen bir gösteren kümesine göre, arzu duyan 

2. Taşkıntuna, Nilgün. Ed 2010. s. 1.
3. Taşkıntuna, a.g.e. s. 1.
4. Lacan, 2013, s. 185
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olarak kendini ayakta tutar. Az çok tanınabilir haldeki  öznenin  bir yerlerde,  
bölünmüş,  ayrılmış  çoğunlukla  ikili halde (double) ve genellikle gerçek yü-
zünü göstermeyen nesneyle ilişki içinde olduğu bir senaryoya evrilir bunlar 
ve bu senaryoda gayet iyi görülür. [...] Tam ifade edecek olursak, düşlemin 
ters etkisidir bu. Özne, öznelliğin bölünmesiyle karşılaşmada kendini nesne 
olarak belirler.

Filmin evreninde kendisini nesne olarak belirleyen özne, sahneleyerek ya-
rattığı düşleminde arzu nesnesi olarak kendisini görürken, özne konumu 
itibariyle ikili halde (double) olduğu için sahnenin içinde kaybolmuştur. Se-
naryo yazarı, yönetmen, oyuncu ve izleyici onun dışında nesne olarak ko-
numlandırdığı ötekinde gelişir ve onun kontrolünden çıkar. Filmin ilk sahne-
sinde, uyurken derin derin nefes alan bir çocuğun açık içerikli, kaygı verici 
ve korkuya yol açan rüyasına tanıklık ederken rüyanın düşlemin matriksi, 
ilk sahnesi olarak konumlanabileceğini varsayabiliriz. Filmin ilk sahnesinde, 
görülen rüyada mezarlıkların ortasında bir porsuk ağacı vardır.

Ağacın karşısında bir ev ortadan ikiye bölünerek yıkılıyor ve ev yıkılır yıkıl-
maz simsiyah bir boşluk (inner space) açılıyor. Boşluktan aşağı düşen bir 
annenin elini tutup onu kendisine doğru  çekmeye çalışan Conor isimli ço-
cuk (filmin ana karakteri) daha fazla tutmaya gücü yetmediği için, annesi-
nin elini bırakıyor. Bırakır bırakmaz, kendi yatağının üzerinde terlemiş bir 
vaziyette uykusundan uyanmış olduğu görülen Conor, derin derin nefes 
almaya devam ederken terini siliyor ve saate bakıyor. İlk sahnesi bir düş 
olarak başlayan filmde bir evin ortadan ikiye bölünmesi, bir porsuk ağacı-
nın arkasından görülürken, evin yıkımı ile birlikte açılan boşlukta annenin 
kendisi görülmüyor. Conor sadece bir eli güçlükle tutuyor. Yıkılan evin ka-
lıntılarından kurtulmak isteyen Conor, bilinçdışı (unconscious) arzusunda 
kendi acısına son vermek için annesini boşluğa bırakıyorken ve annesinin 
ölümünü sonlandırma isteğini ölüm içgüdüsü üzerinden kurarken, bu istek 
rüyada bastırılmış olarak geri dönüyor. Conor’ın annesi, Freud’un 5. rüya 
tezine göre: “rüyalarda sansür” mekanizmasına bakıldığında; sansür dışın-
da kabul edilemez bir konumda bırakılan anne geride bırakılır. Freud’un de-
diğine göre; rüyalar bilinçdışı arzularının bir yansımasıdır, yansıyana göre 
rüyanın içeriğinde; rüya görüşmesi yapan Conor’ın sürüşünü cinsel (sexual 
drive) açıdan değerlendirince, kendisini keşfetmek isteyen bir çocuk görü-
lebilir. Ancak rüyadaki sansürcü tarafından sunulan bu gizli içeriğin Conor 
tarafından açık içeriğe dönüşmemesinin nedeni yönetmenin analizöre sun-
duğunun ışığında, isteğin baskılanmasıdır. Baskılanan isteğin bilinçdışından 
rüyaya olan aktarımında, alınımı sağlamak isteyen haz bir kabus şeklinde 
görülebilirken, kaygı da verebilir.
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Quinodoz’un “bir sayfa açan rüyalar” tanımlamasına da yer vermek uygu-
lanabilir:

 [...] ‘paradoks’ bir nitelik arz eden rüyaları tanımlamıştır. Bu rüyalar ruhsal 
bütünleşme dönemi sırasında ortaya çıkarlar ve gerilemeli bir içeriğe sahip-
tir. (...) Bilinçdışı fantezi, paranoid-şizoid ve depresif konumlar arasındaki 
salınım ve bütünleşme gibi çağdaş kavramlardan yararlandığını vurgular5.

Bu tip rüyalar dikkate alındığında Conor’ın film sürecinde yaşadığı bölün-
meyi ele alarak değerlendirmenin daha doğru olduğu varsayılabilir. Çünkü; 
rüyada evin parçalanışı gibi, ikili halde (double) olmanın verdiği bölünme, 
ruhsal ilerleme ve tekrardan bütünleşme sürecinin vuku bulmasına yardım-
cı olacaktır. Filmin evreninde görülen bu düş, bir ilk sahne olarak düşlemi 
inşa edecektir. Düşlemin bu inşasının Conor’ı ruhsal bölünmeden ruhsal bü-
tünleşmeye doğru götürebileceği varsayılırken, tıpkı düşlerde olduğu gibi 
düşlemde de istek doyurulacaktır.

İlkel (primal) sahne olarak ele alındığı varsayılan bu düş sahnesi düşlemin 
matriksini inşa ederken düşlem bir doyum olarak nitelendirebilir. Freud’a 
göre arzu, kökenini ve modelini doyum deneyiminde bulur ve düşlemin 
matriksi kendini bu ilk deneyimin üzerine inşa eder. Düşlemin matriksini 
oluşturan Conor’ın rüyasının aynı zamanda bir düşlem olarak nitelendirili-
yor olması muhtemeldir. Bu açıdan değerlendirildiğinde düş veya düşlem 
bir inşa unsuru olarak ele alındığında sahnedeki evin parçalanışı Conor’ın 
ikili hale dönüşümünü (double) sembolize ediyor olabilir. Filmin evreninin 
içindeki ikinci sahnede ilkel sahneden sonra düşlem (fantasy) kurulmaya 
başlanırken, Conor’ın rüyasında gördüğü kendini keşfetme isteğini uyanık 
bir vaziyette düşlemleyerek, doyuma ulaşmayı arzuladığı varsayılabilir.

Filmin ikinci sahnesinde Conor, “Bu hikaye nasıl başlıyor?” dediği zaman 
çekmecenin üzerinde duran saat 12:06’yı gösteriyor. Bu sorunun cevabı, fil-
min evreninin içinde sesini duyduğumuz ama kaynağını görmediğimiz bir 
anlatıcı (non-diegetic insert) tarafından, saat 12:07‘de  ‘’Bir çocuk ile çocuk 
denemeyecek kadar büyük ama adam olmak için küçük ve bir kabus ile’’ 
denilerek veriliyor. Anlatıcı tarafından Conor’ın isteği üzerine verilen cevap 
esnasında, Conor yatağından kalkarak pencereye doğru ilerliyor. Pencere-
nin dışına baktığı görülen Conor‘ın yüzü bir aynaya yansıdığı gibi, pencere-
nin camına yansıyor. Pencerenin dışında Conor’ın yaşadığı evin bahçe kapısı 
açık bir vaziyetteyken, kapının çıkışından Conor’ın evin penceresinden bak-
tığı  görülüyor. 

5. Quinodoz 2002, s. 17
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Kamera Conor’ın omzunun arkasında amors çekim planı ile onun pence-
renin dışına bakışını gösteriyor. Pencerenin dışında, camın öteki tarafında 
yani evin içinden görüldüğü kadarı ile kasvetli ve buğulu renklerle tasarlan-
mış mizansenin içinde rüyada görülen porsuk ağacı rüzgarın etkisiyle sal-
lanırken, rüyanın içerisinde yıkılmakta olan ev, sabit bir şekilde yıkılmadan 
porsuk ağacının karşısında duruyor. Sahnenin sonunda Conor ve Conor’ın 
pencereye yansıyan yüzü görülüyor. Filmin bu sahnesine dikkat edildiğinde 
Conor’ın rüyasında gördüğü nesneleri bir düşlem kurarak yeniden sahnele-
diği varsayılabilir. Çünkü Conor sorusunu sorduğunda kaynağı belirsiz gibi 
görünen bir sesten cevabını alır. Cevabını aldığı kaynak Conor’ın imgesel 
dünyasındaki imleyen olarak düşünülebilir. Çünkü Conor pencereden dışarı 
baktığı zaman Lacan’ın öteki kavramından bahsettiği şekli ile simgesel öte-
ki bir ayna işlevi sağlayan pencerenin yansımasında görülür. Ancak izleyici-
nin gördüğü bu simgesel öteki, Conor için simgesel bir öteki olmayabilir. Bu 
bağlamda; bir özne ile nesnenin iç içe geçtiği ve ikili hal (double) yarattığı 
varsayılabilirken, filmin evreninde, Conor’ın nesnesini kendisi olarak ko-
numlandırdığı varsayılabilir.

Mladen Dolar’ın “Lacan ve Tekinsizlik” makalesinde bahsedilene göre:

Öznenin ayna yansımasında olmayan kısmı, speküler olmayandır. En teme-
linde ayna, hayal olan ile gerçek olanın bölünmesini ima eder. Birey sadece 
hayali gerçekliğin erişimine sahip olurken, bölünme veya nesnenin (a diye 
yazılır.) dışarıya, aynaya düşmesi sonucu kayıp olanın durumu üzerine, dün-
yadaki tek bir şeyi kendi hayali olarak tanımlayabilir ve kendisinin hayali ile 
birlikte ilişki kurabilir. Nesnel gerçekliği ve özne-nesne ilişkisinin olasılığını 
meydana getiren nesnenin bu kaybıdır ancak onun kaybı, herhangi bir ‘nes-
nel’ gerçeklik bilgisinin bir koşuludur, kendisi bir bilgi nesnesi olamaz.

Eğer, özne tek başına bir bilgi nesnesi olduğunu varsayarsa, nesnel gerçek-
liğini yitirmiş olur ve yitirilen bu nesnel gerçeklik, öznel gerçekliğe dönüşür-
ken kendisini nesnel bir gerçeklikmiş gibi ifade edebilir. Bu bağlamda Co-
nor’ın düşleminin Conor için nesnel bir gerçekliğe dönüştüğü varsayılabilir. 
Bu sahnede duyulan sesin nereden geldiğinin bilgisi verilmese de, Conor’ın 
imgesel olan öteki ile konuştuğu varsayılabilir. Bunun da ötesinde düş sah-
nesinin bir düşlem unsuru olarak yeniden canlandırılması, sahnelendiğini 
varsaydığımız fantazinin ölçütünü belirler. İşlevsel olarak bakıldığında fanta-
zinin inşası düşte başlarken düşleme aktarılır ve sahnede verilene göre Co-
nor düşlemini inşa etmektedir. Düşlem sahnesi düş sahnesinin bir yansıması 
olarak ele alınırken, Conor’ın pencerede olan yansıması, Conor’ın simgesel 
ötekisi izleyici tarafından görülürken, Conor yansımasını, speküler olanı gö-
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rürken bir porsuk ağacı ile özdeşleştiği varsayılabilir. Filmin evreninde sabah 
olduktan sonra Conor’ın günlük yaşamına dikkat edilebilirse, sürekli resim 
çizmiş olduğu dikkatleri çekebilir. Filmin bu üçüncü sahnesinde, jenerik son-
rasında, sabah okula gitmek için hazırlanmaya başlayan Conor, kahvaltıyı 
kendisi hazırlıyor. O elini kullanarak, ekmekleri kırmızı renkli ekmek kızart-
ma makinesine ve çamaşırları çamaşır makinesine yerleştiriyor. Dolaptan 
içerisinde yiyecek bulanan bir kavanozu alırken, kamera açısı, orta çekim 
plandan (medium shot), yakın çekim (close up) plana geçerek, hasta adı 
Elisabeth Clayton’a ait “domperidone” adındaki ilacı gösteriyor.  İlaç dolabı 
kapanır kapanmaz, Conor yemek yerken, çamaşır makinesinin bir döngüyü 
temsil edermişcesine döndüğü görülüyor. Conor evden çıkmadan  duydu-
ğu sesten dolayı evin içinde  bir kapıya doğru yönelerek, kapının arasından 
yatakta uyuyan bir kadını gözetliyor. Conor evin dışına çıkmadan önce bir 
fotoğraf görülüyor. Yataktaki kadının Conor’ın annesi olması muhtemeldir.  
Görüldüğü üzere, evde bir babanın olmayışından ötürü Conor’ın babasının 
yerini aldığının düşüncesi varsayılırken, Conor evi  toparlıyor, çamaşırları bir 
anne karnına geri dönmüş olduğu düşüncesi ile çamaşır makinasına yer-
leştiriyor, ekmekleri kızartma makinesinin arasında sıkıştırırken kanser olan 
annesine sahip olmuş olduğunu düşünülebilir. Elizabeth Cowie’nun “Fanta-
sia” makalesine göre:

Düşlemi kurulan sahnenin kökeninde veya çocukluğun kökeninde kurulan 
düşlemde, ebeveynlerin sevişmesindeki seksüel  farklılıkların kökeni ve iğ-
diş edilmenin (castration) sonucu bazı isteklerin içinde açığa çıkar. Bu istek-
ler babanın yerini almak ve anneye sahip olmak için ya da annenin yerini 
almak babaya sahip olmak için ebeveynler baştan çıkartılır (seduction)6.

