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Apollo Tapınağı’na altın harflerle “Kend�n� tanı.”
yazılmıştı. Nasıl tanıyab�l�rd� �nsan, kend�
kend�s�n�? "Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız /
ve devam ed�yor başkalarının hınçlarıyla" d�yordu
şa�r. Kend�n� tanımak ya da benl�ğ�n� �nşa etmek,
ötek�ne muhtaçtı.
Ben ve ötek�n�n d�yalekt�ğ� hem b�rb�rler�n�
gerekt�r�yor hem de b�rb�rler�n� dışlıyordu.
Kalabalığın uğultusu onun ses�n� bastırıyordu,
toplumun gölges� onun üzer�ne düşüyordu: Ne "b�z"
öznes�n�n dışında kalab�len ne de "b�z" öznes�n�n
�ç�nde kaybolab�len "ben", kend�s�n� �nşa etmek
zorundaydı. 

Noktasız Derg�, dördüncü sayısında "Ben" temasını
ele alarak öznen�n felsef� dönüşümü, benl�ğ�n
ps�koloj�k �nşası, toplumun �ç�ndek� "ben",
toplumsuz kalan "ben" ve "ben" temasına dah�l
ed�leb�lecek d�ğer konularda yazı ve ç�z�mler� ele
alıyor.

Noktasız'ı okurken her yazının başında, sayfanın sağ üst
köşes�nde bulunan QR kod �le s�z�n �ç�n hazırladığımız
müz�kler� d�nleyeb�l�rs�n�z.

/noktas�zderg�
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arafından sürekl� çek�şt�rme, �t�p kakma hal� mev-
cuttur. B�rey oradan oraya savrulur ve en sonunda
homojenleşt�r�lmeye çalışılan heterojen yığınlar-
dak� çökelt�lerden b�r� olur.Hayat denen yolda, saf
"ben"e sah�p olan çocuk büyüdükçe önce "ötek�"ne
ulaşır, ardından “ötek�” yer�n� "başkası"na devre-
der, “başkası” �se b�rey� mutlak sona, yan� �nt�hara
götürür. “Ötek�” del�l�ğe evr�leb�l�r, “başkası” �se
kes�nkes �nt�hara götürür. İnt�har �k� anlamdadır;
b�r�nc�s� aklen �nt�har, d�ğer� �se bedenen �nt�har-
dır. Bundan kurtuluş yolu “ben”e dönmekt�r. Ş�m-
d� bu yolculuğu �nceleyeceğ�z.
    "Ben" b�lg�s� çocukken pek b�r açık, pek b�r
berraktır. Çocuk ne varlığından ne de algılarından
şüphe duyar. Onun �ç�n algı ve kavranan dünya b�-
r�c�k  gerçekl�kt�r. H�kaye ve  masallardak� dünya-
                                 lar da deney�mled�ğ� dünyaya �ç-
                                 k�nd�r. O  dünyalar  da  hayal  gü- 
                                 cünün  oluşturduğu fantez�ler de 
                                deney�mleneb�l�r, kavranılab�l�r ve 
                                 ulaşılab�l�rd�r.  K�m�   masallarda 
                                 kahraman b�r  kapı  veya b�r  geç�t 
                                 yardımıyla farklı b�r evrene g�rer,
                                 oradak� şeyler dünyamızdak�nden
                                  farklıdır ama y�ne de kend� �ç�nde
                                 tutarlı ve  olağandır.  Masal  kah-
                                 ramanları da b�ze tuhaf  gelen şey-
                                 lere gayet aş�nadır. Masal, absürt-
                                 lüğü normalleşt�r�r. D�nleyen ço-

bu b�lg�yle doğar ve çocukluğunu bu b�lg�yle geç�-
r�r. Ancak zamanla yet�şk�nl�ğe �lerleyen �nsan,
maruz kaldığı etk�lerle bu b�lg�den uzaklaşır. Ço-
cukken her şey daha b�r gerçek ve her şey daha b�r
anlaşılırdır. Çocuk her şey� apaçık, olduğu g�b� al-
gılamaya mey�ll�d�r. Şeyler� olduğu g�b� kavrar,
h�kaye ve masallara �nanır, b�r şey� �mgeleyeb�l�-
yorsa o şey vardır; çünkü �mge de pek b�r gerçek-
t�r, neredeyse elle tutulab�l�r b�r mefhumdur ona
göre. Bu durum yet�şk�nler�n çocuğu küçük gör-
mes�ne, daha yumuşak b�r tab�rle çocuğun doğal
davranışına ve merakına haf�f b�r tebessümle kar-
şılık vermes�ne sebep olur. Ancak çocuk gördüğü,
duyduğu, kısacası dünyada dene-
y�mled�ğ� her şey� tam b�r kabul-
len�şle �ç�ne alır, "kandırıldığı" ak-
lına  gelmez; o,  anlatılanı   yaşar. 
Çocuğun  dünya  algısı herhang�
 b�r yet�şk�ne kıyasla daha gerçek 
ve maddeseld�r. Absürt h�kayeler
b�le onun  �ç�n  gerçekt�r. Aslında
çocuk, b�r yet�şk�ne göre, gerçek-
l�ğe  daha  yakındır  ve  gerçekl�ğ� 
z�hn�nde kavrayab�l�r. Yet�şk�nl�k-
te  �se beklent�, gelenek, töre, top-
lumun görüşü, a�len�n ve arkadaş-
ların düşünce kalıpları, yargıları

İ
nsan, doğar doğmaz kend� kend�s�yled�r ve da-
ha dünyaya gözünü açmamışken kend� �ç�nde
var olur. İnsan  kend�n�  b�lerek  dünyaya gel�r, 
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cuğun z�hn�nde b�r açık kapı bırakır ve ardındak�
köprüyle dünyaları b�rb�r�ne bağlar. Masal dünyası
belk� b�z�m dünyamız değ�ld�r ancak b�-z�m
dünyamızdak� b�r kapı vasıtasıyla ulaşılab�l�r-d�r.
H�çb�r� gerçek olmasa b�le kapı gerçekt�r. K�m�
masallar d�rekt olarak absürtlüğün ve fante-z�n�n
�ç�ne götürür çocuğu. Sonuç olarak çocuk bell� b�r
yaşa kadar şüphe duymaz h�çb�r�nden. Çocuk
önce kend�s�n� b�l�r, çünkü doğduğunda kend�s�
olarak doğmuştur. Tıpkı dünyayı kavraya-cağı g�b�
kend�s�n� de saf madde ve beden olarak kavrar.
Aynada gördüğü kend�s�d�r; konuşan, yü-rüyen,
eğlenen, üzülen, heps� kend�s�d�r. Beden� ve z�hn�
müth�ş b�r uyum �ç�nde çalışır. Öyles�ne gerçek ve
sert b�r algı vardır k� z�hn�nde, b�r yet�şk�n bunu
duyumsarsa müth�ş b�r acı duyar. Çünkü ruh ve
manev�yattan soyunmuş bu algı pek çet�nd�r.
Çocuğun eylemler� salt arzularına ve hay-van
doğasına h�zmet eder, en n�hayet�nde o be-dend�r,
acısı ve keyf�, kısacası her şey� mad-deseld�r.
Gelecek ve geçm�ş algısı zayıftır, p�şman-lık ve
kaygı duygularına yabancıdır; o, anın vücut
bulmuş hal�d�r. Çocuk büyüdükçe yavaş yavaş
toplumda yer ed�nmeye başlar. G�y�n�r, sokaklara
�ner ve kalabalıklara karışır. Her gün akranlarıyla
beraber tahta sıralara oturur, ona “ben”e a�t ol-
mayan b�r numara ver�l�r. Aslında �sm� de “ben”e
a�t değ�ld�r ancak onu �çselleşt�r�r, o yüzden ço-
cuğun “ben”den �lk koparılışı okul numarasıdır.
Artık o, “ben” değ�ld�r ve numarasıyla seslen�l-
d�ğ�nde cevap vermes� beklen�r. H�zaya sokulur,
azarlanır, tebr�k ed�l�r, kışkırtılır, yarıştırılır, öf-
kelend�r�l�r, sak�nleşt�r�l�r; kısacası çocuk yontul-
maya başlanır. Bunca yıl “ben” �le bu noktaya gelen
çocuk, kend� deney�mler�n�n ve algılarının har�-
c�nde başka etkenlerle karşılaşır.  Eğ�l�p bükülme-
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ye başlar. Ş�md� ondan başkaları da vardır ve tıpkı
kend�s� g�b� onlar da aynı �şlemlerden geçmek-
ted�r. Masallardak� g�b� sırf �y� olduğu �ç�n el
üstünde tutulamayacağını anlar. En �y�s�n� yap-
mayı bırakır, cesaret� kırılır; �ş�ne geld�ğ� şek�lde,
otor�te tarafından onaylanacağı b�ç�mde
yaşamalıdır. Teor�k olarak öğrend�ğ� ve de-
ney�mled�ğ� h�çb�r şey�n, prat�k alanda geçerl�l�ğ�
kalmamıştır. Orada b�r hataya düşer ve çocuk-
luğun masallara �nanılan, hayallerle dolu, zayıf b�r
çağ olduğunu düşünür. Onu özlemle ansa da bazı
hareketler�n� utanarak hatırlar, yaşanmışlıklarını
yaşamamış olmayı d�ler. Halbuk� çocukluk gerçek
olandır ve şu an �ç�ne g�rd�ğ� dünya, toplum, b�r
masaldır; b�nlerce yıldır söylenegelen, elden ele
taşınan b�r masal. Çocuğu kandırmak kolay der-
ler, aslında büyükler kandırılmıştır. Gerçekl�kler�
eller�nden alınmış, ortada bırakılmışlardır. Çünkü
çocuk �ç�n masal gerçekt�r. Oysa d�ğerler� gerçeğ�
ve masalı ayırt edemez. Çocuğun böyle b�r ayrım
yapmasına b�le gerek yoktur, Yet�şk�n �se "kan-
dırılmamak" �ç�n el�nden gelen� yapmalı, hayatta
kalmalıdır. B�rey, çocukluğu atlatıp da okuldan
paçayı kurtardığı zaman yen� algılarıyla dünyaya
şöyle b�r bakar. Gördüğü şey onu mutsuz kıldığı
g�b� b�r de �ç�nde yen� b�r şey ortaya çıkmıştır.
Toplum ona nur topu g�b� b�r "ötek�" armağan
etm�şt�r.
    "Ötek�" kulağa yabancı gelse de, aslında son
derece tanıdık b�r s�madır. Yontulan çocuktan arta
kalanlar, köşeye b�r�kt�r�lm�ş talaşlar “ötek�”n�
oluşturur.  Dostoyevsk�'n�n  Ötek�’s�ndek� g�b�  b�r 
toplum b�rey� b�r tarafta �terken d�ğer yanda
“ötek�” onu kend�ne çeker ve b�rey, �stenmeyen
herhang� b�r şeyde olduğu g�b�, daha çok
“ötek�”n�n güdümüne g�rer. 
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�lerleme alışkanlığı, durduğu yerde huzursuz ol-
masına neden olur. O durmamalıdır ve durursa
kaybeder.  Halbuk� durmak ve düşünmek “ben”�n
temel davranışlarındandır. Yabancılaşmış �nsan,
“ben”den koptuğu �ç�n bu doğal davranışlarını b�le
unutmuştur. “Başkası”nın yoğun baskısı altında
arada b�r kend�ne gelen b�l�nç, bu �l�şk�n�n ölüme
varacağını düşünür. Ancak k�ş� bunu b�lmezl�kten
gel�r. İş�ne gelmez bu fakat “başkası” bunu �ste-
mekted�r. Ya b�rey topluma, “başkası”na tesl�m
olacaktır ya da var olmayacaktır. Tek başına,
“ben”e sah�p b�rey, özgür düşüncel� ve z�nc�rs�z
�nsan “başkası”nın korkulu rüyasıdır. Onu gör-
düğü yerde katleder “başkası”. Tek b�r mak�neden
çıkmış g�b� ya da aynı ana-babanın evladıymış g�b�
olmasını �ster �nsanların. Tahammülsüz ve kaba-
dır davranışları. B�rey�n kontrolünü el�ne almaya
çabalar, onu yaşatmak g�b� b�r gayes� yoktur,
sadece �taat etmes�n�, oyunun kurallarını bozma-
masını �ster ondan. “Başkası” art n�yetl�, hatır
b�lmez b�r �st�lacıdır. “Ötek�”n�n çapaladığı ve
hazırladığı topraklarda f�l�z ver�r, arsız b�r ot g�b�
çoğalır ve sonunda toprak, yan� k�ş� görünmez
hale  gel�r.  Üzer�n-
de  kalın  b�r “baş-
kası” tabakası var-
dır. K�ş� bu  radde-
de   rüyadaymışça-
sına yaşar, b�r yan-
dan da haklıdır. Ya-
şadığı rüya veya ma-
saldan   farksızdır. 
İnsan� olan her şey
 tüket�lm�şt�r.  En 
bas�t   şeyler    b�le
yoğun b�r  seremo-
n�yle karşılanır. 