Baştan çıkartmanın Conor için gerçekleştiği varsayılabilirken, bu istek sü-
rüşünü ölüme (death drive) doğru çevirmiştir. Çünkü Conor’ın evinde bir 
babası olmadığı için, Conor annesine sahip olma isteğini önceki bir zaman-
da elde ettiğini ve bu bağlamda gerçekleştirdiğini anımsayabilir. Filmin dör-
düncü sahnesine geçildiğinde, dersin hocası pi sayısını bir çemberin oranı 
olarak anlatırken, Conor’ın çizmiş olduğu çemberde görülenler oldukça dik-
kat çekicidir. Çünkü Conor’ın bu resmi sahneleme arzusu (mise-en-scene of 
desire) ile yarattığını düşünürsek, bir sonuca ulaşabileceğimiz varsayılabilir. 
Filmin bu dördüncü sahnesinde; okulda sırasında dersi dinlemek yerine re-
sim çizmeyi tercih eden Conor, ders kitabının üzerine bir çember çiziyor. 
Çember ders kitabının iki  ayrı sayfasında bölünürken, iki yarım dairenin bir 
yüzünde hipnoza uğramışcasına bakan sürrealist bir tablo, diğer yüzünde 
ise kelebeklerin, insanların ve onların üzerinde ve arkasında bir canavarın 

6. Cowie, 1997, s. 359
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olduğunu anımsatan bir tablo görülüyor. Conor sayfayı çevirirken defterin 
arasında “okuldan sonra görüşürüz, her zamanki gibi” yazan bir not buluyor. 
Notu okuduktan sonra Conor iki sıra önde oturan  çocuğa bakarken, çocuk 
da ona bakıyor. Conor sınıfta bakıştığı çocuk ve arkadaşları tarafından oku-
lun arkasında, binaların arasında dövülüyor. 

Öncelikle, bu paragraf içinde Conor’ın çocuğa bakışını ele alırken, bakışın 
tekinsizlik taşıdığını varsayabiliriz ancak bu tekinsiz bakış, filmin evreninde 
bu sahnede kendisini yönetmenin bize sunduğu materyaller içinde gizli bir 
içerik unsuru olarak tarif ediyor olabilir. Defterde çizilen çemberin iki yarım 
küre şeklinde, iki ayrı sayfaya yayılması ve iki farklı resmi göstermesi dikkat 
edildiğinde ikili bir halin (double) oluşumunu yansıtıyor olabilir. Çünkü Co-
nor’ın tekinsizce bakışına benzeyen bir tür hipnotik bir yüz ve diğer tarafta 
imgesel olanın gerçekliğini yansıtan, her şeyin üzerinde arzu nesnesi olarak 
konumlandırılan bir canavar görülüyor. Evinin yolunda sinirli bir vaziyette 
yürüyen Conor, taşa tekme atıyor. Kapıdan girdiği an, evin dışında okulda 
yaşadığı gerçekliği, evinde yaşadığı gerçekliğe yansıtmayan bir Conor görü-
lüyor. Conor’ın annesi merdivenlerden aşağı doğru inerken Conor bir film 
projektörüne bakıyor. Film projektöründe, film şeridi bir çark, bir saat, bir 
tür mekanizma gibi döngüsel bir temsil ile dönerken Conor başını annesinin 
karnına yaslamış, annesi ile birlikte King-Kong filmini izliyor. Bir Canavarın 
Çağrısı filminin evreninde projektör ile yansıtılmış King Kong filminde, bir 
grup asker tarafından bir binanın çatısında kuşatılmış ve istilaya uğramış 
yalnız bir goril görülüyor. Conor güçlü ve yenilmez olarak nitelendirdiği gori-
lin, çevredeki askerlerin darbesi ile binanın çatısından yere doğru düşüşüne 
tanık oluyor. Conor bu esnada, güçlü ve yenilmez olduğunu düşündüğü ca-
navarı serbest çağrışım yöntemi ile gorile benzetiyor olabilir. Çünkü kağıda 
çizmiş olduğu canavar tıpkı King Kong filmindeki goril gibi her şeyin üzerin-
de ve gökyüzüne daha yakın bir mesafede duruyor; yeryüzünün konumuna 
göre. Bunun da ötesinde Conor çocuklardan dayak yerken, yere düştü ve 
gorilin yere düşmesi ile Conor’ın sınıfta çocuğa bakışının aynısı tekrarlandı. 

Bu bağlamda imgesel olan bir düşlem sonucunda değiştirilmeye başlandığı 
varsayılabilir. Çünkü gorilin düşüşünden sonraki sahnede, ilk sahnedeki gibi 
rüyada görülen, sonrasında Conor tarafından mizansen arzusu ile yeniden 
sahneleniyor. Porsuk ağacının rüzgarın şiddeti ile sallandığı, orta çekim (me-
dium shot) ile yeniden görülüyor. Conor müzik dinlerken kağıda pencerenin 
dışında gördüğü sahneyi çizerken onun tarafından hayal edildiğinin düşü-
nüldüğünü varsayarsak, filmin evrenin dışında olan biri tarafından, bu sah-
nenin yeniden sahnelenmesinde, aklın öznelliği kullanıldığı fark edilebilir.  
Conor porsuk ağacı ve ev sahnesini zihninde yaratırken aynı zamanda kağı-
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da çizmiştir. Kağıda çizme eylemi biter bitmez bir kalem masanın üzerinden 
düşerek pencerenin önüne doğru ilerler. 

Zoetrope makinası döndükçe, tekrar tekrar koşan, siyah çizgiler ile çizilmiş 
bir  çocuk görülüyor. Conor dışarıya doğru baktığı pencereyi bu sefer bak-
manın ötesinde açarak aradaki sansür mekanizmasını kırar ve gerçeklikten 
çıkış olarak çarpıtılabilen, pencerenin açılma eylemi jenerikteki çizgilerin iç 
içe geçmesi gibi ayna işlevini kaybederken, düşlem ters etki yaratabilir, san-
rıya dönüşebilir ve Conor tarafından bu düşlem hayalin ötesinde bir gerçek-
liğe dönüştüğü varsayılabilir. 

Canavar üç adet hikaye anlatmak için tekrar geri geleceğini söylerken, Co-
nor’dan dördüncü hikayeyi, Conor’ın kendi gerçeğini anlatmasını istemiş-
tir. Conor anlatmazsa, canavar ateşin içine girerek yanacağını gösterirken, 
Conor çizdiği resmin yanında sandalyede gözlerini açar. Conor’ın gözlerini 
açma eylemi düşlemin ters etki yarattığını varsaymadığı ihtimalini arttırsa 
da sahne bir düşlem ürünü yarattığını varsayarken, hoşnutsuzluğa neden 
olmuştur. Çünkü Conor sahneyi hayalinde canlandırırken, çizdiklerine ha-
reket ve rol yükleyerek, kendi zihninde oluşturduğu imgeleri sadece zihnin-
de canlandırdığı ihtimali varsayılabiliyor. Bu bağlamda bilinçdışı rüyadaki ilk 
sahneyi yeniden canlandıran Conor, bilinçli bir düşlem yaratarak ilk sahne-
de görülenin ötesine ulaşma isteğine girmiş olabilir. Bu istek, bir tür eksikliği 
ve hoşnutsuzluğu sunarken, annenin konumunu nesne olmaktan çıkartıyor. 
Çünkü, Conor sahneleme arzusu ile yarattığı bu sahnede annesini arzula-
mıyor. Her ne kadar zihninde canlandırdığı canavarla annesi hakkında koru-
macı bir tavır sergileyerek konuşsa da o sadece gerçeği kabullenmek istiyor. 
Çünkü Conor’ın arzu nesnesi kendisiyken, yarattığı canavarın Conor’ın yan-
sımasına dönüştüğü öngörülebiliyor. 

Önceki paragraflarda bahsedilmiş olan, mizansen arzusunun altında Conor 
tarafından bir tamamlanma isteği ile annesini hastalığıyla ilgili gerçeği kabul-
lenme isteği vuku bulabilir. Çünkü Conor bilinç tarafında yarattığı düşlem-
den pek hoşnut olmasa da bilinçdışının sesi olarak Canavar ona bu isteğini 
sunmak için çabalıyor. Conor’ın bilinçli zihni gerçekliği inkar ettiği için bir 
çatışma yaratıyor. O, bir sonraki sahnede annesinin yatağına giderek bu ça-
tışmanın büyümesine neden oluyor olabilir. Bu sahnede, sabah olduğunda 
annesinin yanında uyuyan Conor, hazırlanıp yürüyüşe çıkar. Yürüyüş esna-
sında, Conor’ın düşlemi olduğunu varsaydığımız, porsuk ağacının ve bir evin 
olduğu o ilk sahne görülür. Kapalı olan bahçe kapısı kendi kendine açılarak 
Conor’a porsuk ağacının yolunu gösterirken Conor bu kapıyı tekrar geri ka-
patır ve evine gider. Kapının kendi kendine açılmasından sonra Conor tara-
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fından kapatılması düşlemin ters etkisi olarak karşımıza çıktığı varsayılabilir. 
Kapı işlevi itibari ile bir yerden başka bir yere geçişi sunarken, Conor açılan 
kapıdan içeri girmek ya da girmemek arasında kalmışken; bir reddetme un-
suru olarak kapıyı kapatmıştır. Nesnesi olarak kendisini konumlandırdığını 
varsaydığımız Conor bir diğer eşi olmayan Canavarı kendisi olarak yaratır-
ken bunun farkına varmamıştır. Bu bağlamda, Conor nesnel gerçeklikten 
bağımsız bir şekilde, nesnel gerçekliğin içinde başkasının açtığını zanneder-
ken, kapıyı kendisinin açtığı ihtimali göz önünde bulundurulabilir. Bilindiği 
üzere Lacan’ın öteki kavramına göre ikili olma hali (double) egonun farklı bir 
diğer ikizini temsil eder.

Bir diğer farklı formdaki ikizine dönüşen ego bu sahnede Conor’ın bilinçli 
zihnine göre bir düşlem olduğu, canavarın daveti olarak Conor tarafından 
algılandığı varsayılsa da bu eylem Conor’ın eyleminin dışında bir gerçek-
lik olmadığı ihtimalini kuvvetlidir. Bir sonraki sahnede; Conor eve gittiğin-
de büyükannesini görür ve onun eve gelmesinden rahatsızlık duyar. Onu 
annesi ile yaşadığı evden göndermek ister. Çünkü annesinin hastalığını ka-
bullenmez, iyileşeceğini ve büyükannenin burada olmasının gereksiz oldu-
ğunu düşünme ihtimali vardır. Gece olduğunda rüyasında ilk sahneyi gören 
Conor, Saat 12:06’da tekrardan uyanır. Canavar Conor için geldiğinde, onu 
dallarının arasına alır ve dalları ile Conor’ın gözlerini kapatır. Canavar ona, 
“Hayal gücünü çalıştır.” dedikten sonra Conor’ın düşleminde gördüklerine 
göre ilk hikayeyi anlatmaya başlar. Düşlemlerin rüyalar gibi arzu doyurucu 
mekanizmalar olduğunu söylemiştik.

O zaman Freud’un düşlerin yorumu üzerine yazmış olduğu argümanlar düş-
lemlerin yorumu için de geçerlidir. Freud’a göre rüyaların anlaşılmasının 
anahtarı arzu ve istekler üzerinde gizlidir. O zaman düşlem üzerinden elde 
edilmek istenen istekler rüyalarda formunu değiştirerek ya da değiştirme-
yerek karşımıza çıkarken ya da başka bir deyişle açık içerik olarak ya da ol-
mayarak karşımıza çıkarken, aynı şekilde görülen düşlemde, sahnede açık 
içerik veya gizli içerik olabilir. 

Rüyalar ile hayalperestin gün-rüyası olarak kurduğu düşlem arasında diya-
lektik bir ilişki vardır. Bu bağlamda Freud rüya yorumlama tekniğini kulla-
narak yönetmenin filmde bize sunduğu argümanlar çerçevesinde Conor’ın 
kurduğu düşlemi ele alabiliriz. Erich Fromm’a göre:

Freud’un rüya yorumculuğunda evrensel sembollerden çok raslantısal sem-
bolleri görmekteyiz. Çünkü ona göre, rüyadaki yarı mantıksal düzenin orta-
dan kaldırılması için rüyayı küçük parçalara ayırmamız gerekmektedir. Bu-
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nun peşinden, her küçük rüya parçası için ayrı bir çağrışımı gerçekleştirmek 
gelir. Daha sonra ise çağrışım sonucu elde ettiğimiz verileri rüyadaki yerleri-
ne yerleştirmemiz gerekir. Serbest çağrışım yöntemiyle elde edilen verileri 
bu biçimde birleştirirsek, rüyanın gerçek anlamını ortaya çıkaran ve bir iç 
düzen ile mantığa sahip olan senaryoyu elde edebiliriz. Freud, gizli arzula-
rımızın dile gelmesiyle oluşan […] rüyalara “latent” gizli rüyalar adını verir. 
[…] Ayrıca değiştirme ve farklılaştırma sürecini de rüya çalışması olarak ta-
nımlar.[…] Gizli rüyaları anlaşılabilir rüya haline getirirken kullandığı araçlar 
yoğunlaştırma, kaydırma ve ikincil işlemdir7.

Freud’un rüya çalışma metodları kullanılarak incelenecek olan, yönetmenin 
film içinde film mantığı üzerine izleyiciye gösterdiği düşlemlerin her ne ka-
dar ters etki yaratmış ve Conor için gerçekliğe dönüşmüş olduğu varsayılsa 
da, kurulan düşlem Conor’ın egosunun bir diğer farklı formdaki ikizi tarafın-
dan gösterildiğine göre yaratılan ters etki sadece Conor’ın canavarın kendisi 
olduğunu fark edemeyişi olacaktır. Gerçeklik dışı olan, bu bağlamda sadece 
canavar olacaktır.

Düşlem, düşlem olarak kalırken, Canavarın, Conor için dış gerçeklikte varol-
duğu sanılacağı varsayılabilir. Çünkü; bilinçdışı düşlem aktarımı ikincil olan 
ego tarafından Conor’a iletilecektir.

İlk Hikaye

Çok refah bir krallıktan bahseden Canavar, Conor ile aynı anda dış ses unsu-
ru olarak anlatılan hikaye ile birlikte sahneyi de görüyor. Canavar “refah ve 
huzurun bir bedeli olduğunu” söyleyerek hikayesine devam ederken, kral 
ve kraliçenin tahtlarında oturduğu sahne değişiyor. Siyah bir dev, kocaman 
ayağı ile bir askeri ezerken, ejderhalar ağzından çıkan ateş ile bir askeri ya-
karken ve büyücüleri olan insanların orduları tarafından bir asker mızrak-
lanırken, Canavar, “Kral, üç oğlunu da savaşırken kaybetmiş.” diyor. Çocuk-
larının ölümüne dayanamayan kraliçe kendisini uçurumdan  aşağı atarken, 
bir ayna kralın gözü önünde paramparça oluyor. Kral tahtın tek varisi olan 
evlatlık torununu bir prens gibi yetiştirirken, kahramanlığı ve iyiliği ile kral-
lığı fetheden prens atı ile birlikte büyürken, savaşlara katılıyor ve halk tara-
fından çok seviliyor. Dedesi beyaz gelinlikli bir kadın ile evlenirken, prensin 
kocaman bir adam olduğu dile getiriliyor. Dedesi olan kral hastalandıktan 
sonra, dedenin evlilik yaptığı yeni kraliçenin bir cadı olduğu söylentileri ya-
yılırken, kraliçenin üzerindeki kıyafet beyaz renkten siyah renge dönüşüyor. 
Kraliçe yatakta yatan krala içmesi için kupayı uzatırken, “birkaç hafta sonra 

7. Fromm, 2017, s. 86-87
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kralın öldüğü” söyleniyor ve kupa yere düşerken zemine kupanın içindeki 
kan serpiliyor. Kraliçe tahta geçerken, prens eli ile hanedanlığın duvarına 
yumruk atıyor. Kraliçe tacını takarken, hanedanlık bir anda simsiyah oluyor 
ve ekranda sadece siyah giyimli tacı ile kraliçe bir korsana dönüşüyor. Bu 
arada prens gönlünü zeki ve güzel bir köylü kadınına kaptırıyor.

Onlar ağaçların arasında öpüşürken kraliçe onları tahtından izliyor. Kraliçe 
tahtta kalmaya devam etmek için üvey torunu ile evlenmek isterken, prens 
bu fikri beğenmiyor ve köylü kızı ile birlikte ata binerek uzaklara giderken, 
kuş sürüsüne dönüşen kraliçe onları takip ediyor. Prens izini kaybettirirken 
bir porsuk ağacı görüyor ve onun altında köylü kadın ile birlikte dinlenmek 
için atı ile ilerliyorlar. Gün doğduğunda porsuk ağaçlarının altında prens ve 
köylü kadının uyudukları görülürken, prens uyanıyor ve prensin ellerinin 
kan içinde olduğu görülürken, köylü kadının öldüğü anlaşılıyor. Prensin gö-
zünün yaşından kan damlarken, sahne değişiyor ve kan, tahtında oturan 
kraliçeye damlıyor. Prens gelinin ölümünden kraliçeyi suçlu tutarken, halk 
kraliçeye karşı nefret ve intikam duygusu ile ayaklanıyor. Bu esnada canavar 
hikayenin gidişatına müdahele etmek için, ilk hikayeye dahil oluyor ve ha-
nedanlığın en tepesindeki kuleden kraliçeyi alıyor. 

Hikayenin sonu gelmeden porsuk ağacı canavarının dalları Conor’ın gözünü 
bırakıyor ve Conor’ın gözü açılıyor. O büyükannenin evlerinden gitmesi ko-
nusunda canavardan yardım beklentisini sonlandırırken, kraliçenin ölümü 
hak ettiğini dile getiriyor ama canavar daha hikayenin bitmediğini söyleye-
rek kraliçeyi bir katil olarak suçlanmaktan kurtarıyor. Porsuk ağacının altın-
da geçirilen gecede prensin bir bıçak ile köylü kadınını öldürdüğü görülüyor. 
Canavarın dediğine göre “Prens, halk tarafından kraliçenin suçlanılacağını 
biliyormuş.” Conor prensin bir katil olabileceğini görürken, kraliçenin de bir 
cadı olmadığını düşünür. Canavar ona kraliçenin bir cadı olduğunu söyler-
ken, katil olmadığını tekrardan dile getirir. Kupadan zemine doğru serpilmiş 
kanlar geri sarılarak zemin temizlenirken, kraliçe ölen yaşlı krala sarılarak 
ağlıyor. Conor, canavara hikayedeki iyi adamın kim olduğunu sorarken, ca-
navar insanların çoğu zaman iyilik ve kötülüğün ortasında olduklarını söylü-
yor. Bu hikayenin gerçeklik ile ilişkisini sormak isteyen Conor, “Bunlar beni 
anneannemden nasıl kurtaracak?” diyor. Canavar irkilip, kurtulunması ge-
reken kişinin büyükannesi  olmadığını söylüyor.

İlk Hikayenin Analizi

Freud’un rüya-çalışmasına göre, incelenecek olan ilk hikayenin, kaydırma 
(yer değiştirme metodu) ile çözümlendiği varsayılacaktır. Kaydırma ruhsal 
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rezonansların bir materyalden başka bir materyale dönüştürülmesidir. Bü-
lent Akot’un “Freud’un Rüya Yorum Metodu” makalesine göre:

Kaydırma, iki şekil alır: Birincisinde, gizli bir öğenin yerine onun bir parça-
sı değil, onunla çok daha az ilgili bir başka şey, ima edici yanı olan bir şey 
getirilir. İkincisinde, vurgulama önemli bir öğeden, önemsiz olan bir başka 
öğeye aktarılır. Bu şekilde sanki rüyânın ağırlık merkezi değiştirilir ve böy-
lece rüyâya yabancı bir görünüş verilir. Rüyâlardaki ima yoluyla kaydırma 
olayında yerini aldığı öğeyle yeni gelen arasında çok uzaktan ve yüzeysel bir 
bağ vardır. Bu yüzden de bunların anlaşılması kolay değildir. Rüyâ sansürü, 
ancak imadan asıl düşünceye gidişi olanaksız kıldığı ölçüde başarıya ulaşmış 
olur8.

Dikkat edildiği üzere, Conor’ın günlük hayatında kavga ettiği çocuklar, Co-
nor’ın öldürme isteği ile düşlemde kralın ölen çocukları olarak konumlan-
dırılıyor olabilir. Bu bağlamda düşlemin ilk sekansında Conor öldüren konu-
munda bir ejderha, büyücüleri kralın oğlunu öldürmeleri için tutan bir insan 
ve düşmanına mızrak saplayan bir askerdir. Conor düşlemini oluşturmadan 
önce, bizim için nesnel olan gerçekliğinin içinde büyükannesinin eve gelme-
sinden dolayı Conor’ın  ölüm içgüdüsünü harekete geçirdiği kabul edilebilir, 
bir yandan cinsel içgüdüsü de hareket halindedir. Düşlemdeki kraliçeyi öl-
dürüp tahtına kavuşmak isteyen prens Conor’ın egosuyken, üzerine suç atı-
lan kraliçe büyükannesidir. Diğer bir yandan: Conor’ın annesine sahip olma 
arzusu, annesinin kanser oluşu ile bir ayrışmaya dönüşerek yok etme isteği-
ni de ön plana çıkarmıştır.

Çünkü; Conor’ın annesi hasta ve ölüp ölmeyeceği belirsiz olduğu için Co-
nor’ı yorucu bir döneme tabi tutuyor. Bu yüzden prensesin ölümü kurtuluşu 
sembolize eder ve prensesi anne olarak konumlandırır. Babası evde olma-
dığı için yokluğunu kabul etmiş olan Conor içgüdüsel olarak onu yok etme 
isteğine sahip olmasa da onu varsaymıyor olabilir. Düşlemde hasta yatağın-
da ölen kralın bu açıdan bakıldığında Conor’ın babası olduğu düşünülebi-
lir. Büyükannesinin evindeki saatin ayarının Conor tarafından değiştirildiği, 
büyükannesi tarafından fark edilince, büyükannesi Conor’a telefonundaki 
saatin, bilgisayarındaki saatin yanlış olduğunu söylüyor. Büyükanne evden 
çıkmadan önce evdeki kurallardan bahsederken yapmaması gerekenleri 
dile getiriyor ve bu şekilde Conor’ı baskılıyor. Büyükanne evden çıktıktan 
sonra, Conor yeni taşındığı evdeki eşyaları kurcalamaya başlarken maket 
kuğuları ve balerine dokunuyor. Kilitli bir kapı olduğunu fark edince anahtar 
deliğinden kapının öteki tarafına bakıyor. Kapıya bakmak için hızlıca kapı-

8. Akot, 2010, s. 226.
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ya doğru yönelirken Amerika’dan gelen babasına kapıyı açıyor. Restoranda 
yemek yerken, babası ona Amerika’ya ziyarete gelebileceğini söyledikten 
sonra Conor kurallardan ve yasaklardan dolayı büyükannesi ile yaşamak is-
temediğini dile getiriyorr.

İkinci Hikaye

Binalar ve fabrikalar her yeri donatmış bir vaziyette, ormana ulaşmak için ça-
balayan kuş engellere çarpa çarpa yolunu bulmaya çalışıyor. Kuş ulaştığında 
değişmeyi reddeden bir şifacı ile karşılaşıyor. Şifacının bir çiçek koparıp eski 
usulle yapraklardan, bitki özlerinden ilaçlar yaptığı görülüyor. Aynı zaman-
da ejderhanın mızraklandığı kilise penceresinin önünde bir rahip görülüyor. 
Cemaatin iyiliğini isteyen rahip, şifacıyı ayrıştırarak, şifacının yaptıklarına, 
davranışlarına ve açgözlülüğüne karşı uyarmış. Bu vaazlar kimileri tarafın-
dan ilgi ile dinlenilince kapılar şifacının suratına kapanıyor ve şifacı ilaçlarını 
satamadığı için iflas ediyor. Bunu yaşadığı için kinlenen şifacı daha da şifalı 
ilaçlar yapmak için porsuk ağacına baltası ile yöneliyor. Ancak yemişlerin 
toplanması için porsuk ağacının kesilmesi gerekiyormuş. Şifacı ağacının ya-
nına geldiğinde rahip ile karşı karşıya geliyor.

Rahip ağacı kesmesine izin vermediğinden, şifacı baltasını yere atarak geri 
dönüyor. Aradan geçen belirsiz bir zamandan sonra, rahibin iki kızı porsuk 
ağacının etrafında koşuyor fakat belli bir süre sonra hastalanıyorlar. İyileş-
mesi için elinden geleni yapan rahip son çareyi şifacıda arıyor ve şifacının 
evinin önünde eğilerek kızlarını kurtarması için ona yalvarıyor. Onun bu is-
teğini reddeden şifacı, rahip kızlarına sarılırken porsuk ağacının gövdesinde 
açılan yarığın içine girdikten sonra, ağaç yer altına doğru çöküyor ve filmin 
ilk sahnesindeki gibi bir boşluk açılıyor. Rahibin gücü kızlarının elini tutmaya 
yetmiyor ve kızlar boşluktan aşağı doğru düşüyor. Canavar şifacıdan açgözlü 
ve kaba diye bahsederken şifa verdiğini hatırlatarak inançsız bir rahipten 
söz ediyor.

“Şifaya olan inanç, geleceğe olan inançtır.” diyerek sözlerini bitiren cana-
var, evi yıkmak için Conor’ı davet ediyor. Conor, elini yıkarmışcasına kul-
lanarak neleri yıkması gerektiğini söylediği esnada, canavar Conor’ı taklit 
ederek evi ve evin içindekileri parçalıyor. Conor “pencereleri kır” dedikten 
sonra, Canavar kendisinin kırması için ona elini yani dalını uzatıyor. Conor 
canavardan aldığı sopa gibi bir dal ile pencerelere zarar vermeye başlıyor ve 
ikinci hikaye sonlanıyor. İkinci hikayenin sonunda, Conor’ın evdeki eşyalara 
özellikle saate, pencerelere zarar verdiği ve kırmaya devam ettiği görülü-
yor. Büyükanne evin kapısından içeri girerken, Conor, evdeki eşyaları kırıp 
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döktüğünü sonradan fark ediyor. Conor anahtar deliğinden baktığı zaman, 
büyükannesinin ağladığını görüyor ve yıktığı için pişmanlık duyuyor, ağlıyor.

İkinci Hikayenin Analizi

İmgesel ötekinin iki parçaya bölünmesi ile oluşan öteki ikiz, Canavar for-
mundayken ikinci düşlemi sonlandırıyor. Düşlemde kızlarını kurtarmak için 
inancından vazgeçen bir rahip var. Bu rahip kızları hasta olmadan önce bir 
porsuk ağacının kesilmesini engellemek için çaba gösterirken, Conor’ı sem-
bolize ettiği varsayılabilir. Conor da annesinin ölmesini bir taraftan engel-
lemek için çabalarken rüyadaki rahibin kızları Conor’ın annesini sembolize 
ediyor olabilir. Diğer bir yandan Şifacı da Conor’ın kendisi olabilir. Çünkü; 
Conor gerçekliği inkar etmek için kullanıyor.