Her dara düştüğünde karşısına korkuları, duygu-
ları, yargıları ve v�cdanı çıkar. Yoğun b�r ıstırap
sarmalar b�rey�. Ona dayatılan eylem kalıplarını
uygularken “ötek�”n�n suratı canlanır gözünde.
Bu; özlem, p�şmanlık ve azap olarak ger� yansır
b�reye. “Ötek�”den kurtulamaz, onu d�kkate de
alamaz, çünkü onu d�kkate alması, çoklar tara-
fından dışlanması anlamına gel�r. Onu göz ardı
etmel�d�r, hem de bunu gayet profesyonelce ve
d�ğerler�ne bell� etmeden yapmalıdır. Taktığı
maske yüzüne daha b�r oturur her geçen gün ve
zaman geçt�kçe role adapte olur. Bu aşamada
“ötek�”, b�reyden vazgeçmez ama vazgeçm�ş g�b�
yapar. Yan� kend�n� g�zler ve çıt çıkarmaz. Yal-
nızca kötü zamanlarda, başarısızlık anında, dış-
lanma durumunda çıkar del�ğ�nden. Kend�n�
v�cdan g�b� şek�llere sokar, "�y�" k�sves� altında
"sıradan”ı fısıldar b�rey�n kulağına. O “�y�”, ne
“ben”�n “�y�”s�d�r ne de “ötek�”n�n, o “�y�” yığınların
“�y�”s�d�r. B�reye hükmetmeye öyles�ne odaklan-
mıştır k� “ötek�”, onu “ben”e çekt�ğ�n� sanıp aslın-
da onu toplumun yönet�m�ne sokar. “Ötek�”, b�rey�
del�l�ğe ulaştırırsa durulur, saf “ben” ve kend�s�
kaldığında �ç� rahat olacaktır, mutluluğa kavuşa-
caktır. Ancak �şler �sted�ğ� g�b� g�tmez ve “ben”e
yabancılaşır b�rey. G�zlenen “ötek�” g�rd�ğ� del�kte
bambaşka b�r surete kavuşur. Bu suret artık
“ben”den ve “ötek�”den çok daha farklıdır. Bu suret
"başkası"dır. 
        "Başkası" ölümcül b�r oyunun kural koyucusu-
dur. “Ötek�”den kaçarken “başkası”na tutulur b�-
rey. “Başkası”, �nsanın yabancılaşmasının doruk
noktasıdır. Ben” artık çok ger�ded�r ve “ötek�” de
ses çıkarmaz. K�ş�y� “başkası” �dare etmeye, k�ş�-
n�n düşünceler�n� “başkası” yönetmeye başlar.
B�rey artık �çten ve dıştan tamamıyla kuşatılmış-
tır. Sığınacak b�r yer kalmamıştır. Ona ed�nd�r�len
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       Aklen �nt�har “başkası”nı kabullenmeyle başlar.
Aslında “başkası” olmakla... Yan� k�ş� kend�nden
vazgeçer ve “başkası” olur. Yığınlar g�b� oturup
kalkmaya, onlar g�b� düşünmeye -aslında bu
düşünmemekt�r-, onlar g�b� konuşmaya, onlar
g�b� sevmeye, kısacası onlardan b�r� olmaya başlar.
Bu seçenek k�ş�n�n hayatını “başkası”na tesl�m
etmes�d�r ve “başkası”nın ona uygun göreceğ�
hayatı kabulleneceğ�n� taahhüt etmes�d�r. Tüm
eylemler� ve duyguları “başkası”na a�t olmuştur
artık. Yaşamaz da sank� b�r robot g�b� her gün
bel�rl� b�r rotada hareket eder. Yaşar ama
yaşamaz, tam olarak karşılığı budur. Ona b�r zevk
algısı sunulur , peş�nden koşup "sah�p" olunacak;
sevg� ve sadakat reklam kampanyasıdır bu düz-
lemde herkes müth�ş b�r pazarlamanın parçasıdır
ve herkes pazarlanır, teşh�r ed�lmeyen ya yasaktır
ya da �llegald�r. Büyük b�r t�yatro oyunudur ya-
şam, orada b�r rol kapab�lmek �ç�n d�d�n�r durur
�nsan. Bu aklen �nt�hardır ve �nsan beden� algıla-
yandan çıkmıştır, sadece algılanan b�r nesne
olmuştur. Yan� “başkası”nın kavradığı b�r şeyd�r
beden ama kend�s� kavrayamaz. 
     B�r d�ğer seçenek �se bedenen �nt�hardır. Bu
tam b�r başkaldırıştır ve karanlık b�r yoldur. Bıçak
kem�ğe dayanır ve k�ş� rüyadan uyanır, üzer�ndek�
sahtel�ğ� görmeye başlar. Her b�r köşe tutulmuş ve
her b�r meta �s�mlend�r�lm�şt�r. Yığınların tüm
h�kayeler�n� tahm�n edecek sev�yeye gelm�şt�r k�ş�.
Çünkü bunlar da sadece türev, kopya ve sıradan-
dır. Onların gelecekler�n� ve geçm�şler�n� tahm�n
edeb�l�r. Sadece üzer�nde oldukları raylara bakma-
sı yeterl�d�r. D�ğerler�n�n duygularını, konuşma-
larının altındak� asıl anlamları sezeb�l�r. Bu
dayanılmaz b�r algıdır, k�ş� de bu yüzden �nt�har
eder zaten. İnsanın tüm katmanlarını görmek
dayanılmazdır. K�ş�, aklını “başkası”na tesl�m  et-

Kalıplar, yargılar, yaşanmışlıklar gerçeğ�n türevle-
r�, kopyalarıdır sadece. Olağan şeyler ve ölçü anor-
malleş�r, aşırılık normal olarak kabul görür;
duygular ve �nsan� her şey şaşılası, büyük tepk�ler
ver�les� şeylerd�r. Şeyler g�yd�r�lm�şt�r, vasatlığın
üstü örtülür, süslen�p püslen�r. Akılsızlık ve v�c-
dansızlık, ortak akıl ve ortak v�cdan g�b� şeylerle
değ�şt�r�l�r. B�rey günden güne artan ağırlığı
h�sseder omuzlarında, kaldırab�ld�ğ� yere kadar
kaldırır. Tepk�s�zl�k ve �steks�zl�k hayatının parça-
sı olur. Dört yana koşuşturup b�r çıkış noktası
arar. Görmezden geld�ğ� “başkası”, �y�ce sem�r�p
kocaman olunca artık vak�t gelm�şt�r. Tek şey
kalmıştır yapılacak, o da “�nt�har”dır. Ona b�r
seç�m hakkı tanınır bu noktada: Ya aklını öldü-
recekt�r ya da kend�n�. 
   "İnt�har" �k� b�ç�mde çıkar k�ş�n�n karşısına:
Aklen �nt�har ve bedenen �nt�har. K�ş� bunlardan
b�r�n� seçmeye mecburdur. B�r çıkış yolu daha
vardır ve bu çıkış yolu, algısını gel�şt�rmed�kçe
k�ş�ye görünmeyecekt�r. Bu çıkış yolu “ben”e
dönmekt�r ancak ş�md� “�nt�har”ı �nceleyeceğ�z. 
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mek �stemez, onun yer�ne beden�n� boşluğa
armağan ed�p bu curcunayı ve �şkencey� sonlan-
dırmayı seçer. İş�n aslı, gümüş karşılığında altın
vermek �stemey�ş�d�r. Acı çeken, �nt�harın eş�ğ�n-
dek� �nsan, çocuk algısına, yan� “ben”e en yakın
halded�r fakat y�ne de o değ�ld�r. Onun ayna yansı-
ması, yan� ters �mges�d�r. İnt�hardan kurtulmak
�ç�n yapılması gereken, “ben”e dönmekt�r.