Kararsız bir duruş sergilerken, annesini kaybedeceğini bilmesine rağmen iyi-
leşebileceğini doğrulamak için çaba gösteriyor. Ancak şifacı yarılan porsuk 
ağacının içine girerken, Conor sürüşünü ölüme (death drive) doğru götü-
rüyor. Bu bağlamda kendi acısına son vermek için gerçekliği kabullenmek 
isterken ve ölüm içgüdüsünü harekete geçirerek acısına son vermek ister-
ken, annesinden kurtulma isteğini belirtiyor olabilir. Bunun dışında dikkat 
edildiği üzere, Conor için ilk fark ediş süreci başlıyor. Conor düşleminde evi 
yıktığını zannederken, büyükannesinin evini yıkıyor. Bu bağlamda ikiye bö-
lünen imgeselin simgesel ötekini yıkıcı bir şekilde göstermesi işlevsel olarak 
gerçeklik ile düşlem olanı fark etmediğini yıkıcı bir eylem ile Conor’a akta-
rıyor. Quinodoz’a göre:

Ayrılma ya da kaybetme korkusu karşısında inkar gelişebilir; bu durum, çok 
yoğun yaşanan kaygının gizlenmesine yöneliktir. Bazı analizanlar, analistin 
gerçek ya da düşlemsel olarak yokluğuna tahammül gösterebilirler çünkü 
simgeleştirme yeteneği gelişmiştir. Bazı analizanlar ayrılığa tahammül gös-
teremezler ve bunu doğrudan ifade edemezler; bastırmadan ziyade, inkar, 
bölme, yansıtma, içe atma gibi savunmalara başvurabilirler9.

Quinodoz’un dediğine göre Conor’ın inkarı, daha öncede bahsettiğimiz gibi 
nesnesinin yönünü kendisine çevirdi ve özneyi nesne olarak konumlandırdı. 
Pencerenin açılmasının sembolize ettiği gibi ayna görüntüsü ortadan kalktı, 
Conor bir iki halde (double) nesnel gerçekliğin içinde yer buldu. Bu bağlam-
da işlev olarak Conor içe atma eylemini gerçekleştirerek tekrardan inkar 
etti.

Conor gerçek dışı olarak algıladığı farklı formdaki egosal ikizini, gerçekliğin 
içine dahil etti. Bu bağlamda Conor için de canavar düşlemi gerçekliğin yeri-

9. Quinodoz, 2002, s. 17
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ni aldı. Düşünce süreci gelişmeye başlayan Conor bu durumu babası ile pay-
laşınca babası ona nesnel gerçeklikte böyle bir şey olamayacığını ve küçük 
öteki ile yüzleşmesi gerektiğini söylemiş oldu. İşlevsel olarak dışa yansıtma 
süreci yıkıcı bir şekilde başlamış oldu. Filmin sonlarına doğru gelirken, üçün-
cü hikaye aktarım unsurunu kaybederek gerçekliğin içinde egosal içgüdüyü 
bölünmüş bir şekilde daha da ortaya çıkardı.

Son

Conor‘ı döven çocuk, Conor’ın tekrar baktığını fark edince Conor’ın yanına 
gidiyor ve ona, “Benim için artık bir görünmezsin.” diyerek elini sıkıyor. Ço-
cuk uzaklaşır uzaklaşmaz Conor 12.07 canavarı arkasına alarak görünmez 
olmaktan kurtulmayı istediği için, çocuğu dövüyor. Dövdüğü anda bu eylemi 
canavarın yaptığını düşünen Conor, eylemi kendisi gerçekleştiriyor. Etrafın-
dan bunu sen yaptın diyerek tepki alan Conor için yüzleşme süreci başla-
dı. Abigail Golomb’a göre: İçsel alanlar inşa edildikçe ve düşünce süreçleri 
geliştikçe, cinsellik de artık analizin ilk zamanlarındaki yapı bozucu etkiyi 
taşımaz olmuştur. Bir sonraki sahnede inkar ve reddetme yerine, gerçekliği 
itiraf etmenin zamanı geliyor ve ilk sahne yeniden yaratılıyor. Egosal olanın 
ölüm isteği ile anne boşluktan bırakılarak acıya son veriliyor.
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Eğitim ve Sosyoloji

I. Bölüm: Eğitimin Doğası ve Rolü
  Yazar: Émile Durkheim

            Fransızcadan Çeviri: Arman Tekin, Cemre Yıldırım, Deniz Yılmaz

1. Eğitim Tanımları - Eleştiri Yazısı.

“Eğitim” kelimesi bazen doğanın veya bir insanın zekâmız ve irademiz üze-
rindeki tüm etkilerini tanımlamak için çok geniş bir anlamda kullanılmakta-
dır. Stuart Mill: “Kendimiz için yaptığımız ve başkalarının bizim için yaptığı 
her şey kendi doğamızın mükemmelliğine olabildiğince yakınlaşmak içindir. 
En geniş ifadeyle, insanın karakteri ve yetenekleri üzerinden oldukça fark-
lı amaçlarla üretilen yasalar,  yönetim biçimleri, endüstriyel sanatlar hatta 
insanın iradesi dışında gelişen iklim, toprak ve yerel konum gibi şeylerin 
dolaylı etkilerini bile bu tanımın içine giriyor,” demektedir.

Lakin bu tanım, aynı koşullar içerisinde vuku bulan bir karmaşanın olmadığı 
sürece bir araya gelemeyecek apayrı gerçeklikleri içermektedir. Bu şeylerin 
insanlar üzerindeki etkileri ve sonuçları insanın kendinden ileri gelen ey-
lemlerden çok farklı olduğu gibi, yetişkinlerin gençler üstündeki etkisi de 
birbirine denk olan iki insanınkinden farklılık göstermektedir. Bizi burada 
ilgilendiren ikincisidir ve bundan dolayı eğitim kelimesini ayrı tutmak nok-
tasında hemfikiriz.

Peki ama kendine özgü olan bu eylem nedir? Bu soruya verilen çok yanıtlar 
olmuştur ki; bu bağlamda iki temel tipe indirgenebilir.

Kant’a göre: “Eğitimin amacı, elverişli olan her bireyin mükemmeliyet vas-
fını geliştirmektir.” Peki ama mükemmellik ile kastedilen şey nedir? Bu nok-
tada çoğu kez söylenen şey, bütün insan becerilerinin bir ahenk içindeki 
gelişimidir. Birbirleriyle çatışmaksızın bunları mümkün olduğunca eksiksiz 
bir şekilde gerçekleştirebilmek için içimizdeki tüm gücü ulaşabileceği en 
yüksek noktaya çıkarmak ideal olan değilse, başka ne olabilir?
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Ancak bir dereceye kadar gerekli ve arzu edilir olan bu uyumsal gelişim, 
tamamen uygulanabilir değildir çünkü çok mecburi olmasa da insan davra-
nışına ters düşen bir kural vardır; o da kendimizi özel ve bağlayıcı bir göreve 
adamaktır. Kendimizi aynı tür bir yaşama adayamayız ve adamamalıyız; sa-
hip olduğumuz becerilere göre yerine getirebileceğimiz farklı işlevlerimiz ve 
üstümüze düşeni bir uyum içerisinde yapma sorumluluğumuz vardır. Ancak 
hiçbirimiz, insanın duygu ve eylemlerini harekete geçiren şeyin ne olduğu-
nu düşünmedik. Aslında tam tersine bunu düşünme görevini üstlenmeliyiz. 
Bu bağlamda düşünce, kendisini eylemin dışında tutarak ve yalnızca kendi 
üzerine eğilerek ve kendini dış eylemlerde tamamen özneye bırakarak ge-
lişebilir. Buna bağlı olarak ilk farklılaşma dengede bozulma olmadan ger-
çekleşir. Ve eylem, kendi tarafında bir düşünce gibi çok sayıda farklı ve özel 
formlar alma eğilimindedir. Kuşkusuz bu uzmanlık, belirli bir ortak paydayı 
ve sonuç olarak hem organik hem de ruhsal işlevlerinin dengesini bireyin 
sağlığının sosyal kaynaşma ile birlikte uzlaşmaya dâhil eder. Buna rağmen 
kusursuz uyum, davranış ve eğitimin nihai sonu olarak gösterilemez.

Hâlâ çok tatmin edici olmayan faydacı tanıma göre eğitim, “bireyi kendisi 
ve akranları için bir mutluluk aracı haline getirmesidir,” (James Mill). Çünkü 
mutluluk, esasen herkesin kendince değer biçtiği öznel bir şeydir.  Bu tarz 
bir formül, eğitimi bireysel bir keyfiyet durumunda bıraktığı için eğitimin 
amacını kendi içinde belirsiz bırakmıştır. Spencer haklı olarak mutluluğu 
nesnel bir şekilde tanımlama yoluna gitmiştir. Onun için mutluluğun koşul-
ları yaşamın koşullarıdır. Eksiksiz bir mutluluk, mutlu bir yaşamdan geçer. 
Ancak hayatın anlamı nedir? Sözü edilen sadece fiziksel bir yaşam ise bunun 
pek de mümkün olmayacağı söylenebilir. Çünkü organizma ve çevresi ara-
sında belirli bir dengeyi ve tanımlanabilir veri ile ilişkili olan bu iki terim için 
benzerliğin de aynı olduğunu belirtmektedir. Ancak en önemli hayati gerek-
sinimler olduğu gibi ifade edilemez. İnsan için, özellikle de bugünün insanı 
için bu yaşanır bir hayat değildir. Yaşadığımız hayat için organlarımızın nor-
mal işleyişinden daha fazlasını isteriz. Kültürlü bir karakter zekânın verdiği 
hazdan vazgeçmek yerine yaşamamayı tercih eder. Materyal bir bakış açısı 
dahi olsa, gerekli olanın ötesinde bütün sınırlamalardan kaçar. İngilizlerin 
dediği gibi, “life of standard” yani yaşam standardı inilebildiği kadar aşağı-
daki asgari koşullara, altyapıya ve zamana göre sınırsız bir şekilde değişir. 
Dün yeterli bulduğumuz şey bugünkü insanın gözünde saygınlıktan uzaktır 
ve geldiğimiz bu noktada her şey bizi taleplerimizin artacağına inanmaya 
sevk ediyor.

Bu kısımda tüm bu tanımların genel eleştirisine değineceğiz. Bu varsayım-
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dan başlayarak, ayırt etmeksizin tüm herkes için geçerli olan ve teorisyenle-
rin tanımlamak için çaba sarf ettiği evrensel ve özgün nitelikte olan ideal ve 
mükemmel bir eğitim vardır. Ancak ilk bakışta tarihe baktığımızda böyle bir 
hipotezi doğrulayan hiçbir şey yoktur. Eğitim zamana ve ülkeye göre sonsuz 
derecede değişmektedir. Yunan ve Latin şehirlerinde eğitim, toplumun bir 
parçası olmak için bireyin kendisini topluluğa körü körüne bağdaştırmasını 
öğretmişti. Bugün ise onu özerk bir kişilik yapmaya uğraşmaktadır. Atina’da 
güzel düşünceleri ve saf spekülasyonun zevkini tadabilen hassas, bilge, zeki, 
sevecen beyinler oluşturmaya çalışmışlardır. Roma’da ise, her şeyden önce, 
çocukların harflerle ve sanatlarla ilgisiz, askeri bir şan için tutkulu ve ey-
lemlerinin yiğitçe olması gerekiyordu. Ortaçağ’da eğitim her şeyden önce 
Hristiyanlık üzerineyken, Rönesans’ta eğitim seküler ve edebi bir karaktere 
bürünmüştür. Günümüzde bilim, bir zamanlar sanata ait olan yeri alma eği-
limindedir. Gerçekliğin ideal olmadığı söylenecek mi; eğer eğitim değiştiyse 
bunun sebebi insanların ne olması gerektiğini anlamış olmalarıdır. Fakat Ro-
malıların eğitimi bizimkine benzer bir şekilde bireyselcilik aşılanmış olsaydı, 
Roma şehri varlığını sürdüremez, Latin medeniyeti ve kısmen onlardan ge-
len modern medeniyetimiz kurulamazdı. Orta Çağ’ın Hıristiyan toplulukları, 
bugün onlara verilen yerlerin şayet ücretsiz incelemesini yapsalardı, hayatta 
kalamazlardı. Bu nedenle göz ardı edilemeyecek türde hayati gereksinimler 
vardır. Onu hayata geçirecek toplum için ölümcül olacak bir eğitimi hayal 
etmenin ne anlamı olabilir?

Kendi içinde sorgulanabilir olan bu varsayım daha genel bir yanılgıya da-
yanmaktadır. Eğer ideal eğitimin nasıl olması gerektiğini kendimize sorma-
ya başlarsak, zaman ve mekân koşullarından ayrı olarak, eğitim sisteminin 
kendi içinde gerçeği yansıtmadığı dolaylı olarak kabul edilir. Zaman içinde 
yavaşça düzenlenmiş, diğer sosyal kuruluşlarla dayanışma içinde olan ve 
onları açıkça beyan eden, bu nedenle de toplumun yapısını artık iradesiyle 
değiştiremeyen kurum ve uygulamalar görülmemektedir. Ancak belirtilen 
kavramların salt bir sistemi olarak için tek bir mantığa bağlı olduğu görün-
mektedir. Her dönemden insanın nihai bir amacı gerçekleştirmek için onu 
gönüllü olarak organize ettiğini farz ediyoruz; eğer bu organizasyon her yer-
de aynı değilse, bunun sebebi, hem izlenecek hedefin hem de elde edi-
lebileceği araçların doğasında bir hata olduğudur. Bu açıdan bakıldığında, 
geçmişteki eğitimler tüm veya kısmi birçok hata gibi görünmektedir. Bu ne-
denle göz önünde bulundurmaya gerek yoktur atalarımızın yapabildikleri 
gözlem ya da mantık hataları ile bir arada durmak zorunda değiliz; ancak 
verilen çözümlere bakmadan kendimize sorunu sorabilir ve sormalıyız, yani 
olanları bir kenara bırakarak sadece kendimize ne olması gerektiğini sor-
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mamız gerekir. Tarih dersleri yapılan hataların tekrarını önlemek için en iyi 
şekilde kullanılabilir.

Ancak her toplum, aslında gelişiminin ele alındığı belirli bir noktasında ge-
nel olarak karşı konulmaz bir güçle bireylere zorla kabul ettiren bir eğitim 
sistemine sahiptir. Çocuklarımızı kendi istediğimiz şekilde yetiştirebileceği-
mize inanmak anlamsızdır. Uymak zorunda olduğumuz geleneklerimiz var 
ki; eğer bunlara ciddi anlamda karşı gelirsek bunun vebalini çocuklarımız 
çekerler. Bu insanlar, başta yetişkinler uyum içinde olmadıkları kendi ak-
ranlarıyla yaşama halinde değildirler. Sahip oldukları fikirlerin de yoksa il-
kel veya zamanından önce yetiştirilmelerinin de bir önemi yoktur; her iki 
durumda da normal yaşam koşulları içinde değillerdir. Bundan dolayı, fikir 
ayrılığı noktasında zayıf iradeye sahip güçlü bir direnişle karşılaşılmadığı sü-
rece ekarte edemediğimiz bir eğitim düzenleyicisi vardır.

Buna karşın bu tipi belirleyen gelenekler ve düşünceler, biz değil bireysel 
olarak bizi biz yapanlardır. Ortak yaşamın bir ürünüdürler ve gereksinimleri 
dile getirirler. Bunlar çoğunlukla bir önceki neslin eseridir. İnsanlığın tüm 
geçmişi bugünün eğitimini yönlendiren bu maksimum değerlere katkıda 
bulunmuş, bütün tarihimiz hatta bizden önceki insanların tarihi bile iz bırak-
mıştır. Aynı şekilde yüksek organizmalar geçirdikleri her biyolojik devrimin 
nihai yansımasını kendi içlerinde taşırlar. Tarihsel açıdan eğitim sistemle-
rinin nasıl oluşturulduğuna ve geliştirildiğine baktığımızda, bunların dine, 
siyasi örgütlere, bilimin gelişim seviyesine, endüstriyel sanatlara ve benzeri 
şeylere bağlı olduğunu anlarız. Eğer bütün bunları tüm tarihsel sebeplerden 
soyutlarsak anlaşılmaz hale gelirler. Öyleyse birey kişisel düşüncesinden ile-
ri gelen sade bir çabayla bireysel bir düşüncenin ürünü olmayan bir şeyi ye-
niden inşa edeceğini nasıl iddia edebilir? Kişi istediği küçük düzenlemeleri 
yapabileceği boş bir levha ile değil, kendi iradesiyle yaratamadığı, yok ede-
mediği ve değiştiremediği mevcut gerçeklerle karşı karşıyadır. Onlara ancak 
tanımayı öğrendiği ve doğası ve koşullarını bildiği ölçüde etki edebilir ve 
okula gider, fizikçi hammaddeyi ve biyolog yaşayan organizmaları inceler-
ken gözlemlemeye başlarsa ancak o zaman öğrenebilir.

Başka türlü nasıl olabilir? Salt bir diyalektik ile eğitimin ne olması gerektiği 
belirlenmek istendiğinde ilk önce eğitimin hangi amaca hizmet etmesi ge-
rektiğini sormakla başlamak gerekir. Ancak eğitimin amaçlarından ziyade 
eğitimin bir amacı olduğunu bize söyleten nedir? Soluma ve canlılardaki 
dolaşım sisteminin öncülünü bilmiyoruz. Hangi ayrıcalıkla birlikte eğitimsel 
işlev hakkında daha iyi bilgilendirilebiliriz? Bu soru belli ki çocuk yetiştirme-
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yi düşünmek şeklinde cevaplandırılacaktır. Ancak problemi farklı kavramlar-
la yaratmak sorunu çözmez. Bu yetişmenin ne ile ilgili olduğu, bağlı olduğu 
ve hangi insani gereksinimlere cevap verdiği söylenmelidir. Bunun geçmişte 
ne olduğunu ve nasıl cevaplandırıldığını gözlemlemeye başlayarak ancak bu 
sorular cevaplandırılabilecektir. Bu nedenle sadece eğitimin ön konseptini 
oluşturmaksa, sözde olan bir şeyi belirlemek için tarihsel gözlem kaçınılmaz 
görünmektedir.

2. Eğitimin Tanımı

Eğitimi tanımlamak için, var olan ya da var olmuş eğitim modellerinin sis-
temlerini göz önünde bulundurmalı, onları bir araya getirerek ortak özel-
liklerini tespit etmeliyiz. Bu özelliklerin bir araya getirilmesi bizi aradığımız 
tanıma ulaştıracaktır.

Bu şekilde zaten açıklamış olduğumuz iki kavram var. Bu doğrultuda var 
olan eğitimin, birinci jenerasyondan, ikinci jenerasyona aktarılabilmesi için 
bir genç, bir de yetişkin jenerasyona ihtiyaç vardı. Bize bu eylemin doğasını 
açıklamak kalır. Öyle ki çift yönlü bir tutumun sergilendiği ne toplum ne de 
eğitim sistemi vardır; aynı anda tek ve çok yönlüdür.

Çok yönlüdür. Böylece pek çok farklılığın olduğu bu toplumda, en az o kadar 
farklı eğitim türünün olduğu söylenebilir. Var olan bu farklılık sınıfları oluş-
turabilir miydi? Eğitim bir sınıftan diğerine farklılık gösterebilir: soylular ve 
halk için aynı olmadığı gibi Brahmanlar ve Sudralar için de aynı değildi. Aynı 
şekilde Orta Çağ’da sınıflar arasındaki kültürel farklılık o kadar büyüktü ki, 
gençlerde tahsillilere şövalyelik sanatı öğretilirken, köylülere gittikleri kilise 
okulunda çarpma, müzik ve dil bilgisi gibi sıradan dersler verilirdi. Bugün 
bile hala verilen eğitimin sosyal sınıflara veya içinde bulunulan çevreye göre 
değişiklik gösterdiğini görmüyor muyuz?

Şehirde verilen eğitimle kasabada verilen eğitimin aynı olmadığı gibi burju-
valara verilen eğitimle işçilere verilen eğitim aynı değildir. Burada yalnızca 
mirasın gözden kaybolduğunu göreceksek, bu oluşumun ahlaki olarak adil 
olmadığını söyleyebilir miyiz? Bu tezi savunmak kolaydır. Bu tez çocukları-
mıza verilen eğitimin rastlantısal olarak doğduğu yere veya ait olduğu aileye 
bağlı olmadığını kanıtıdır. Ama aynı zamanda dönemimizin ahlak anlayışı bu 
noktada beklenen doyuma ulaşılabilirken, eğitim bu şekilde tekdüze olmak 
zorunda değildir.

Her çocuğun kariyeri büyük ölçüde kör bir kalıtım tarafından belirlenmemiş 
olsa da, mesleklerin ahlaki çeşitliliği büyük bir eğitimin çeşitlenmesine yol 
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açmayacaktır. Aslında her meslek, belirli fikirlere, belirli kullanım alanlarına, 
bazı şeyleri görebilmek için bir takım yeteneklere ve özel birikimlere sa-
hip olmayı gerektiren kendine özgü bir ortam oluşturur ve çocuğun yerine 
getirmesi için başvurduğu fonksiyon için hazırlanması gerektiğinden ötürü 
belirli bir yaştan sonra eğitimin üzerinde uygulandığı hiçbir konu için aynı 
kalamaz. İşte bu yüzden bütün medeni ülkelerin kendilerini gittikçe daha 
çok çeşitlendirdiğini ve özelleştirdiğini ve bu özelleştirmenin gün geçtikçe 
daha çok arttığını görmekteyiz. Adaletsizlik ve eşitsizliklere dayanarak üre-
tilen heterojenite ilk bulduğumuz hali gibi olmasa da daha azı değildir. Ta-
mamen homojen ve eşitlikçi bir eğitim bulmak için insanlık tarihinde henüz 
farklılaşmanın olmadığı ve çok küçük de olsa hala mantıklı bir anı temsil 
eden prehistorik toplumlara geri dönülmelidir.

Ama bu özel eğitimler ne kadar önemli olursa olsun eğitimin tamamı değil-
dir Her nerede gözlenirlerse gözlesinler sadece aşağıdaki belli noktalarda 
ayrılabilecekleri düşünüldüğünde kendi başına yeterli olmadıkları söylene-
bilir. Onları bir araya getiren tek bir ortak nokta vardır. Herhangi bir sınıf 
ayrımı gözetmeksizin eğitimin belli fikirlerle, yaklaşımlarla ve uygulamalarla 
yapılmasını telkin eden bir kişi yoktur. Bir toplum birbirine kapalı olan sınıf-
larla bölünse bile her zaman herkes için ortak bir din vardır ve bu yüzden 
dinin o zaman içerisinde temel olan kültürel kuralları toplumun her kesimi-
ne aynı şekilde yayılır.

Eğer her kastın ve ailenin kendine özgü tanrıları varsa herkes tarafından bi-
linen ve çocuklara dua etmeleri öğütlenen tanrılar arasında genel bir ayrım 
olur. Bu tanrılar dünyayı ve hayatı anlama yolunda bir takım davranışlar ve 
duyguları içselleştirerek kişiselleştirirken, aynı zamanda ibadetlerini dinsel 
hayatın sınırlarını aşan zihinsel boyuta taşımadığımız sürece gerçekleştire-
meyiz. Aynı şekilde, Orta Çağ’da, köleler, din adamları, burjuvalar ve soylu-
lar eşit biçimde aynı eğitimi alırlardı. Ahlaki ve kültürel ayrımın bu derecede 
bir zıtlığa ulaştığı toplumlar söz konusuysa, onları birbirlerinden farklı kılan 
gelişmiş insanların yaşadığı sınıflar daha geniş bir uçurumla ayrılır. Herhangi 
bir eğitimin, bütün bu ortak unsurlarının kendilerini dini semboller biçimin-
de ifade etmediği durumlarda var olması mümkün olmaz. Tarihimiz boyun-
ca aynı temelde insan doğası, farklı fakültelerin önemi ve milli ruhumuzu 
oluşturan hukuk, görev, toplum, birey, gelişim, bilim ve sanattaki birtakım 
fikirleri bir araya getiren, zengin veya fakir farketmeksizin örneğin endüst-
riyel işlevlere hazır serbest mesleklerin oluşmasına yönelik eğitim bilincini 
oluşturmayı amaçlar.
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Bu işlerin sonucunda her toplum insanın sahip olması gereken belirli ideal 
fiziksel ve ahlaki bir bakış açısı belirler: belirli ölçütlere dayanan bu ideal 
herkes için aynıdır, belirli noktalardan yola çıkarak tüm toplumun algılayış 
biçimine göre farklılık gösterir. Eğitimin direği olan bu ideal, bir zamanlar 
tek ve benzersizdi. Bu nedenle asıl amacı çocukların ilgisini çekmektir: bazı 
fiziksel ve zihinsel özellikler ait olduğu toplumun hiçbir üyesinde yokmuş 
gibi gözükse de, bazı özellikler de ait olduğu sosyal sınıfın üyelerinin (kast, 
sınıf, aile, meslek) hepsinde olduğu düşünülür. Buna karşın toplum bu ideali 
kendi içinde ve var olan sosyal sınıflarda eğitimi uygulayabilmek için belirler. 
Toplum sadece üyelerinin arasında yeterli esneklik varsa hayatını sürdürebi-
lir: Eğitim, çocuğun hayatına önceden topluluk halinde yaşamanın getirmiş 
olduğu alışkanlıkları oturtarak, bu esnekliği sürdürür ve pekiştirir. Ama öte 
yandan belirli bir ayrım olmaksızın bütün birliği sağlamak imkânsız olurdu: 
aynı zamanda eğitim çeşitlendirilerek ve özelleştirilerek gerekli olan çeşitli-
liğin kalıcılığı sağlanır. Eğer toplum kastlar ve sınıflar arasındaki eski ayrım-
dan söz edilemeyecek bir duruma ulaşmışsa,  temelinde bir eğitim daha be-
lirler.  Eğer o anda iş çok fazla bölünmüşse, ortak duygu ve fikirlerden yola 
çıkarak çocukları daha profesyonel yetenek çeşitliliğine maruz bırakacaktır. 
Eğer toplum savaşla çevrili bir ülkede yaşıyorsa, milli temellere dayalı bir 
model üzerinden bilinçleri eğitmeye çalışır; ama eğer uluslararası mücadele 
daha barışçıl bir hal aldıysa gerçekleştirmek için aradığı tür daha genel ve 
insani olur. Eğitim yalnızca bu şekilde çocukların içinde kendisi için bir yer 
edinir. İleride bireyin bu gereklilikleri yerine getirebilmek için bunlarla nasıl 
ilgilendiğini göreceğiz.

Buradan yola çıkarak bir sonraki formüle ulaşıyoruz: Eğitim artık sosyal ha-
yatta aktif bir şekilde yer almayan yetişkin nesil tarafından geliştirilmiş bir 
eylemdir. Amacı, çocuklarda kendisi ve siyasi toplum tarafından seçilmiş be-
lirli fiziksel, entelektüel ve ahlaki nitelikleri geliştirmek ve özellikle bunları 
hedef kitle üzerinde gerçekleştirmektir.