   Saf� var oluş “ben”e sah�p olduğu halde, güya
“ben”� bulmak �ç�n yola çıkar �nsan. “Ben”� aradığı
h�çb�r yerde bulamayacaktır, çünkü “ben” en
başından ber� �ç�nded�r zaten. Tek yapması gere-
ken, ona ıstırap veren her şeyden el�n� eteğ�n� çe-
k�p, kend�ne dönmes� ve esk�den olduğu g�b� ken-
d�n� b�lmes�d�r. Ancak bunu çok geç fark eder ya
da fark edemeden yok olur. “Ben”, sonsuz akış
�ç�nde değ�şmez b�r nokta, “ötek�”n�n tac�z� ve en
sonunda “başkası”nın tecavüzü onu yok oluşa gö-
türür, tüm bunlardan azade olmak gerek�r. K�ş�
“ben”e ulaşmalı, çocukluğu kucaklamalı ve onunla
barışmalıdır. Ancak böyle �nt�har, del�l�k ve tac�z-
den kurtulab�l�r. Yığınların gevezel�kler� ve şeyler�
kavrayamamaları, dar kafaları gülünüp geç�lecek
şeylerd�r “ben” �ç�n. 

   İnsan, çocuk olarak kalmalıdır. Ancak bu şek�lde
katlanılab�l�r ve hatta mutlu b�r hayata ulaşab�l�r.
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nan Plot�nos’a "Neden b�r bedene sah�p olduğumu
merak ed�yorum; ne yanlış g�tt� de bu oldu?" ded�r-
ten hayat b�zlere �lk ne zaman kend� farkındalığı-
mızın �drak�ne ulaştırmıştır? Bu faza ulaşılan �lk
an �drak�n tahayyüllünün d�le döküleb�ld�ğ� an �le
paralel m� gel�ş�r yoksa bu f�k�r beyn�m�z�n arka
odalarında saklambaç oynayan haylaz b�r çocuk
g�b� koşturur mu? 
   B�r analoj� olarak esasen bu çocuk, b�z�m ego-
muzdur. Ego sözlük tanımıyla, dış dünya �le �l�şk�-
m�z� düzenleyen karmaşık z�h�nsel yapıların bütü-
nüdür. Freud’un yapısal model�ne göre �se bu arka
odalarda koşturan çocukların sayısı üçtür; İd (alt
benl�k), ego (benl�k) ve süper ego (üst benl�k). İd,
bu çocukların en büyüğü ve en şımarığıdır. Doğ-
duğumuz anda var olur ve doğduğumuz andan �t�-
baren b�z�mled�r. Bu, �d�n yaşam ve ölüm �çgüdü-
ler�n� kanıksadığının del�l� n�tel�kted�r. Aynı za-
manda haz �lkes�yle kuşanarak, kucağında kalıtsal
olarak b�ze m�ras bırakılmış �çgüdüler�m�z� de ta-
şır. Bu çocuk k�ş�sel tatm�n�n� tüm mantık, ahlak
ve zaman mefhumlarından öte tutarak tamamlar.
İşlevler�n�n arasında yeme, �çme, c�nsell�k, yalın
saldırganlık ve acıdan kaçınma eğ�l�mler� mevcut-

tur. İd, gözümüze kötü b�r çocuk g�b� gelse de ha-
yatta kalmamızın en büyük destekç�s�d�r ve bu
çocuk adeta d�ğer benl�kler� kucaklayan, koruyucu
b�r zırhtır. İd�n küçük kardeş� olan ego, beyn�n
b�l�nçdışı �şlevsell�ğ�n�n gölges�nde soluklanır. O
�ç�m�zdek� ben �le dış dünyamızın arabuluculuğu-
nu b�l�nçl� olarak üstlen�r. Bu esnada görgüller�
gözler, sentezler ve değerlend�r�r. 
   Freud tüm bu har�talandırmalarını topograf�k
model �le temellend�rm�şt�r. Bu modele göre k�ş�l�-
ğ�m�z; b�l�nç, b�l�nç önces� ve b�l�nçaltı olmak
üzere üç öğeden oluşur. B�l�nç, farkında olduğu-
muz düşünceler�n bulunduğu bölgem�z �ken b�l�nç
önces� depoladığımız, b�z�m �ç�n hatırlanması güç
ve üzer�nde düşünülmes� gereken üzer�nde düşü-
nüldüğünde �se anımsayab�ld�ğ�m�z b�lg�ler�m�z�n
bulunduğu bölged�r. B�l�nçaltı �se bütün bunlara
nazaran buzdağının görünmeyen kısmını oluştu-
rur. Farkında olmadığımız tüm davranışlarımızın
altında yatan sebepler� �çeren kısımdır. Buradak�
anılarımızı özel tekn�kler kullanmadıkça ger� çağı-
rab�lmek mümkün değ�ld�r. 
    B�l�nçaltının aldığı kararları uygulamakla yü-
kümlü olan üst merc� egodur. Egoyu otonom b�r
�şlev olarak tanımlamak çok zordur, aynı zamanda
onu b�r hataların efend�s�, yanılsamaların merke-
z�,ona özgü b�r tutku odağı olarak görmeye devam
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yaşamaya nasıl dayandım!” notunu yaz-
dıran, b�r bedene sah�p olmaktan uta-
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kuramı oluşturan bu üçlü gerçek dünya �le �çe
özgü benl�k arasında köprü olurken en zorlu bağı
da ego üstlen�r. O, süper egonun, �d�n ve hayatın
ağırlığının k�sves�n� sırtında h�ssederken bunalır
ve yönünü şaşırır. Bu esnada savsaklayan ego
d�ğer �k� kardeş�n� uzlaştıramaz. Bu çatışma
sonucunda kaygı doğar. Freud’a göre bu kaygının
kaynağı �çgüdüsel olarak h�ssed�len ger�l�m�n
ş�ddet�d�r.
     İnsan ne kadar ger�l�r ve ne kadar çares�z h�sse-
derse �de ve süper egoya o kadar muhtaç kalır,
uzlaşmacı egoyu saf dışı bırakır. İnsanın da kend�
�ç�nde zaman zaman düştüğü “B�r yanım şunu
�st�yor ama d�ğer yanım tam ters�n� arzuluyor.”
�k�lem� de tüm bu olgularla açıklanab�l�r. Yapısal
modeldek� tüm �let�ş�m sıkıntısı bu d�lemmanın
müsebb�b�d�r. Ego, baş edemed�ğ� her sorun �ç�n
patoloj�k b�r �z doğurur ve beraber�nde de b�zler�
müşkülleşt�r�r. Sonuç olarak N�etzsche’ye bu notu
yazdıran da bunalmış ego ve anlaşamamış �d-
süper ego hezeyanıdır.
              Dış dünya, arzularımızın ve dürtüler�m�z�n
                                çarpımıdır. Bu karmaşa �çer�s�nde 
                                       yaptığımız  her  davranışın  so-
                                            rumluluğunu üstlenmek, ba-
                                              şarısızlıklarımızı başarıları-
                                                 mızdan ayırt edeb�lmek ve 
                                                   daha n�ces�, güçlü b�r ego 
                                                       örüntüsüne gereks�n�m 
                                                        duyar. Şayet bu örüntü 
                                                     ne denl� güçlü olursa ha-
                                                  yat hedefler�n�n tutarlılığı 
                                               ve bu  yolda  sürdürülen ka-
                                        rarlılık da o denl� �st�krarlı ger-
                                      çekleş�r.   Sağlam  b�r   egonun 
                                  anahtarı “ devamlılık” ve “sürege-

ederken, esas olarak yanlış anlamalara yol açar.¹
Ego, �d� frenler, süper egoyu �se uyumlandırır.
Gerçek dünyasında algılamaya başlayan her bebek
beyn�nde bu çocuğu yet�şt�rmeye başlar. Ego b�l�n-
c�n en dış kabuğudur ve b�l�nçs�z �d� çevreler. B�-
l�nç den�len �ç algı mekan�zması “ben”e ruhta ge-
çen olayların aktarımını yapar. Bu b�lg�lerle dona-
nan k�ş�l�k, “ben”den aldığı em�rler� yer�ne get�re-
rek “ben”�n �zn�ne tab�� olamamış faal�yetler �ç�n
de rev�ze etme gereks�n�m� duyar.   
    En küçük ama en uyumlu çocuk olan süper ego
�se haz �lkes�n�n son bulmasıyla sosyal hayata
b�zler� adapte eder. Utanç duyduğumuzu akıl ede-
b�ld�ğ�m�z �lk an süper egomuzun doğduğu andır.
Ebeveynler�m�z�n b�z� cezalandırması ve ödül-
lend�rmes� �le bu �mgeler �çselleş�r ve otor�te ka-
bulü başlar. Sözgel�m� bu çocuk bütün hayatı-
mızda arkamızda durarak b�z� frenleyen, d�k tu-
tan, telk�n eden kısacası �stençler�m�z� hayvan-
lardan ayıran b�r bel�rteç g�b�d�r.  B�r �nsanın sü-
per egosu ne kadar gel�şm�şse o kadar kontrollü ve
v�cdanlı hareketler serg�ler. Hep�m�z�n “v�cdanı-
mın ses�” d�yerek �ç�nde konuşan o 
ses esasında bu çocuğun ta ken-
d�s�d�r. Hatta t�nsel b�r pers-
pekt�ften bakacak olursak 
süper ego Tanrının �ç�m�z-
dek� b�r parçasıdır. O her 
davranışı denetler, onay
 ver�r ve �nceler. Engel-
lenmes� gereken b�r dav-
ranış tesp�t ett�ğ�nde bunu 
egoya b�ld�r�r. Eğer ego, sü-
per egonun sözünü d�nlemezse
süper ego bunun cezasını egoya
suçluluk h�ssett�rerek çekt�r�r. Yapısal 
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l�m” kel�meler�nde g�zl�d�r. “Ben” bu kel�melerle
arkadaş kaldıkça kend�s�n� gen�şlet�r. 
      Ps�koloj�de benl�k konusuna �l�şk�n �lk açıkla-
malar ps�kolog W�ll�am James’e a�tt�r. James’e
göre, benl�k en gen�ş anlamıyla, k�ş�n�n kend�s�n�n
ne olduğunu söyleyeb�leceğ� her şey�n toplamıdır.
James, benl�ğ�n �k� boyutta düşünülmes� gerekt�-
ğ�n� savunur: “Düşündüğüm her ne olursa olsun,
her zaman az çok kend�m�n farkındayımdır. Ayrı-
ca kend� varlığımın da farkındayımdır.”² O halde,
ben�n benl�ğ�n� ötek�nde fark ed�ş� ne anlama
gel�r? Aslında bu durum ben�n kend�n� başka
�nsanların benl�ğ� üzer�nden bulması ve tanımla-
ması şekl�nde gerçekleş�r. Ötek�, ben�n bakış açısı,
yaşayış tarzı, b�lg�nl�k kapas�tes� ve k�ş�l�ğ� husu-
sunda bende b�r farkındalık oluşmasına sebeb�yet
ver�r. Bunun �ç�n ben�n değ�ş�me açık ve sorgula-
yan b�r karaktere bürünmes� öneml�d�r. Bu aşa-
mada “ben” ötek�n�n dünyasında var olup yen� b�r
pencereden bakab�lmey� öğren�r. Akab�nde de b�r
paraz�t g�b� ötek�den beslen�rken ötek�n�n varoluş-
unda da �zler bırakır. İşte bu değ�ş�m�n paralel
olarak yarattığı farkındalığın fark ed�l�ş� kend�l�k
b�l�nc�n� oluşturur. Kend� kend�n�n farkında olan
�nsan, kend�n�n farkında olmayan �nsanlardan
daha fazla dürüst, daha az keyf� olarak cezalandı-
rıcı, daha çalışkan ve gayretl�d�r. Bazen kurallar
k�ş�n�n kend� davranışından daha fazla öne çıka-
b�l�r. Bu durumda k�ş� ş�md�k� ve öncek� davranışı
arasında farkı en aza �nd�rmeye çabalar. Örneğ�n,
k�ş�den kend�s�n�n sosyal yaşamdan hoşlanma ya
da saldırganlık eğ�l�mler�n� tanımlanması �sten-
d�ğ�nde, k�ş�n�n ben farkındalığı durumu, k�ş�y�
gerçeğe daha uygun b�r kend�n� tanıtmaya yönel-
tecekt�r. Genell�kle bu standart, b�l�şsel b�r kural 