3. Önceki Açıklamanın Sonucu: Eğitimde Sosyal Karakter

Önceki açıklamanın sonucuna göre eğitim, genç neslin sistemli bir şekilde 
sosyalleşmesini ele alır. Her birimiz var olan iki olgunun da soyutlaştırılarak 
birbirlerinden ayrılmaz hale getirilebilmeleri için belirgin bir koşul sağlama-
dığını söyleyebiliriz. Bunlardan biri yalnızca bize ait olan tüm zihinsel du-
rumları ve kişisel hayatımızdaki olayları açığa çıkarıyor: bu bireysel olmak 
olarak adlandırılabilir. Diğeri şahsımıza ait olmayan ama mensubu olduğu-
muz değişik grup ya da gruplara ait, bizim tarafımızdan anlamlandırılan dini, 

72 Gorgon Dergisi

ARAŞTIRMA SOSYOLOJİ



ahlaki inançlar ve değerler, milli ya da özel geleneklerden yola çıkarak ortak 
bilinç tarafından oluşturulan fikirler, değerler ve alışkanlıklar sistemidir. Or-
tak noktaları sosyal olmalarıdır. Bize ait her olgu böylece eğitimin sonunu 
oluşturur. 

Aslında bu sosyal varoluş sadece insanın ilkel anayasasını ortaya koymaz 
ama ani bir gelişimin de sonucu değildir. İnsan aniden siyasi bir otoritenin 
baskısı altına girerek, ahlaki bir disipline saygı göstermeye, onu kabul etme-
ye ve onun için fedakârlıkta bulunmaya yatkın değildir. Yaradılışımız gereği 
hiçbir şekilde tanrıların kölesi ve toplumun sembolik amblemi olmaya, ge-
leneklerine bağlı kalmaya ve onları onurlandırmak için kendimizi özelleştir-
meye gerek duymayız.

Toplum aynı zamanda, belirli ölçütlere göre şekillendirdiği ve koruduğu 
bu ahlaki güçleri kendi yararı için kullanarak bireylerin kendilerini aşağılık 
hissetmelerine neden olmaktadır. Eğer kalıtılm ile gelmiş olabilen şüpheli 
soyutlamaları ve belirsiz eğilimleri dikkate almazsak, çocuk hayata yalnız 
kendi benliği ile başlar. Böylece toplum her yeni nesilde bulunan neredeyse 
umutsuz bu tabloya karşın yeni bir yaklaşım geliştirmesi gerekir. Henüz yeni 
doğmuş bencil ve asosyal olan varlığa en hızlı şekilde başka bir sosyal ve ah-
laki bir yaşam sürdürme becerisi eklemek gerekir. İşte bu bir eğitim işidir ve 
bu kişiye bütün mükemmelliğini gösterir. Kendi organizmasını özü tarafın-
dan belirlenmiş biçimde geliştirmekle kalmaz, ortaya çıkarmak istediği gizli 
güçlerini görünür hale getirir. Bu bireyde yeni bir benlik yaratır.

Ayrıca bu yaratıcı değer insanın eğitimine özel bir ayrıcalıktır. Ebeveynle-
rinden edindikleri şayet kademeli bir eğitim süreci ise, diğer tüm her şey 
hayvanlardan alınanlardır.” Bu süreç yeni bir hayat yaratmasa da hayvanla-
rın açığa çıkmamış belirli içgüdülerini bastırabilir. Hiçbir şey yaratmasa da 
doğal dürtülerden keyif almayı kolaylaştırır. Yavru annesinden öğrendikleri 
sayesinde daha çabuk uçmayı ve yuvasını inşa etmeyi öğrense de, kendi 
deneyimlediklerinin sonucunda öğrendiklerinin yerini tutmaz. Basit toplu-
luklar halinde ya da bireysel olarak yaşayan hayvanlar bunu doğuştan ge-
tirdikleri kendilerine özgü doğal reflekslerine borçludur. Bu yüzden eğitim, 
birey ve toplum hayatı için yeterli olduğundan dolayı doğaya herhangi bir 
katkıda bulunmaz.  Buna karşın insan için sosyal hayatın kendisine dayattı-
ğı her türlü kurala uyum sağlaması, deyim yerindeyse, bunu özümsemesi 
ve kendisiyle uyumlu bir şekilde hayata geçirmesi oldukça zordur. Nesilden 
nesile miras yoluyla aktaramadıkları her şeyi takip ederler. Bu, aktarımın 
yapıldığı eğitim yoluyla olur.
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Buna karşın, söylenilenlere göre, eğer bunun ahlaki değerler yaratma konu-
sunda bir etkisi olursa, bireylere mahrumiyeti empoze ettikleri, bireylerin 
doğal hareketlerini engelledikleri ve onları dışarıdan gelen bir etkiyle hare-
kete geçiremedikleri için, her bir kişi onu ani bir şekilde araştırmak ve elde 
etmekle ilgilenmez mi? Bunlar nesnelerin doğasına daha iyi uymasını sağla-
yan çeşitli zekâ nitelikleridir. Bunlar ayrıca organizmanın gücünü ve sağlığını 
iyileştirmeye katkı sağlayan fiziksel özelliklerdir.  Her ne kadar toplum bas-
kısı bu süreci hızlandırsa da, bunlardan ya da bunların bir kısmından dolayı 
bireyin kendisi için mükemmel olan seviyeye, eğitimin onu geliştirmesi ile 
ulaştığı gözükmektedir.

Ancak böyle gözükmesine rağmen bu niteliklerin hiç geliştirilmediği top-
lumlar olduğu ve toplumdan topluma farklı algılandıkları için eğitimin, tıpkı 
başka yerlerde olduğu gibi öncelikle sosyal ihtiyaçlara cevap verdiği görül-
mektedir. Bu güçlü bir entelektüel kültürün herkes tarafından bilinmesinin 
avantajlarından olmalıdır. Bugün üst seviyeye taşıdığımız bilimin eleştirel 
bakış açısına uzun bir süre şüpheyle yaklaşılmıştır. Hiç yetersiz bir aklı mem-
nun eden büyük bir öğreti biliyor muyuz? Bilgiye olan bu ilgisizliğin, doğası 
gereği insanları zorunda bıraktığına inanmaktan kaçınılmalıdır. İnsanlar ken-
dilerine nadiren ve öylesine öğretilen bilime karşı doğuştan bir istek duy-
mazlar. Bilimi yalnızca ona muhtaç olduklarını tecrübe ettikleri zaman öğ-
renmeyi isterler. Her ne kadar kendi hayatlarının sorumluluğunu üstlenmiş 
olsalar bile bu konuda yapabilecekleri bir şey yoktur. Rousseau’nun da ön-
cesinde söylediği gibi, algı, deneyim ve içgüdü tıpkı hayvanlarda olduğu gibi 
hayati ihtiyaçları karşılamak için yeterli olabilir. En basitinden eğer bireysel 
yaratım sürecinde kendi yolunu izleyen biri ötekilerin ihtiyaçlarının ne ol-
duğunu bilmiyorsa, üstelik acı verici ve yorucu çabalar sarf etmeden fayda 
sağlayabilecek bilimsel bir araştırma yapamaz. Bilgiye olan açlığın yalnızca 
toplum tarafından farkındalık yaratıldığında ve ona ihtiyacı olduğu hissetti-
rildiğinde fark eder. Toplum hayatına gelindiğinde düşünceyi bütün biçimle-
riyle yansıtabilmek yaşanan fikir çatışmasından dolayı çok karmaşık bir hal 
almıştır; bilim bunu aydınlatılmış düşünce olarak tanımlar. Toplumun kendi 
üyelerinden bilimsel kültürü kabul etmesini beklemesi ve bu düşüncenin 
onlara zorunlulukmuş gibi dayatılmasından ötürü bilimsel kültür kaçınılmaz 
bir hal almıştır. Ancak başlangıçta sosyal organizasyon çok basit, çok çeşitli 
ve kendi içinde her zaman eşit olduğu sürece, hayvan içgüdüsü bağnaz bir 
gelenek için yeterli olur. Buna karşın düşünce ve özgür irade, geleneği teh-
dit ettiği için, gereksiz ve aynı zamanda tehlikelidir. İşte bu yüzden yasakla-
nırlar.
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Ondan başka fiziksel özellikleri yoktur. Toplumsal çevrenin durumu halkı çile-
ciliğe yönlendirip ve beden eğitiminin arka planda reddedileceği belirtiliyor. 
Sevmenin zor olduğu dönemlerde çileciğe zorbalığa karşı takınılabilecek tek 
tavır olduğu için ihtiyaç duyuluyordu, zira bu durum Ortaçağ’daki okullarda 
yaratılmıştı.  Aynı şekilde mevcut görüşün ardından, aynı eğitim daha farklı 
bir anlayış çerçevesinde aktarılacaktır. Sparta’da bu eğitimin amacı vücudu 
yorulmaya zorlamaktı, Atina’da vücudu en azından göze hitap edecek bir 
hale getirmekti, şövalyeler döneminde savaşçıların atik ve esnek bir şekilde 
forma sokulması beklenirken günümüzde hijyenik bir amaçtan ziyade, çok 
yoğun tehlikeli etkileri olan entelektüel kültürle ilgilenmektir. Böylece ilk 
bakışta istekli görünen bireyler bile, onu yalnızca toplum tarafından teşvik 
edildiği zaman ve toplumun istediği biçimde araştırır.

Aynı şekilde sorulan bir soruya yukarıda belirtildiği gibi cevap veririz. Buna 
karşın bir topluma bireylerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmesini gösterdi-
ğimizde, dayanılmaz bir zorbalığa maruz bırakılıyorlarmış gibi görünebilir. 
Lakin gerçekte eğitim yoluyla her birimizi eğiten, bize en iyi olanı gösteren, 
tamamen insana özgü toplu eylemlerin başlangıcı olduğu için kendileri bu 
teslimiyete ilgi gösterirler. Gerçekten de insan, toplumda yaşadığı için in-
sandır. Bir makale sürecinde modern sosyoloji çalışmalarını özetleyen genel 
ve önemli olan bir önermeye titizlikle yer vermek oldukça zordur. Âmâ baş-
larda, gittikçe azalan bir rekabetin olduğu söylenebilir. Ayrıca bunu doğrula-
yan en temel gerçekleri kısaca özetlemek mümkündür.

Öncelikle eğer bugün, tarihsel olarak yaratılmış bir olguysa ahlakın toplum-
ların doğasıyla yakından ilişkilidir çünkü belirttiğimiz üzere toplum değişince 
o da değişir. Haliyle bu ortak yaşamın bir sonucudur. Aslında bizi kendimiz-
den  uzaklaştıran, kendimizden başka çıkarları göz etmeye mecbur bırakan, 
tutkularımızı ve içgüdülerimizi bastırmayı öğreten, bize kanun yapan, bizi 
engelleyen, mahrum eden, kurban eden ve kendi değerlerini bizlerin kişisel 
değerlerinden üstte tutan toplumdur. Bütün bu sistemi zihnimizde yaratan 
toplum, içimizde ve dışımızda kural ve görev bilincini sürdürür. Dolayısıyla 
insan fizyonomisinin en zorlayıcı özelliklerinden biri olan ve bizi tamamıyla 
bir yetişkin yapanın ötesinde çok geliştiren eğilimlerimizin üzerinde kontrol 
sahibi olma gücünü sağlar.

Bu entelektüel bakış açısıyla topluma daha azını borçlu değiliz. Bilim bu tarz 
düşüncelerimizi kontrol altına alarak, sebebiyet, kanunlar, uzay, sayı, vücu-
diyet, hayat, mantık, toplum vb. temel kavramları oluşturur. Bütün bu temel 
düşünceler sürekli olarak bir evrim halindedir. Pestalozzi’nin inandığı gibi, 
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başlangıç noktası olmaktan uzakta olan bütün bu bilimsel çalışmanın öze-
tidir. Günümüz anlayışı ve uygulanan bilimsel yöntemler artık farklı olduğu 
için insanı, doğayı, olayları ve yerleri, Ortaçağ’da tasvir edildiği gibi anlat-
mayız.

Bilim kolektif bir iştir çünkü yalnızca tarihin belirli dönemlerinde yaşamış bi-
lim adamlarını değil tarihin birbirini izleyen tüm dönemlerini ele alır. Dinin 
bilimin önemli bir noktaya gelmesinden önce egemen olduğu zamanlarda, 
tüm mitolojiler zaten çok detaylı bir şekilde insanı ve evreni ele alıyordu. 
Öte yandan bilim dinin mirasçısıdır. Âmâ din toplumsal bir kuruluştur. Bir 
dil öğrenerek bütün düşünce, çıkarım ve sınıflandırma sistemlerini öğrenir 
ve yüzyıllar içerisinde tecrübe edilerek derlenen bu sınıflandırmalar sonu-
cunda ortaya çıkan çalışmaları miras alırız. Dahası, dil olmadan bu konuda 
genel bir fikirden söz edemeyiz. Çünkü kelime, kavramlara yeterli bir tutarlı-
lık vererek onları sabitlemesiyle zihin tarafından rahatlıkla ele alınabilir. İşte 
bu yüzden dil saf algımızın üzerine çıkmamıza olanak sağlar ve ilk etapta dili 
sosyal bir olgu olarak göstermeye gerek yoktur.