ya da paylaşılmayan b�r değer ve bazen b�r refe-
rans grup tarafından b�reyde ben farkındalığını
provoke eden b�r durum �çer�s�nde hayret uyandı-
ran yen� b�r şey olacaktır. Eğer yen� ortaya çıkmış
davranış �ç�n yeterl� b�r başka yol yoksa k�ş� ş�md�-
k� grup tarafından o anda konan değerlere uyum
sağlayacaktır.³
  Hayat esasen anlık hazlardan oluşan b�r
örüntüler s�ls�les�d�r. Bu örüntüler arasındak�
uzantılar �se süjey� �nsan kılar. Bu d�yalekt�k hayat
boyu sürer ve beyn�m�z�n �ç�ndek� o üç haylaz
çocuk sürdürdüğü d�yalogla �nsanı b�r�c�k kılarak
yetk�nleşt�r�r. K�m� düşünürlere göre, gölges� �n-
sana oldukça yakın olduğu halde yakalamak
�stend�ğ�nde nasıl yakalanamıyorsa, benl�k de
üzer�nde b�r yığın tartışmaya karşın ne olduğu
tam olarak anlaşılab�lm�ş b�r kavram değ�ld�r.⁴
     Hölderl�n’�n de ded�ğ� g�b�, “B�z okunmayan b�r
�şaret�z.” ve de bundan �baret�z.
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masına olanak tanımıştır. Yen� nes�le aktarılan
b�lg� ve becer�ler b�rçok yen�l�ğe ve gel�şmeye ze-
m�n hazırlamaktadır.  
    B�rey�n yaşam döngüsü �ç�nde �ht�yaçları her
zaman var olacak ve b�rey, bu �ht�yaçlar karşısında
çözümler üretmek �steyecekt�r. Düşünme becer�-
ler�n� gel�şt�rmek �ç�n öğrenme sürec�nde olan b�-
rey�n geçm�şten gelen b�lg� b�r�k�mler� yanında
problem karşısında çözüm odaklı düşünme be-
cer�ler�n� de gel�şt�rmes� gerek�r. Öğrenme sü-
rec�ndek� b�rey�n oyun �le kavramları keşfetmes�
ve bu süreç �ç�nde hedeflenen amaçlara ulaşması
beklen�r. 
     B�lg�sayarsız kodlama eğ�t�m�, b�lg�sayar b�l�m�-
n� oyunlaştırma etk�nl�kler� �le çevrem�zde bulu-
nan materyaller� (kartlar, �p, bulmaca vb.) kulla-
narak b�rey üzer�nde merak, �lg� ve mot�vasyonun
artırılması sonucunda b�lg�sayar b�l�m�n� öğret-
meye çalışır. 
     B�lg�sayarsız  kodla-
mada yapılacak etk�nl�k-
lerde   b�rey�n  etk�nl�k 
�ç�nde kullanacağı ma-
teryaller ucuz, kolay te-
m�n  ed�leb�l�r ve d�ğer
b�reyler �le farklı ortam-
larda  rahat  b�r  şek�lde
tasarlanab�l�r  olmalıdır. 
Böylel�kle b�rey�n merak
ve �lg�s� daha çok artarak
b�lg�sayar   kavramlarını

de oyun oynarken karşılaştığı problemler� çöz-
meye başlayan çocuğun benl�k algısı da gel�şmeye
başlar. Özell�kle çözüme g�den alternat�fler�n be-
l�rlenmes�n�n ve çözüme g�den yollar �ç�n
stratej�ler�n gel�şt�r�lmes�n�n akadem�k başarı �ç�n
de güçlü yatırımlar olduğu �lerleyen süreçte görü-
lecekt�r. 
   Problem çözme becer�ler� çocukken mutlaka
kazandırılması gereken becer�lerd�r. Problem ço-
cuk adına çözülmemel�, çocuğun karşılaştığı prob-
leme yönel�k çözüm üreteb�lmes� �ç�n zem�n ha-
zırlanmalıdır. Problemler� çözme odaklı etk�n-
l�kler sayes�nde çocuklarda problem çözme becer�-
ler� ve mantıksal düşünme becer�ler� gel�ş�r.
      Çocuklar �ç�n hazırlanan etk�nl�klerde, problem
çözme becer�s�n� gel�şt�rmek �ç�n çok etk�l� b�r
etk�nl�k türü olan b�lg�sayarsız kodlama etk�nl�k-
ler�ne sık sık yer ver�lmel�d�r. 

BİLGİSAYARSIZ KODLAMA
  B�lg�sayar; �nsanların hayatını kolaylaştıran,
b�lg�ler� saklayan, �sten�ld�ğ�nde b�lg�ler� hızlı b�r
şek�lde sunab�len elektron�k b�r c�hazdır. İnsan-
ların hayatını kolaylaştırmak, karşılaşılan prob-
lemler karşısında çözüm üretmekle başlar. B�lg�-
sayar, hızlı �şlem kapas�tes� ve gen�ş depolama
alanı �le hem  b�lg�n�n  �şlenmes�n�  kolaylaştırmış
hem de elde ed�len ver�ler�n yen� nes�llere  aktarıl-
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yere sah�pt�r. Erken çocukluk dönem�n-
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öğren�rken oyun �ç�nde çözüm odaklı düşünme
becer�s� gel�şecekt�r. Burada d�kkat ed�lmes�
gereken husus, b�lg�sayarsız kodlama
etk�nl�kler�n�n öğret�c�ler tarafından �y�
tasarlanmış olmasıdır. B�lg�sayarsız kodlama
etk�nl�kler� sayes�nde bel�rl� b�r aşamaya geld�kten
sonra b�rey�n blok tabanlı kodlamaya geç�ş� daha
kolay olacaktır.

ETKİNLİK ÖRNEĞİ
Kurt, Kuzu ve Ot

    Yukarıda ver�len resm�n A4 boyutundak� çıktısı
çocuklara dağıtılır, çocuklar resm� d�led�kler� g�b�
boyadıktan sonra sol taraftak� kurt, kuzu, ot ve
adam res�mler�n� keserler. Çocuklara aşağıdak�
b�lmece sorulur.  
     Soru: Ahmet amcanın ç�ftl�ğ� köyün b�raz dışın-
da kızıl deren�n hemen öbür yanındaymış. Ahmet
amca b�r gün kuzusunu, ormandan bahçes�ne
�nen kurdu ve kuzusu �ç�n ayırdığı b�r m�ktar otu
da alıp karşı kıyıya geçmek �stem�ş. Ancak karşıya
geçeb�leceğ� tek araç ufacık b�r kayıkmış ve
heps�n�n beraber geçmes� �mkansızmış. Kayığa
her defasında b�r�n� alab�l�yormuş; ya kuzuyu, ya
kurdu ya da otu yanına alab�lecekm�ş. Ancak b�r
sorunu daha varmış, kurtla kuzuyu yalnız bırakır-

Ahmet Amca önce koyunu karşıya geç�r�r, da-
ha sonra kurdu karşıya geç�r�r ancak dönüşte
koyunu ger� get�r�r ve otu karşıya geç�r�r. Son
olarak da ger� döner ve koyunu karşıya geç�r�r. 
Ahmet Amca önce koyunu karşıya geç�r�r,
sonra otu karşıya geç�r�r. Ancak dönüşte ko-
yunu ger� get�r�r. Kurdu karşıya geç�r�r ve son
olarak da ger� döner ve koyunu karşıya geç�r�r. 

larsa kurt kuzuyu yerm�ş. Kuzuyla otu bırakırlarsa
bu sefer kuzu otları yerm�ş. Pek� s�zce nasıl olacak
da Ahmet amca üçünü b�rden karşıya geç�recek?
Çocuklar b�lmecen�n cevabını düşünürler ve tüm
çocuklar cevaplarını açıklarlar. Cevaplar değerlen-
d�r�lerek çocukların akıl yürütme süreçler�n� keş-
fetmeler� beklen�r. Daha sonra öğretmen tarafın-
dan sorunun doğru cevabı çocuklara söylen�r. 

Bu sorunun olası 2 çözümü vardır:
1.

2.