Bu birkaç bize gösteriyor ki; insan toplumun sahip olduğu her şeyi elinden 
alsaydı, hayvanlarla aynı seviyeye düşerdi. Eğer insan, hayvanların ulaştı-
ğı seviyenin ilerisine hayvanlar durakladığında geçebilmişse, öncelikle ki-
şisel çabalarının meyvesini bire indirgememiş olur ama bu arkadaşlarıyla 
içinde olduğu her eylemde performansı artırabilecek bir işbirliği yaptığında 
olur. Bu özellikle arkadan gelen neslin çalışmasının ürünlerinin sonrasında 
da kaybolmamasıdır. Bir hayvanın bireysel hayatı boyunca öğrenebileceği 
şeylerden geriye neredeyse hiçbir şey kalmaz. Buna karşın insan, deneyim-
lerinin sonuçlarını kitaplar, anıtlar, heykeller gibi yaptığı işler ve ürünler va-
sıtasıyla neredeyse en ince ayrıntısına kadar sözlü anlatım geleneği ve ben-
zeri şekillerde nesilden nesile aktarır. Doğanın yüzeyi sürekli olarak büyüyen 
zengin bir alüvyonla kaplıdır. Her defasında bir neslin ortadan kaybolup, bir 
başkasının yerini almasına karşın insanın bilgelik birikimi sona ermez ve bu 
belirsiz birikim onu kötünün ve kendisinin üzerinde tutar. Ancak ilk olarak 
işbirliğinden bahsedildiği gibi, bu birikim ancak toplum içerisinde ve toplum 
tarafından sağlanabilir. Zira kendi mirasının geliştirilip üzerine eklenebilme-
si için, önceki nesillerden beri süre gelen ve onları birbirine bağlayan her 
neslin ahlaki bir benliği olmalıdır ki bu, toplumun kendisidir. Bu minvalde 
çok sıkça kabul edilen toplum ve birey arasındaki düşmanlığın aslında hiçbir 
karşılığı yoktur. Her ne kadar bu iki kavram birbirlerine karşıt ve aralarında 
benzer bir anlayış geliştirmekten uzak olsalar da, konuya dâhil olmaktadır-
lar. Birey toplumda kendi olmak ister. Özellikle belirtilen eğitim anlayışından 
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yola çıkarak üzerinde hiçbir şekilde onu baskılayacak, eksiltecek ve niteliğini 
değiştirecek bir eylem uygulanmamalı, aksine onu geliştirerek gerçek bir 
insan yaratılmalıdır. Hiç şüphesiz böyle bir çaba harcanması ile büyüyemez. 
Ama gönüllü olarak çaba harcama becerisi insana özgü en değerli yetenek-
lerden biridir.

4. Devletin eğitimdeki rolü

Eğitimin bu tanımı, devletin eğitim alanındaki tartışılan görev ve sorumlu-
luklarını kolaylıkla çözmeye imkân verir.

Çocuklar ailelerinin kendileri üzerindeki haklarına itiraz ediyorlar.  Çocuk 
öncelikle kendisinin entelektüel ve ahlaki gelişimini yönlendirmenin aileye 
ait olduğunu kabul ediyor. Zira eğitim temelde özel ve ailevi olarak algılanır. 
Kişi bu bakış açısını kabul ettiğimizde, doğal olarak devletin bu konudaki 
müdahalesini mümkün olan en aza indirgeme eğilimindedir. Devletin, aile-
lerin yerine yardımcı ve vekil olarak hizmet vermek ile sınırlı kalması gerek-
tiğini söylemek lazım.  Aileler devletin dışında üzerlerine düşen sorumlu-
luklarını yerine getirmekten kaçındıklarında doğal olarak kolaycılığa kaçarak 
çocuklarını istedikleri okullara gönderebilmektedirler.  Ancak kesinlikle bu 
sınırlar içinde kalmalı ve gençliğin zihninde kararlı bir yönelimi etkilemek 
için tasarlanan olumlu eylemlerden uzak tutulmalıdır.

Fakat onun rolü çok da olumsuz kalmamalıdır. Eğer kurmaya çalıştığımız 
gibi, eğitim, her şeyden önce, ortak bir işleve sahipse, çocuğu içinde ya-
şadığı sosyal çevreye adapte etmeyi hedefliyorsa, toplumun böyle bir iş-
leme ilgisiz kalması imkânsızdır. Mademki eğitim, kendisinden sonra gelen 
davranışları yönlendiren bir referans noktasıdır, o zaman eğitim toplumda 
nasıl yok sayılabilir?  O halde, öğretmenin, çocuğa yaşaması gereken çevre 
ile uyum içinde olmasını sağlamak için aktarılacak fikir ve duyguları sürekli 
olarak hatırlatması gerekir. Pedagojik eylemi sosyal anlamda yerine getir-
meye her zaman hazır ve uyanık tetikte olmasaydı, mutlaka belirli inançlara 
hizmet ederdi ve ana vatanın büyük ruhu, birbiriyle çatışan, tutarsız küçük, 
parça parça ruhlara bölünürdü ve dağılırdı. Tüm eğitimin temel amacına kar-
şı daha fazla karşı koyarak gidilemez.  Bir seçim yapmak gerekir: toplumun 
varlığına bir değer yükleniyorsa ve bu değerin bizim için ne anlama geldiğini 
görüyorsak, eğitim, vatandaşlar arasında bir toplumda olmazsa olmaz olan, 
yeterli fikir ve duygu birliğini sağlamalıdır ve bu sonucu üretebilmesi için, 
tamamen bireylerin keyfiliklerine terk edilmemelidir.

Eğitim temelde toplumsal bir işlev olduğu sürece, devlet bunu görmezden 
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gelemez. Aksine, eğitim olan her şey bir anlamda eğitimin eylemine tabi 
olmalıdır. Bu, öğrenimin tekelleştirmesi gerekir demek değildir. Sorun, bu 
şekilde ele alınamayacak kadar karmaşıktır ki; biz de ayırma niyetindeyiz. 
Belirli bir pay bireysel girişimlere bırakıldığında, okuldaki ilerlemenin daha 
kolay ve hızlı olduğu düşünülebilir; zira birey devletten daha yenilikçidir. An-
cak bu, kamunun çıkarları çerçevesinde, devletin, daha doğrudan sorum-
luluk sahibi olduğu okullardan başka okullar açmasına izin vermesi, orada 
olanlara yabancı kalması ve takip etmemesi anlamına gelmez. Aksine, bu-
ralarda da verilen eğitim devletin kontrolü altında kalmalıdır. Eğitimcinin 
işlevi, yalnızca devlet tarafından konulan özel şartları garanti edemeyen 
birine devredilemez. Şüphe yok ki, devletin müdahalesinin dâhil edilmesi 
gereken sınırların bir kez ve herkes için belirlenmesi oldukça sıkıntılı ve zor 
olabilir, ancak müdahale ilkesine itiraz edilemez.  Sınırsız bir özgürlük içinde 
anti-sosyal bir eğitim verme hakkını talep edebilecek bir okul yoktur.

Bununla birlikte, ülkemizdeki mevcut zihinsel bölünme durumunun, devle-
tin bu görevini, özellikle, hassas aynı zamanda önemli hale getirdiğini kabul 
etmek gerekir. Gerçekten de, toplumun olmadığı bu fikir ve duygu toplulu-
ğunu yaratmak devlete bağlı değildir; eğitim kendisini oluşturmalıdır ve dev-
let, eğitimi yalnızca tahsis edebilir, koruyabilir, özel kişiler için daha bilinçli 
hale getirebilir. Fakat tartışmasız ki bizde, bu ahlaki birlik her açıdan olması 
gerektiği gibi değildir. Farklı ve hatta bazen çelişkili kavramlar arasında bölü-
nüyoruz. Bu ayrışmalarda inkâr edilemeyen ve dikkate alınması gereken bir 
gerçek vardır. Azınlıkların çocuklarına fikirlerini dayatabilme hakkını tanıyan 
bir çoğunluk, söz konusu olamaz. Okul bir taraf olayı olamaz. Çünkü öğret-
men, otoritesini öğrencilerini kişisel önyargılarının kısıtlaması konusunda 
gerektiğince kullanırken görevinde başarısız olduğunda öğrenciler öğret-
mene haklı görünmek kendilerini savunurlar. Ancak, tüm fikir ayrılıklarına 
rağmen, medeniyetimizin temelinde açık olsun olmasın herkes için ortak 
olan, alenen yüz yüze gelmekten kaçınılan belli sayıda çok az ilke vardır: 
demokratik ahlakın temeli olan akla, bilime, fikirlere ve duygulara olan say-
gıdır. Devletin rolü, bu temel ilkeleri tanımlamak, bunların okullarda öğretil-
mesini sağlamak, hiçbir yerde yok sayılmış çocukların kalmadığından emin 
olmak ve her yerde bu çocuklar hakkında hak ettikleri saygı çerçevesinde 
konuşulmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, daha az saldırganlık ve şiddetli 
içeren ve kendisini daha makul sınırlar içinde tutabilme noktasında daha 
etkili olabilecek konusunda uygulanacak bir eylem mevcuttur.
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5. Eğitimin gücü. Eylem araçları.

Eğitimin amacını belirledikten sonra, bu amacı gerçekleştirmenin nasıl ve 
ne ölçüde mümkün olabileceğini, yani nasıl ve ne ölçüde etkili olabileceğini 
belirlemeye çalışmalıyız.

Soru, her zaman çok tartışmalı olmuştur. Fontenelle’e göre, “ne iyi bir eği-
tim iyi bir karakter yaratır, ne de kötü bir eğitim iyi bir karakteri yok eder”. 
Aksine, Locke ve Helvetius için eğitim her şeye muktedirdir. İkincisine göre, 
“herkes eşittir ve eşit yeteneklerle doğar; eğitim yalnızca farklılıklar yaratır.”-
Jacotot’un teorisi öncekine benzer: Soruna yönelttiğimiz çözüm, bir yandan 
doğuştan yatkınlıkların önemi ve doğası hakkında sahip olduğumuz fikre, 
öte yandan, eğitimcinin erişebildiği eylem araçlarının gücüne bağlıdır.

Locke ve Helvetius’un düşündüğü gibi, eğitim hiçbir şeyden insan yaratmaz; 
yapılan her şeyi bulduğu eğilimlere uygular. Öte yandan, genel olarak bu 
doğuştan gelen eğilimlerin çok güçlü, yok etmesi veya kökten dönüşmesi-
nin çok zor olduğunu kabul edebiliriz; çünkü bu eğilimler eğitimcinin çok az 
kontrol sahibi olduğu organik koşullara bağlıdır. Bundan dolayı, belirli bir 
nesneye sahip olduğu, zihin ve karaktere yönelik yakın davranışta bulunma 
ve düşünme yollarına yönelttiği ölçüde, bireyin tüm geleceği önceden belir-
lenir ve eğitimde bunun için yapılacak pek bir şey kalmaz.

Neyse ki, insanın özelliklerinden biri de doğuştan yatkınlıkların onun içinde 
çok genel ve çok belirsiz olmasıdır. Aslında içgüdü, dış nedenlerin etkisine 
çok az yer bırakan, sabit, katı ve değişmez bir yatkınlık türüdür. Hal böy-
leyken biri, insanda doğru şekilde adlandırılan tek bir içgüdünün var olup 
olmadığını sorabilir. Bazen koruma içgüdüsünden bahsediyor ancak yanlış 
ifade ediyoruz. Zira içgüdü, bir kez duygularla tetiklendiğinde araya giren 
herhangi bir düşünce olmaksızın doğal sınırlarına ulaşana kadar birbirine 
kendiliğinden bağlanan her zaman aynı olan belirli hareketler sistemidir. 
Buna karşın hayatımız tehlikedeyken yaptığımız hareketlerin böyle bir ka-
rarlılığı ve otomatik değişmezliği yoktur. Biz her duruma göre değişkenlik 
gösteren içgüdüleri şartlara göre uyarlarız. Çünkü içgüdüler, hızlı olsa dahi 
belirgin ölçüde bilinçli bir seçim olmadığı sürece etki etmezler. Kısaca koru-
ma içgüdüsü olarak adlandırılan şey, herkesin bir kez engellemeye çalıştığı 
tahmini aracılar haricinde ölümden kaçınmaya yarayan genel bir dürtüden 
başka bir şey değildir. Buna çok doğru olmamakla kimi zaman birlikte anne-
lik içgüdüsü, babalık içgüdüsü ve hatta cinsel içgüdü de denilebilir. Bunlar 
tek yönlü dürtülerdir ama bu dürtülerin gerçeğe dönüştüğü aracılar kişiden 
kişiye, olaydan olaya değişkenlik gösterir. Bu nedenle, deneme yanılma, ki-
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şisel barınma ve buna binaen yalnızca doğumdan sonraki etkilerini hissetti-
rebilecek davranışların nedenleri için geniş bir alan ayrılmıştır. Oysa eğitim 
bu nedenlerden biridir.

Gerçek şu ki, çocuğun bazen intihar, hırsızlık, cinayet, sahtekârlık ve bunun 
gibi belirli bir eyleme karşı çok güçlü bir eğilime sahip olduğu iddia edil-
mektedir. Ancak bu iddialar gerçeklerle uyuşmamaktadır. Bu konu hakkında 
ne söylenirse söylensin, nadiren kişinin doğuştan bu veya bu tür bir suça 
adanmış olduğu düşünülse de, kişi suçlu doğmaz. İtalyan kriminolojistlerin 
bu temeldeki paradoksunun günümüzde artık çok fazla savunucusu yoktur. 
Miras kalan şey ise, bireyi tutarlı ve disiplinli davranışlara karşı daha dirençli 
kılan belirli bir zihinsel denge eksikliğidir. Ancak böyle bir mizaç, bir erkeğin 
macera aşığı bir kâşif, bir peygamber, siyasi bir yenilikçi, bir mucit vb. birinin 
suçluya dönüşeceği önceden tahmin edilmez. Aynı şey tüm mesleki bece-
riler için de söylenebilir. Bain’in belirttiği gibi; “Büyük bir dilbilimcinin oğlu 
tek bir kelimeyi miras almadığı gibi büyük bir gezginin oğlu da okulda bir 
madencinin oğlu tarafından coğrafyada geride bırakılabilir.” Çocuğun ebe-
veynlerinden aldığı şey çok genel olan yetilerdir. Bunlara bir miktar dikkat 
gücü, şüphe götürmez derecede azim, sağlıklı bir muhakeme, hayal gücü 
vb. örnek verilebilir. Ancak bu yetilerin her biri farklı türde amaçlar için kul-
lanılabilir. Oldukça güçlü bir hayal gücüne doğuştan sahip olan bir çocuk, 
şartlara ve üzerinde hissedilecek etkilere göre ressam, şair, yaratıcı ruha 
sahip bir mühendis ya da gözü pek bir yatırımcı olabilir. Bu nedenle doğal 
nitelikler ve yaşamda kullanılması için almaları gereken özel biçimler arasın-
daki ayrım önemlidir. Bu, geleceğin doğuştan gelen anayasamız tarafından 
kesin suretle önceden belirlenemediği anlamına gelmektedir. Aklı anlamak 
kolaydır. Kalıtım yoluyla aktarılabilecek salt faaliyet formları organizmanın 
dokularında sert bir formda sabitlenebilmek için her zaman aynı şekilde 
yeteri miktarda tekrarlananlardır. Ancak insan yaşamı, çoklu, karmaşık ve 
bu nedenle değişen koşullara bağlıdır ve buna nedenle kendi içinde sürekli 
değişmeli ve dönüşmelidir. Sonuç olarak, belirli ve kesin bir biçimde açıklı-
ğa kavuşturulması mümkün değildir. Ancak tüm özel deneyimler için ortak 
olan özellikleri ifade eden yalnızca çok genel ve çok belirsiz olan hükümler 
hayatta kalabilir ve bir nesilden diğerine geçebilir.