Öğretmen çözümü açıkladıktan sonra kurt, kuzu
ve ot b�lmeces�n�n çözümünü gösteren an�masyo-
nu çocuklarla paylaşır.
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b�l�mler�n�n hemen hemen tüm d�s�pl�nler�n�n �lg�
odağı olmuş ve kend�s�n� tartıştırmayı başarmış-
tır. Pek� ned�r “Ben”� bu kadar öneml� kılan? İnsa-
nın özünü anlamaya yönel�k sorulan tüm bu soru-
ların ve ver�len emeğ�n tek mot�vasyon kaynağı
şüphes�z k� yalnızca kend�n� anlamlandırma arzu-
su ve merakı olamaz. İnsanın özünü anlayab�lmek
ya da en azından anladığını anladığın hal�yle kabul
ett�reb�lmek hang� tar�hsel bakış açısının daha
meşru olacağını ve dolayısıyla egemen �deoloj�n�n
ne olacağını da bel�rleyeb�lme gücünü �fade et-
mekted�r. Bu yüzdend�r k� 19. yüzyıldan bu yana
benl�k üzer�ne tartışmalar sür-
mekte ve bugün b�zlere hala 
benl�k üzer�ne yazılar yazdır-
maktadır.
          Benl�ğe da�r b�r tartışma 
yapılacak  �se her şeyden  önce 
düşülmes� gereken şerh �nsan
doğasının ne olduğu veya böyle
b�r şey�n olup olmadığıdır. İn-
sanın   özünden    bahsedeb�l�r 
m�y�z? Tereddüte yer bırakma-
yacak şek�lde bundan bahsede-
b�l�r�z.  Tereddütsüz  d�yorum 
çünkü �nsan doğasının varlığı-
nı  reddedenler�n  bu  doğanın
 varlığını kabul etmekle b�rl�kte

nel�ğ�ne da�r hatalı yanıtlar verenlerden daha ka-
bul ed�leb�l�r olduğu kanısında değ�l�m. Bunun se-
beb�, �nsanın doğasının tümüyle redd�n�n de bu
doğanın kısır tanımlamalarının da temel�nde
tar�hsel materyal�zm�n ve d�yalekt�ğ�n eks�k veya
kasıtlı yanlış okuması yatmaktadır. İlerleyen
satırlar bu noktayı daha anlaşılır kılacaktır.
   O halde, ned�r �nsan doğası? Evrensel b�r
ortaklık, tüm �nsanlarda aynı şek�lde paylaşılan ve
h�çb�r zaman ya da çoğunlukla değ�şmeyen b�r öz
arayışı ve ancak böyles�ne b�r özün �nsan doğası
olarak tanımlanab�leceğ� yönündek� yaklaşımlar,
en genel hal�yle, düşülen b�r yanılsamayı �fade
etmekted�rler. Bu yaklaşımlar �nsan doğasını salt
b�yoloj�k  etmenler�n  bütünselleşm�ş  hal� şekl�nde
                                        resmetmeye mey�ll�d�r ve tehl�-
                                         kel� r�skler �çermekted�r.  Ön-
                                         cel�kle,  tanımlama yapılırken 
                                         kolaycılığa kaçılmakta ve fakat 
                                         b�l�msel n�tel�k tümüyle y�t�r�l-
                                         mekted�r.  Çünkü  �nsan  doğa
                                        sını yalnızca b�yoloj�k etmenler 
                                         üzer�nden okumaya çalışmak, 
                                        �nsanın kültür üreten b�r varlık
                                         olduğu  gerçekl�ğ�n�  göz  ardı 
                                        eder  ve  böylece  hem  �nsanın 
                                        tar�hsel  gel�şk�nl�ğ�n�  hem de
                                         doğadak�   d�ğer    canlılardan 
                                        farklılığını s�l�kleşt�rmekted�r.
                                        Bunun  yanı  sıra,  bahsed�len 
                                         yaklaşımın  kap�tal�st  ve  bur-
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B
en k�md�r? “Ben”� ne oluşturur? “Ben”...
İnsanın benl�ğ�ne da�r neredeyse sorul-
mamış soru kalmamıştır. “Ben”, toplum 

Ebru YAZICI

Sal�ha Kaytan.
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juva �deologları tarafından sev�lmes� b�r rastlantı
değ�ld�r. Hatta b�lhassa terc�h ed�lmekted�r çünkü
salt değ�şmez b�yoloj�k etmenler�n savunusu �nsa-
nın böyle geld�ğ�ne ve böyle g�deceğ�ne da�r öner-
meler� güçlend�rme yolu açmakta ve �nsanlığı
“değ�şmezl�ğe” �nandırarak mevcut düzene yen�-
den bağlamaktadır. Bu yaklaşıma b�r dönem ps�-
koloj� alanında yapılan çalışmalar da eklem-
lenm�şt�r. Freud’un ps�kanal�z çalışmaları görü-
nürde tartışmanın kend�s�nden uzak dursa da
prat�kte h�zmet ett�ğ� yer aynıdır. “İnsanın davra-
nış b�ç�mler� �le bunların nedenler�n� evrensel ola-
rak kabul ed�len c�nsel dürtülere dayandırmakla
kalmayıp b�r de bu özü b�l�nçaltını şek�l-
lend�rd�ğ�n� �dd�a ett�ğ� çocukluk anılarına hap-
setm�şt�r. Dolayısıyla, sorunların (nevroz) çözü-
münü de yalnızca k�ş�n�n kend�s�n�n düzel-
t�lmes�nde bulmuş ancak bahsed�len sorunların
gerçek zem�n�n� �nceleme zahmet�nde bulunma
gereğ� duymamıştır.”¹ L�beral tutumun gönül
rahatlığıyla sah�pleneb�leceğ� b�reyc� b�r yaklaşım!
Gönlü rahat olanlar elbette yalnızca l�beraller
değ�ld�r. İnsanın özünü açıklanamaz kutsal b�r ruha
dayandıran Protestan ahlak sah�pler� esk�
�deal�stler kadar, bu özün merkez�ne Akıl, B�l�nç ve
İde sözcükler�n� övünçle yerleşt�ren özell�kle Kant
ve Feuerbach g�b� modern �deal�zm�n kuru-
cularının da key�fler� yer�nded�r. Hâlâ �nsanın
özünü b�rey temel�nde �ncelemeye çalışan bu yak-
laşımlardan kısm� b�r kopuşu F�chte’de de görmek
mümkündür. İdeal�st kısmını korumakla b�rl�kte
bahsed�len kopuşu öznes�ne ulus kavramını
almakla başarmış ancak yeterl� açıklamayı get�-
remem�şt�r. Bu kırılma noktasında Hegel’den bah-
sed�lmezse haksızlık ed�lm�ş olunur. “Mutlak T�n”
savunusuyla �deal�st reflekslerden tümüyle  kurtu-

lamamış olan düşünürün büyüklüğü �se zama-
nının ötes�ne geçeb�lm�ş olmasından kaynaklan-
maktadır. Dönem�n� aşmıştır d�yoruz çünkü o
“Mutlak T�n” derken Kant ve öncek�ler g�b� “Saf
Akıl”dan veya “Evrensel B�l�nç”ten bahsetmemek-
ted�r. Hegel �ç�n “Mutlak T�n”�n kaçınılmaz olarak
tar�hsel ve toplumsal bağları mevcuttur. D�ğer b�r
�fadeyle, metaf�z�k b�r tutumla öne sürdüğü “ku-
rucu b�l�nç”  aynı zamanda d�yalekt�k �l�şk�lere sa-
h�pt�r. Bu perspekt�f l�teratürde öneml� b�r alan
açmıştır çünkü eks�k hal�yle dah�, �nsanın doğa-
sını soyut b�r b�rey anlayışı üzer�nden okuma gay-
ret�nde olanların sesler�n� kısmaya yetm�şt�r.
Hegel’den sonra �se bu �l�şk�ler�n varlığını gör-
mezden gelme cüret�n� yalnızca akıl tutulması ya-
şayanlar göstereb�lecekt�r. 
     O halde, bahsed�len akıl tutulmasına kapılma-
dan �nsan doğasını açıklamak nasıl mümkündür?
İnsanın özü d�yalekt�k �l�şk�ler temel�nde ama aynı
zamanda �deal�zm kırıntılarından da kurtarılmış
şek�lde nasıl formüle ed�leb�l�r? 1844 El Yazma-
ları’nda “Dünya tar�h� den�len şey�n bütünü, �nsan
emeğ� yoluyla �nsanın yaratılmasının ürünüdür.”  �fa-
des�n� kullanan Marx �ç�n görünen o k� cevap gayet
açıktır.”² İnsan doğasının b�zzat �nsanın kend�
emeğ�n�n ürünü olduğunu söylerken kuşkusuz k�
“formülünün” temel�ne emeğ� yerleşt�rerek ş�md�-
ye kadar ed�lgenleşt�r�lmeye çalışılan �nsana hal�-
hazırda sah�b� olduğu “özne olma” yet�s� �ade ed�l-
mekteyd�. Burada b�r parantez açıp bu �ade-�
�t�barın tar�hsel b�r gerekl�l�k olduğunu bel�rtmek
�ster�m. Marx tarafından tar�flenen ve �lkel-ko-
münal, kölec�l�k, feodal, kap�tal�st ve komün�st
toplumlar olarak adlandırılan beş sosyo-ekonom�k
s�stemden �lk� �le sonuncusu çıkarıldığında ger�ye
kalan üç s�stem�n ortak özell�ğ�; bu toplumlardak� 

¹ Taner T�mur, Marks�zm, İnsan ve Toplum, İstanbul, Yordam K�tap, 2020, s. 121-125.
² Sean Sayers, Marks�zm ve İnsan Doğası, çev. Şükrü Alpagut, İstanbul, Yordam K�tap, 2013, s.22.
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“k�tleler�n” ed�lgenleşt�r�lerek değ�şt�rme ve
dönüştürme güçler�n�n sönümleşt�r�lmes�d�r.
İnsanlık tar�h�n�n ve �nsan doğasının �nsan emeğ�
temel�nde açıklanma çabası �şte bu yüzden son
tahl�lde b�r gerekl�l�kt�r. Ancak burada anlatılmak
�sten�len kes�nl�kle ne tek yönlü b�r �l�şk� ne de
bas�tçe b�r uzuvculuk anlayışıdır. İnsanın benl�ğ� -
buna doğası veya özü de pekala den�leb�l�r-
yalnızca b�rey�n kend�s� tarafından şek�llenmed�ğ�
g�b� y�ne yalnızca toplumsal/çevresel yapı
tarafından da şek�llenmemekted�r. Aks�ne,
bunların bütünü tarafından şek�llenen ve bunların
bütününü de şek�llend�rend�r. 
  Marx, �nsanın özünü toplumsal �l�şk�ler�n
b�rl�ktel�ğ� olarak tanımlarken sanıyoruz k� �fade
etmek �sted�ğ� şey tam da bu �d�. Bu noktada,
Marx’ın “�nsanın kend�s�n� gerçekleşt�rmes�”ne ve
bunun kap�tal�zm koşulları altındak� çıktısına da�r
yorumları �nsanın özü hakkındak� tanımlamasını
somutlaştırarak daha açık hale get�rmekted�r.
Andre Gorz g�b� post-modern�st ve l�berteryen
k�m� düşünürler�n aks�ne, Marx’a göre “çalışma”
�nsanın kend�s�n� gerçekleşt�rme yollarından b�r�-
d�r ve hatta b�r gereks�n�md�r. Çünkü �nsan ver-
d�ğ� emek �le üret�mde bulunur ve ürett�ğ� �le de
çevres�n� değ�şt�rmeye başlar. Çevres�n�/ mevcut
koşullarını değ�şt�rmeye başlayan �nsan �se ken-
d�s�ne yen� gereks�n�mler ve �ht�yaçlar ed�n�r. Bu
yen� gereks�n�m ve �ht�yaçların doyurulma yol-
larını arama sürec�nde ve bu sürec�n sonucunda
n�ha� olarak kend�s�n� de yan� doğasını da dönü-
şüme uğratması kaçınılmazdır. Fakat kap�tal�zm
koşullarının şu aşamasında “çalışma” salt b�r meta
üret�m b�ç�m�ne ve “çalışma amacı” da salt b�r ya-
şamını sürdüreb�lme yoluna hapsolmuştur. Bu-
nun sonucunda, �nsan kend� emeğ�ne yabancılaş-

Sean Sayers, Marks�zm ve İnsan Doğası, çev.
Şükrü Alpagut, 2.Basım, Yordam K�tap,
İstanbul, 2013.
Taner T�mur, Marks�zm, İnsan ve Toplum,
4.Basım, Yordam K�tap, İstanbul, 2020.

ması ve dolayısıyla �nsanın doğası da yozlaşmaya
başlamıştır. Ters�nden okuyacak olursak, “çalış-
ma”nın öz n�tel�ğ�n�n yen�den kazandırıldığı,
emeğ�n yabancılaşmasına yol açan etmenler�n
tümüyle ortadan kaldırıldığı, üret�m ve dolayısıyla
toplumsal �l�şk�ler�n başka türlü şek�llend�r�ld�ğ�
koşullarda �nsanın doğası den�len şey de değ�ş-
ecek, daha fazla yozlaşmayacak ve rekabetç�, ben-
c�l g�b� sıfatlarla tanımlanılması gerekmeyecekt�r.
     Böyle b�r konuyu tartışmaya açma n�yet� taşıyan
bu yazıya b�r sonuçlama get�rmen�n hadd�m� aş-
mak olacağı kanaat�ndey�m. Bu sebeple, sözler�m�
kısa b�r vurguyla noktalamak �st�yorum. İnsanın
özünün ne olduğuna da�r ver�len cevaplar b�r yana
“ne olmadığı” çok açıktır: İnsan pas�f, ed�lgen,
soyut ve salt tüketen değ�ld�r. İnsanın doğasına
yönel�k tartışmalarda d�yalekt�k �l�şk�y� redde-
derek kör tarafçılık oynayanlar teor�de yen�lg�ye
mahkumdurlar ve yen�lm�şlerd�r. Sıra prat�kte de
yen�lmeler�d�r ve yen�leceklerd�r...

KAYNAKÇA
1.

2.
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durumda aktörden beklenen rolü �fade eder.
Genelde görünüm ve tavrın tutarlı olmasını bek-
ler�z çünkü tutarlı değ�lse pan�k havası oluşab�l�r.
Arka bölge (sahne arkası) �zlen�m yönet�m� uygu-
landığı ve bu yöntemler�n sey�rc�den g�zlend�ğ�
kapalı yerd�r. Goffman'ın söyled�ğ� g�b� oyuncu
artık ön (bölgede) görünümünü bırakab�l�r, söyle-
yecekler�nden vazgeçer ve o karakter olmaktan
çıkar. “Artık kend�ler� g�b� olab�l�rler.” Günlük
yaşamdak� yaptığımız tüm �şler�n b�r sahnes�
olduğunu ve b�rçok roller üstlenerek farklı perfor-
manslar serg�led�ğ�m�z� söyler. Bazen b�r takım
hal�nde, bazen de b�reysel b�r sunumla �zleyenler�
etk�ler�z. Sahne arkasında farklı roller olarak
adlandırdığımız maskeler�m�z düşer ve kend�m�z
oluruz.
    “İnsan olmaya da�r en büyük zorluklardan b�-
r�n�n doğduğumuz andan �t�baren dünyanın b�ze
dayattığı b�yoloj�k, toplumsal ve kültürel sınırları
aşmak olduğunu düşünmüşümdür hep. Mutluluk 

k�m�s�n� sadece �smen b�l�yor ya da kullandığımız
ortak sosyal medya araçlarında gördüğümüz hatta
b�ze kend�ler�n�  sundukları kadarıyla b�l�yoruz.
Tanıyoruz ya da tanıdığımızı sanıyoruz.
  Kanadalı sosyolog Goffman, �nsanları zek� ve
etk�n varlıklar olarak ele alır. Dünyanın yoğun katı
yapıları vardır ama k�ş�sel k�ml�k duygumuz çoğu
zaman çatlaklar arasındadır. Goffman'ın, sos-
yoloj�k b�r kavram olan �nsan davranışındak� rol-
ler�, b�r t�yatro sahnes�nde çözümlenmek suret�yle
sahneye tekrar çıkarılmıştır. Goffman, bu t�yatro
sahnes�nde b�reyler�n kend�ler�n� ve etk�nl�kler�n�
günlük hayatlarında nasıl gösterd�kler�ne bak-
maktadır.
     İk� dramaturj�k kavramı ön ve arka bölge olarak
açıklamıştır. Ön bölge, b�reyler�n oyundak� roller�-
n� oynamalarının bu oyunu gözlemleyenlerce du-
rumun tanımlanması �ç�n genel ve sab�t b�r b�ç�m-
de düzenl� �şlev gören kısımdır. Sahne önünde do-
ğaçlama yapılmaz, sahne önü gerg�nd�r. T�yatro
benzetmes�n� kullanan Goffman, sahne önünden
bahsett�kten sonra arka bölge ve k�ş�sel bölgey� de
ayrıştırır. Arka bölge, aktörler�n performansı �ç�n
gerekl� olan f�z�ksel sahned�r. K�ş�sel bölge �se
sey�rc�n�n aktörden kullanmasını bekled�ğ� ek�p-
manları kapsar. Goffman k�ş�sel bölgey� de �k�ye
ayırır: görünüm ve tavır. Görünüm b�ze aktörün
sosyal konumu hakkında b�lg� ver�r; tavır �se, ver�l� 

nsanların b�r serg�lenen b�r de saklanan
yaşamları vardır. Çevrem�zdek� �nsanla-
rın  k�m�s�n�  yakından  tanıyor,  k�m�s�n� 
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Mutluluk �ç�n en etk�l� çözüm bu olmasa da b�ze
düşen �le yet�nmemek gerek�r. Öte yandan, s�stem
tam da “yer�n� b�lme” sa�k�yle yaşamamızı �stem�-
yor mu? Mutluluk h�ss� derd� tasası olmayan b�r
hayatın değ�l, hayatın zorluklarını yakın mesafe-
den, doğrudan göğüsleyeb�lmen�n ve yüzümüze
s�per olan maske yukarı kaldırılınca o zorluklara
d�renmen�n, onlarla mücadele etmen�n, onları
çözmen�n ve yeneb�lmen�n sonucunda ortaya
çıkar.”¹ d�yor Bauman, Benl�ğ�n Prat�kler� k�ta-
bında.
  Shakespeare'�n ded�ğ� g�b� “dünya büyük b�r
t�yatro sahnes� g�b�d�r”. Saraylarda yaşayanların
planları, barakalarda yaşayanlarla h�çb�r zaman
b�rb�r�n� tutmadı. B�z sahnede yer almaya ve oyna-
maya devam edel�m.
    Günümüzde �se sosyal medya artık sahne önü
olmuştur. Tükett�ğ�m�z şeyler� gösterd�ğ�m�z ka-
dar var olma eğ�l�m� b�r çığ g�b� günden güne
büyümekted�r. Bedenler�m�z, benl�ğ�m�z t�yatro
sahnes�nde sey�rc� önüne sürekl� sunulmakta ve
bu sahnede ayrı b�r dünyada yaşamaktayız.
     Günümüzde yaşamımıza hâk�m olan sanal dün-
ya �le benl�ğ�m�z yen�den şek�llenmekted�r. Bu ye-
n�den şek�llenen benl�ğ�m�z�n, özgür müdür yoksa
tutsak mıdır sorusunu ortaya çıkarmaktadır. He-
p�m�z özgür �nsanlar olduğumuzu düşünerek
yaşamımıza devam etmektey�z. Benl�kler�m�z ve
davranışlarımız doğduğumuz ve yaşadığımız çev-
reye göre de şek�llenmekte, bunu görmezden gele-
mey�z. O halde şu soruyu sormak gerek�r: Acaba
hep�m�z b�rb�r�m�z�n yansıması mıyız ve gerçek-
ten yeter�nce özgür müyüz?
    Sanal ve gerçek dünya arasında �k�ye bölünen
benl�ğ�m�z geç�şlerde yaşadığı kırılmalar ve yan-
sımalardan  ötürü  gel-g�t  yaşamamıza  neden  ol-