Çok farklı kararlar alabilmelerinden ötürü özünde çok genel olan bu karak-
terlerin ekseriyetle çok uysal ve değişken olduğu söylenebilir. Döğdüğü anda 
insanı oluşturan kararsız sanallıklar ile toplum içerisinde yararlı bir rol oy-
namak için olması gereken en belirgin karakter arasındaki mesafe oldukça 
önemlidir. Bu, eğitimin çocuğa gitmesi gereken mesafedir. Görüldüğü üzere 
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geniş bir alan onun etkisine açıktır.

Ancak bu etkiyi sürdürebilmek için yeterli enerji var mıdır?

Eğitimsel etkiyi neyin oluşturduğu hakkında fikir vermek ve gücünü göster-
mek amacıyla çağdaş bir psikolog olan Guyau, bunu hipnotik öneriyle karşı-
laştırdı ve bu karşılaştırmanın temelsiz olmadığını gördü.

Hipnotik öneri, aslında birbirini takip eden iki koşulu varsaymaktadır: (1) De-
neğin hipnotize edildiği durum istisnai pasiflik ile nitelendirilir. Zihin nere-
deyse tabula rasa1 haline indirgenmiş, bilinçte bir tür boşluk oluşmuş; irade 
felç geçirmiş gibi olur.Böylelikle aykırı olan herhangi bir düşünceye uyma-
mak için önerilen fikir minimum bir dirençle kurulabilir; (2) Ancak, boşluk 
asla tamamlanamadığı için, fikrin önermeyi de kendi içinde belirli bir eylem 
gücünde tutması gerekir. Bunun için hipnozcunun emir tonuyla yetkin bir 
şekilde konuşması gerekir. Ben istiyorum demeli ki; itaat etmeyi reddetme-
nin akla bile gelmeyeceğini, eylemin yerine getirilmesi ve bir şeyin göster-
diği gibi görülmesi gerektiğini, aksi takdirde olamayacağını belirtmesi ge-
rekmektedir. Deneğin zayıf düştüğünde tereddüt ettiğini, direndiğini, hatta 
bazen itaat etmeyi reddettiğini görüyoruz. Eğer sadece tartışmaya girerse, 
bu onun gücünü bitirir. Önerme, deneğin doğal mizacına ters düştükçe emir 
tonu daha fazla vazgeçilmez olacaktır.

Öyle ki, bu iki koşul, eğitimcinin eylemine maruz kalan çocuk ile destekledi-
ği raporlarda yerine getirilir: (1) Çocuk, doğal olarak, hipnotize edilen kişinin 
yapay olarak yerleştirildiğine tamamen benzer bir pasiflik durumundadır. 
Bilinci yalnızca kendisine önerilenlerle mücadele edebilecek az sayıda dü-
şünce barındırır; iradesi hala ilkeldir. Bu yüzden çok kolay bir şekilde etkile-
nebilir. Aynı sebepten dolayı çocuk, örneklerden kötü etkilenmeye çok açık, 
taklit etmeye çok meyillidir; (2) Öğretmenin doğal olarak öğrencisi üzerinde 
yaşadığı yükseliş, tecrübesinin ve kültürünün üstünlüğünden dolayı doğal 
olarak kendi eylemi için gerekli olan etkin gücü verecektir.

Bu yaklaşım eğitimcinin silahsızlandırılmasının ne kadar gerekli olduğunu 
göstermektedir ki; zira hipnotik önerinin tüm gücünü bilinmektedir. Bu ne-
denle, eğer eğitici eylem daha az ölçüde bile olsa benzer bir etkiye sahip-
se, nasıl kullanılacağını bilindiği sürece çok fazla şey beklemek mümkündür. 
Gücümüzün enginliğinden korkmak yerine çaresizliğimizin cesaretimizi kır-
masından uzakta olmalıyız. Eğer öğretmenler ve ebeveynler, çocuğun gözü 

1. Tabula rasa veya tabula rosa John Locke’un ortaya attığı “boş levha” önermesine işaret eder. 
Bir empirist olan Hume’a göre, zihnimizde doğuştan gelen bir fikir yoktur.
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önünde iz bırakan hiçbir şey olamayacağını, aklının ve karakterinin yapısının 
her an gerçekleşen ve belirgin önemsizlikleri nedeniyle hiç dikkat etmediği-
miz bu binlerce küçük duyarsız eyleme bağlı olduğu noktasında daha bilinçli 
olsalardı, onların dillerine ve davranışlarına da o kadar dikkat edeceklerdi! 
Şüphesiz ki eğitim, ani ve aralıklı sarsıntılarla ilerlediğinde harika sonuçlar 
elde edemez. Herbart’ın dediği gibi, belli aralıklarla şiddet uygulayarak ço-
cuğu azarlamak, çocuk üzerinde büyük bir etki yaratmaz. Ancak eğitim, sa-
bırlı ve sürekli olduğunda, acele ve belirgin başarılar aranmadığında lakin 
dış olaylardan ve belirsiz koşullardan rahatsız edilmeksizin iyi belirlenmiş 
bir yönde yavaşça ilerlediğinde, ruhları derinden etkilemek için gerekli olan 
her şeye sahiptir.

Aynı zamanda eğitimsel eylemin asıl kaynağının ne olduğunu görüyoruz. 
Hipnozcuyu etkin kılan şey, şartları elinde tutmasını sağlayan otoritedir. Hali 
hazırdaki analojiye göre eğitimin, temelde bir otorite olması gerektiği söy-
lenebilir. Bu önemli teklif doğrudan da yapılabilir. Eğitimin aslında doğdu-
ğumuz bireysel ve asosyal varlığa yepyeni bir varlık getirmeyi hedeflediğini 
gördük. Eğitim, asıl doğamızın ötesine geçmemiz için bizi yönlendirmelidir 
ki; bu durumda çocuk bir yetişkin olacaktır. Buna karşın sadece az ya da 
çok acı verici bir çaba ile kendimizi aşabiliriz. Örneğin, insanın kendini oy-
nayarak ve zevk çekiciliği haricinde hiçbir acı çekmeden oluşturabileceğini 
söyleyen Montaigne veya Epikürcü bir anlayıştan daha yanlış ve hayal kı-
rıklığı yaratan bir şey yoktur. Hayat karanlık değilse ve yalandan çocuğun 
gözünde hayatı karartmak bir suçsa, ancak o zaman yaşam ciddi ve ağırdır 
ve yaşama hazırlayan eğitim bu minvalde yer almalıdır. Doğal egoizmini sı-
nırlandırmayı, kendini daha yüksek uçlara tabi kılmak, arzusunu iradesinin 
imparatorluğuna teslim etmek ve bunları uygun sınırlar içinde tutmayı öğ-
renmesi için, çocuğun kendisi üzerinde güçlü bir baskı kurması gerekir. Şu 
noktada kendimizi kısıtlamıyoruz ancak sadece fiziksel bir gereklilikten ve 
ahlaki olarak buna ihtiyacımız olmasından ötürü birine şiddet uygularız. An-
cak çocuk bize bu çabaları fiziksel olarak dayatan zorunluluğu hissedemez 
çünkü bu tutumu vazgeçilmez kılan yaşamın sert gerçekleriyle direkt olarak 
temas halinde değildir. Henüz mücadeleye girmez ama Spencer’ın dediği 
gibi; onu sert tepkilere maruz bırakamayız. Onlara iyilikle yaklaştığında za-
ten büyük oranda şekillenmiş olmalıdır. Bu nedenle, iradesine boyun eğme-
si ve kendisine gerekli kontrolü sağlamayı hesaba katması, onların baskısı 
ile ilgili değildir.

Geriye kalan şey görevdir. Görev hissi, aslında çocuk için ve hatta yetişkin 
için çabayı teşvik ediciye verilebilecek en iyi örnektir. Benlik saygısı, kendi-
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sini varsayar. Cezalara ve ödüllere karşı duyarlı olmak için uygun bir şekilde 
onurunun ve dolayısıyla görevinin bilincinde olmak zorundadır. Ancak ço-
cuk görevi yalnızca öğretmenleri veya ailesi tarafından öğrenebilir; ne ol-
duğunu, ancak ne olduğunu ona gösterdikleri şekilde değil, onların dilleri 
ve davranışlarıyla bilebilir. Onlar, onun için vücut bulmuş ve kişileştirilmiş 
bir görev olmalıdır. Yani ahlaki otorite, eğitimcinin baskın niteliğidir. Çünkü 
onun içindeki otoriteye göre, görev görevdir. Tam olarak sui generis2 olan 
şey, vicdana seslenen, iradesine ilham verdiği ve dile getirdiği an hükmünün 
yayılmasını sağlayan emir tonudur. Sonuç olarak, aynı türden bir izlenimin 
öğretmen olan kişiden ortaya çıkması gereklidir.

Bu nedenle duyulan otoritenin şiddetli veya baskılayıcı olmadığını göster-
mek gerekli değildir: otorite, tamamıyla mutlak bir ahlaki yükselişe dayanır. 
Bu durum, öğretmenin iki temel koşulunun mevcudiyetini gerektirmekte-
dir. Öğretmenin öncelikle iradeye sahip olması gerekir. Çünkü otorite gü-
vene işaret eder ve çocuk, tereddüt ettiği, ertelediği ve kararlarını yeniden 
değerlendirdiği birisine güvenemez. Ancak bu ilk koşul en önemlisi değildir. 
Her şeyden önce önemli olan, o duyguyu vermek zorunda olan otoritedir 
ki, öğretmen gerçekten onu içinde hisseder. Eğer gerçekten buna sahipse, 
yalnızca gösterebileceği bir güç oluşturur. Öyleyse bu nereden geliyor ola-
bilir? Sahip olduğu bu maddi güç mü cezalandırma ve ödüllendirme hakkı 
vermektedir? Fakat ceza korkusu otoriteye saygı göstermekten tamamen 
farklı bir şeydir. Ceza, acı çeken kişi tarafından haklı bulunursa, ancak o za-
man ahlaki bir değeri vardır ki bu da, cezalandıran otoritenin zaten meş-
ru olarak tanındığı anlamına gelmektedir. İşte asıl soru budur. Öğretmen 
otoritesini dışarıdan değil, kendisi elinde tutar; bu da ona yalnızca içsel bir 
inançtan gelebilir. Kendisine ve zekâsının ya da yüreğinin üstün nitelikleri-
ne değil, şüphesiz görevine ve görevinin büyüklüğüne inanması gerekir. Pa-
pazın konuşmasının bu kadar kolay renklendirildiği otoriteyi oluşturan şey, 
görevindeki yüce düşüncedir çünkü inandığı ve dinsizler yığınından daha 
yakın hissettiği bir tanrı adına konuşur. Laik öğretmen bu tür bir duyguya 
sahip olabilir ve olmalıdır. O da, kendisinin üstünde ahlaki büyük bir insanın 
yani toplumun bir organıdır. Tıpkı papazın, tanrısının tercümanı olduğu gibi, 
zamanının ve ülkesinin büyük ahlaki düşüncelerinin tercümanıdır. Bu fikir-
lere bağlı, onların bütün büyüklüklerini hisseden, içinde ve farkında olduğu 
otorite, kendi insanına ve kendisinden yayılan hiçbir şeyi iletmekte başarısız 
olamaz. Bu tür kişisel olmayan bir kaynaktan gelen bir otoritede, ne gurura, 
kibire ne de ukalalık içine giremez. Bu tamamen görevlerine ve tabiri caizse 
bağlı olduğu makama olan saygıyla ilgilidir. Bu saygı da, söz, jest aracılığıyla 

2. Kendine Özgü
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ondan çocuğuna geçer.

Bazen özgürlük ve otorite, sanki iki eğitim faktörü olarak birbiriyle çelişi-
yormuş ve birbirlerini sınırlıyormuş gibi birbirlerine karşıt olmaktadır. Âmâ 
bu zıtlaşma gerçek dışıdır. Bu iki terim, aslında birbirini dışlamaktan uzak-
tır. Özgürlük, iyi anlaşılmış olan otoritenin kızıdır. Zira özgür olmak, canın 
ne isterse yapmaktan ziyade kendisinin öğretmeni olmak, aklıyla hareket 
etmeyi bilmek ve vazifesini yapmaktır. Âmâ öğretmenin otoritesini kullanıl-
ması gereken yer, kesinlikle çocuğa bu kendi kendini kontrol etme yetisiyle 
donatmaktır. Öğretmenin otoritesi yalnızca görev ve aklın otoritesinin bir 
yönüdür. Bu nedenle, çocuk bunu eğitimcinin sözleriyle kendini tanıyacak 
ve yükselişe katlanacak şekilde eğitilmelidir ki bu durumda, daha sonra onu 
bilincinde nasıl bulacağını ve başvuracağını bilebilir.
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