maktadır. Aynı gün �ç�nde �k� farklı dünyada ve �k�
farklı benl�kte yaşamanın �nsanları yorduğunu
rahatlıkla söyleyeb�l�r�z. Yaşamda benl�ğ�n şe-
k�llen�ş� ve sunuluşu, sancılı b�r süreç olma konu-
sunda em�n adımlarla �lerlemekted�r. Sanal dün-
yada kurgusal karakterler�n popülerl�ğ� ve onları
tak�p eden k�tleler�n kurgusal karakterler�n
yaşamlarına özenmeler�ne, kend�ler�n� sevmeme-
ler�ne ve kend� benl�kler�nden de uzaklaşmalarına
neden olmaktadır. Ruhlarımızı, aldatıcı sanal
dünyada  tüketmektey�z. Sevd�kler�m�zle konuş-
mak, b�rl�kte zaman geç�rmek varken sanal dün-
yada dolaşmak daha değerl� b�r eyleme hal�ne
dönüşmekted�r. Z�hn�m�z�n, beden�m�z�n, duygu-
larımızın, benl�ğ�m�z�n tutsak ed�lmes�ne b�le b�le
göz yumuyoruz. Gerçekle gerçek olmayanın (sa-
nal), kurgu �le gerçeğ�n b�rb�r�ne karıştığı bu
dünya arasında sıkışan ve kaybolan benl�kler�m�z
belk� b�r gün tükenmekte olan ruhlarına kavu-
şab�l�r.
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B
sında bu yet� yalnız �nsanda bulunmaz, tüm canlı-
lar, çevres�nde olup b�tene, kend�s�n� etk�leyen un-
surlara karşılık tepk� üreten b�r f�z�ksel ve z�h�nsel
organ�zasyona sah�pt�r. Yaşamsal faal�yetler�n
devamlılığı, koşulları doğru algılama ve ona uygun
tepk� üreteb�lme yet�s�ne bağlıdır. B�r ayç�çeğ�
konumunu güneş ışığına göre bel�rler, b�r gey�k
kend�s�ne yaklaşmakta olan aslandan kaçar ve
�nsan da yağan yağmura karşılık şems�yes�n�
açar…
    B�lg� vers�ne aç b�r b�l�nçle doğan �nsan daha
anne karnında �ken kayda başlar. Bulunduğu sı-
vının h�ss�yatı, dışarıdan gelen sesler, �lk nefes ve
anne kokusu… Duyularla başlayan öğrenme serü-
ven� gün geçt�kçe büyür, der�nleş�r; tek tek �şlenen
ver�ler kıyaslanarak, sentezlenerek anlamlar ve
değerler tay�n ed�l�r. Bu serüvendek� sonsuz ver�ye
karşılık �nsanın tek referansı ve y�ne tek yatırımı
kend�s�d�r. B�ld�ğ� her şey� kend� varlığının �nşa-
sında kullanır, harcına katar. Bu b�r�k�m net�ce-
s�nde ortaya çıkan esere, b�r ressamın ger� çek�l�p
resm�ne t�t�z gözlerle baktığı g�b� bakan �nsan �se
benl�ğ�n� sorgulamaya başlamış demekt�r. Benl�k
b�l�nc� yan� öz farkındalık ve benl�ğe da�r sorgu-
lama �nsana “ben k�m�m?” sorusunu sorduran
z�h�nsel faal�yett�r. 

   Ps�koloj�de benl�k konusuna �l�şk�n �lk açık-
lamalar ps�kolog W�ll�am James’e a�tt�r. James’e
göre benl�k en gen�ş anlamıyla, k�ş�n�n kend�s�n�n
ne olduğunu söyleyeb�leceğ� her şey�n toplamıdır.¹  
James’e göre “maddesel benl�k”, “sosyal benl�k”,
“ruhsal benl�k” ve “saf ego” olmak üzere dört benl�k
türü vardır. En yüzeysel �fadeyle maddesel, sosyal
ve ruhsal benl�k “b�len” benl�ğ�; saf ego �se “b�l�nen”
benl�ğ� tems�l eder. Maddesel varlık k�-ş�n�n
beden�, a�les�, sah�p olduğu eşyalar g�b� ken-d�n�
tanımlarken kullandığı somut varlıklardan
müteşekk�ld�r.  Sosyal  benl�ğ�m�z  topluluk  �ç�nde 
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�l�nç, kel�me anlamı olarak �nsanın kend�-
s�n�, çevres�n� ve olup b�ten� tanıma, algı-
lama, kavrama, fark etme yet�s�d�r. Esa-
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ed�nd�ğ�m�z konum ve d�ğer �nsanların gözünde
�fade ett�ğ�m�z anlamlardan oluşur. İnsan �l�şk�ler�
�le gel�şen ve zeng�nleşen sosyal benl�k toplumsal
kabulü arzular ve d�ğer �nsanlar tarafından görül-
mey�, anlaşılmayı, �lg�len�lmey� ve sev�lmey� bek-
ler. James’�n b�r d�ğer benl�k çeş�d� olan ruhsal
benl�k �se k�ş�n�n ps�koloj�k ve b�l�şsel bağlamdak�
konumlanışını �fade eder. İstekler, zevkler, �nanç
ve ahlak� tems�l�yetler ruhsal b�l�nc�n konusunu
oluşturur. Saf ego yan� b�l�nen benl�k �se kend�
üzer�nde çıkarımlarda bulunan, kend� kend�ne
kend� hakkında düşünen ve dışarıdan bakıl-
dığında gözlemlenemeyen boyuttur. İnsanı b�r
gölge oyununa benzet�rsek perdede görünen Hac�-
vat ve Karagöz şek�ller� maddesel benl�k, d�yalog-
ları sonucu şek�llenen özell�kler� sosyal benl�kler�,
monologlarında �fade ett�kler� k�ş�sel özell�kler�
ruhsal benl�kler�; n�hayet perden�n ardında çubuk-
larla kuklaları yönlend�ren ve konuşturan �se saf
ego olacaktır.
      W. James’�n b�l�nç üzer�ne yaptığı temel sınıf-
landırması, günümüze dek b�rçok ps�koloj� teor�s-
yen�n� etk�leyerek yen� sınıflandırmalar ve tanım-
lamalar gel�şt�r�lmes�n� sağlamıştır. En aş�na
olduğumuz �s�mlerden S�gmund Freud “�d”, “ego”
ve “süperego” kavramları �le b�l�nç ve z�h�nsel �şle-
y�ş üzer�ne yen� tanımlar get�rm�şt�r. Freud’a göre
z�hn�n, �stek ve �ht�yaçların hemen karşılanmasını
�steyen �lkel kısmı �dd�r.² İd, beslenme, ç�ftleşme
g�b� temel bedensel �ht�yaçlar başta olmak üzere
�nsanın her türlü k�ş�sel �steğ�n�n anında tatm�n
ed�lmes� gerekt�ğ�n� emreden, �ç�m�zdek� benc�l
sest�r. Erken gel�ş�m dönemler�nde çocuğu �ste-
d�ğ� oyuncak �ç�n yerden yere attıran �d, zamanla
gel�şen sosyal uyumluluk �le b�rl�kte frenlen�r. Bu
fren-denge   mekan�zmasında   bel�rley�c�   etken 

“ego” dur. Ego z�hn�n akılcı kısmıdır ve k�ş�n�n dış
çevreyle adaptasyonunu sağlamakta, �d�n
�stekler�n�n karşılanıp karşılanmayacağına ya da
hang� koşullarda bunların gerçekleşeb�leceğ�ne
karar vermekted�r.³ Toplumun beklent�s�n� ölçen
ve kend� dışındak�ler�n doğrularına göre yaşama
eğ�l�m� yaratan süperego �le yalnız kend�
doğrularını dayatan �d arasında b�r arabulucu
rolündek� ego, k�ş�n�n mantıklı değerlend�rmeler
yapab�lmes�n� ve benl�ğ�n� bu doğrultuda
şek�llend�rmes�n� sağlayan �ç sest�r. 
   James ve Freud özel�nde, en temel hal�yle, f�k�r
sah�b� olduğumuz b�l�nç ve b�l�nc� şek�llend�ren
etkenlerden de gördüğümüz kadarıyla �nsan “ben”
�le doğar, “onlar” �le öğren�r, “b�z” �le şek�llen�r ve
y�ne “ben” �le ortaya çıkan şekl� görür, tanır ve
kend�ne anlam b�çer.
  İç�ne doğduğu toplumun kel�meler�yle konuşan,
o toplumun değerler�yle büyüyen ve o toplum tara-
fından yargılanan �nsan, k�ş�sel gel�ş�m�n�n ve
benl�ğ�n�n özgürce şek�llenememes� tehl�kes�yle de
karşı karşıyadır. Toplumsal kabul görmen�n bell�
kalıplara sığmak mecbur�yet� doğurması ken-d�n�
özgürce gerçekleşt�rmen�n önünde c�dd� b�r engel
teşk�l etmekted�r. Pek� ya �ç�ne doğduğu toplumla
benl�ğ�n� �nşa eden �nsan nasıl olur da y�ne o
toplum tarafından yıkıma zorlanır?
   En temelde “�nsan” olma vasfıyla dünyaya gelen
ve �nsan olmanın get�rd�ğ� hak ve özgürlükler� de
yanında get�ren b�rey� toplumsal hayatta en çok
baskılayan kalıp “toplumsal c�ns�yet” kalıbıdır. İn-
san ana başlığı altında üreme fonks�yonlarının
farklılaşması sebeb�yle “kadın” ve “erkek” olarak
�k� b�yoloj�k kategor�ye ayrılan b�rey�n bu kategor�-
zasyonu sosyal hayata taşıması ve bunun get�rd�ğ�
ayrımcılığa maruz bırakılması hayret ver�c�d�r. 
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hang� b�r ahlak� kabule dayanmayan ve yalnızca
bulunduğu “yüksek” sınıfın �t�barını korumaya ça-
balayanların ayakta tuttuğu sınıflı s�stem�n ta ken-
d�s�d�r. Yerleş�k hayata geç�şle b�rl�kte tarım ve
hayvancılıktan elde ed�len mahsulün �ht�yacı aş-
ması ve oluşan artı değer�n ne yapılacağı problem�
�le b�rl�kte mevcut konumun korunması, nesl�n
devamlılığının sürdürülmes� gayret�; kadının ve
erkeğ�n b�yoloj�k farklılığının sosyal hayat sahne-
s�ndek� �lk bel�rley�c� rolünün doğmasına neden
olmuştur. Fazla metanın t�car� faal�yete, yan� ev-
den dışarıya taşınması gerekt�ğ�nde bu r�sk� nesl�n
devamlılığında daha az kr�t�k konumdak� erkek
almıştır. Ham�lel�k, doğum ve lohusalık sürec�
kadının güvende yan� “ev”de kalmasına sebeb�yet
verm�şt�r. Bu durumda t�car� faal�yetten mesul er
                                    k�ş� faal�yetler� net�ces�nde ed�n-
                                   d�ğ� madd� kazanç �le otor�te sağ-
                                    lamış;   güvende,   “korunmakta” 
                                    olan  kadını  hak�m�yet� altına al-
                                   mıştır. Bu noktadan sonra madd� 
                                    �l�şk�ler�n   besled�ğ�    otor�ten�n 
                                     önü alınamamış, bu gücün s�ya-
                                     s�leşmes�  �le   b�rl�kte de   kutsal 
                                     b�r konum  kazanmıştır.   Günü-
                                     müzde “güvenl�” alanından ayrı-
                                     lab�len,  ekonom�k  kazanç  elde 
                                    edeb�len kadın, yüzyıllardan ber� 
                                    yerleşm�ş erkek otor�tes�n� tehd�t 
                                    etm�ş,  bu  tehd�t  sonucu  doğan 
                                    çatışmalar �se toplumsal c�ns�yet 
                                     eş�ts�zl�ğ�   ve   c�ns�yet   roller�n� 
                                    tartışmamıza �mkan tanımıştır.
                                     Hayatını �dame ett�reb�lecek do-
                                     nanımı sağlama, benl�ğ�n� arzu
                                     ett�ğ� şek�lde �şleme hakkına er-

  Daha doğduğu gün, g�yeb�leceğ� kıyafetler�n
renkler� bell�d�r. Sonra oynayacağı oyuncaklara
kısıt gel�r. Müstakbel anne olmaktan �baret görü-
len kız çocuğunun el�ne ş�md�den “benl�ğ�n�” tanı-
sın d�ye b�rer bez bebek tutuşturulur. Oğlan çocu-
ğunun �se �lk hed�yes� genell�kle uzaktan kuman-
dalı b�r araba ya da b�s�klet olur. Henüz o yaştan
kadının geleceğ�n�n eve, erkeğ�n �se dışarıya
mecbur olduğu öğret�l�r. 
Düştüğünde ağlayan oğlan çocuğuna “erkek adam
ağlamaz” d�yerek kızıldığı vak�t erkeğ�n sosyal
benl�ğ� duyguları bastırmanın gerekl�l�ğ�n� öğre-
n�r. “Kadınlar herkes�n �ç�nde kahkaha atmaz!”
cümles� �se kadının benl�ğ�nde yankılanıver�r en
mutlu olduğu vak�tlerden b�r�nde. 
     C�ns�yet temel� üzer�nde gel�şen c�nsel k�ml�k ve
toplumsal c�ns�yet roller�,  kadın 
�le erkeğ�n özgürce öğrenme, ge-
l�şme  ve kend�n� gerçekleşt�rme 
yolunda  aşılması  �mkânsıza ya-
kın engeller �nşa eder. Kadın ve 
erkeğ�n �nsan olmak vasfını  or-
taklaşa taşıdıklarından acısı, se-
v�nc�, nefret� aynı olsa da c�ns�-
yetler� farklı olduğundan bunları
yaşayışları da �ster �stemez fark-
lılaşmaktadır. Duygularını, dü-
şünceler�n�, hayatını şek�llend�-
recek herhang� b�r adımı  c�ns�-
yet�n�n daha o doğmadan onun
adına  ç�zd�ğ�  yolda  ve  o  yolun 
kuralları  dâh�l�nde atmaya  zor-
lanan �nsanın benl�ğ�n�  özgürce 
�nşa ett�ğ�nden bahsedeb�l�r m�-
y�z? Bu b�l�nç esaret�n�n sorum-
lusu;  akla, mantığa  ya  da  her-
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kek �le eş�t ölçüde sah�p olan kadının s�yas�  ve
ekonom�k nedenlerden beslenen toplumsal pran-
galarından kurtulması mecbur�d�r. Bunun �ç�n
toplumun madd�, etn�k yahut c�nsel h�çb�r sınıfla-
maya geç�t vermeyecek, eş�tl�k düşünces�n� �çsel-
leşt�reb�lm�ş b�r noktaya evr�lmes� gerek�r. Eş�t-
l�ğ�n tes�s ed�ld�ğ� toplumsal düzende sosyal ben-
l�ğ�n �şleneceğ� koşullar �nsan� gel�ş�m �ç�n en uy-
gun ortamı sunacaktır. İç�nde yaşadığı toplumun
tanımlarıyla kend�n� tanımlayan �nsan, doğduğu
andan �t�baren hak ett�ğ�nden aşağı b�r konuma
razı gelmeye mecbur bırakılmayacak, özünü ta-
r�hsel ve toplumsal b�r�k�mden özgürce �st�fade
ederek, baskıdan ve dayatmadan bağımsız b�r
şek�lde yazacaktır. Benl�ğ�n tes�s ed�l�ş�nde kurucu
unsur olan toplumun bu özgür ama aynı zamanda
beslenecek ver� bakımından da zeng�n ortam n�-
tel�ğ�n� taşıması ve sürdürmes� şarttır. Hem b�len
yan� özne, hem de b�l�nen yan� nesne konumunda
aynı anda bulunan �nsanın kend�ne da�r sah�p ol-
duğu b�lg�ler k�tabının yazarını tanıması, senar-
yoyu beğenmed�ğ� an kalem� el�ne alıp kend� ken-
d�n� yazab�lecek kadar sürece hâk�m olması ge-
rekl�d�r. 
      İd’�n� d�zg�nleyeb�len, egonun b�lgel�ğ�ne, aklın
önderl�ğ�ne güvenen �nsanlardan oluşan topluma
doğan �nsanların benl�ğ�n�n �nşasındak� her b�r tu-
ğla, onu hak�kate b�r adım daha yaklaştıracaktır.
Ancak �nsan benc�l reflekslerle doğar ve sosyal
adalet, eş�tl�k ve paylaşımcılık b�l�nc� gel�şt�rmes�
ancak bell� b�r z�h�nsel olgunlaşma �le mümkün
olab�l�r. Doğuştan benc�l dürtülerle hareket eden,
toplumsallaşmanın gerekl�l�ğ�n� �çselleşt�remeyen
�nsana en doğru rehber �se her zaman �lkeler�yle
halkına ışık tutan devlet olacaktır. Kend�n� gerçek-
leşt�rme ve benl�ğ�n �nşası �ç�n en elver�şl� ortamın
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oluşum har�tası “ben”den topluma, toplumdan
devlete, devletten tekrar topluma yön alan ve
n�hayet b�reye ulaşan b�r değerler ve �lkeler bütünü
�le gerçekl�k kazanacaktır. 
“İnsan toplumsal b�r varlıktır” mottosunun �sabet-
l�l�ğ�n�, benl�ğ�n �nşasında ve sorgulanmasında
karşımıza nasıl çıktığını ps�koloj�k temeller� ve
sosyoloj�k karşılıklarıyla �ncelem�ş ve �ç�ne doğ-
duğu toplumun �nsanı nasıl �lmek �lmek �şled�ğ�n�,
toplumun usul ve esaslarını �se devlet�n şek�llen-
d�rd�ğ�n� görmüş olduk. Etk�ler ve tepk�lerle da�-
ma �şlerl�ğ�n� koruyan b�r b�l�nçle, “�y� �nsan” olma
amacına her gün b�raz daha yaklaştığımız b�r
dünya tüm �nsanlığın, hep�m�z�n hakkıdır. 

   “Ben”l�ğ�m�z “�y�”y� arayan, her da�m onun
ışığına yönelen b�r ayç�çeğ� g�b� büyüyüp yet�şs�n.
Işığını, suyunu kesenlere daha der�n kökler ve
daha uzun gövdelerle güçlenerek cevap vers�n… 
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�n kısa ve öz anlatısıdır. Descartes’�n bu alıntısına
b�r pencere açmak �st�yorum. Ben varım ve y�ne
ben b�r gün yok olacağım. Aslında bunu düşünmek
b�le var olmaktır. Pek� herkes düşünerek m� var
olab�l�r? Var olmak �ç�n sadece düşünmek yetmez.
Çünkü düşünmek ne kadar b�reysel görünse de
toplumları etk�leyen şey olmuştur ve sosyoloj� b�-
l�m�n� ortaya çıkarmıştır. İnsan, toplumdan yalı-
tılmış b�r benl�k sah�b� değ�ld�r ve toplum �ç�nde
de var olması gerek�r. Sadece düşünerek toplumda
nasıl var olunab�l�r? K�ş� �y�l�k yaparak da topluma
kend�n� kabul ett�reb�l�r, statü ve saygı kazanab�l�r
ve söz sah�b� olab�l�r. Her kavramın karşıtı olduğu
g�b� �y�l�ğ�n de karşıtı vardır ve bu da kötülüktür.
Kötülük de saygı görür ama bu saygı sevg�den
değ�l, korkudan �ler� gel�r. Aslında �nsanın ‘ben’l�-
ğ�, �y�l�k ve kötülük arasında kalmamak �ç�n b�r se-
ç�m yaparak kend� varlığını topluma kabul ett�r-
meye çalışır. Bu yüzden sadece düşünerek değ�l,
düşünüp b�r karar verme yet�s�ne sah�p olarak da
‘ben’ ortaya çıkmış olur. Çünkü k�ş�y� toplum �ç�n-
de b�rey yapan, �y� ya da kötü, en temel unsurlar-
dan b�r�s� karar vererek ‘ben’ olup bunun farkında
olmasıdır. Kend�s�n�n farkında olan b�rey �se ‘ben-
l�k’ gel�ş�m�n� tamamlamış olur. Larousse Ans�klo-
ped�s�’ne göre ‘benl�k’ tanımı şöyled�r: “B�r k�mse-
n�n, b�r topluluğun öz varlığı, onu kend�s� yapan 

BENİN VARLIĞI

H�cran Sezg�n

escartes’�n en meşhur cümles� “Düşünü-
yorum, öyleyse varım.”¹ kend� varlığını
dünya üzer�nde kanıtlamaya çalışan b�rey-

n�tel�kler; k�ş�l�k.”²
   Hayatımız boyunca dünyaya neden geld�ğ�m�z�,
amacımızın ne olduğunu, hang� olayların b�z�m
karakter�m�z� oluşturduğunu düşünüp dururuz.
Bazen müz�k d�nlerken çalan şarkının ne olduğu-
nu anlamayacak kadar, bazen de uykuya dalmak
üzereyken uykularımızı kaçıracak kadar ‘ben’
olgusu önce kend�n� hatırlatır ve bulunmasını
�ster, sonra �se varlığını kabul ett�rmeye çalışır.
Pek� bu ‘ben’ aranıp bulunab�len b�r şey m�d�r?
B�raz da olsa sorgularsak bulab�l�r�z aslında. Ama
çoğu �nsan eks�kler�n�n sorgulamak olduğunu fark
etmez, kend�ler�n� arayıp bulmayı düşünmezler
b�le. Çünkü ney� bulacaklarını b�lmezler. İlk adımı
atmak her zaman cesaret �ster z�ra ne �le karşılaşa-
cağı b�l�nmemekted�r. Kend�ler�n� arayanlar �se
çoktan ‘benl�k’ler�n� koca b�r çukura gömmüş olur-
lar. Ama bu onları pes ett�rmez çünkü hayat gaye-
ler� çukura gömdükler� ‘benl�k’ler�n� ortaya çıkar-
mak olur. Yaşamak �ç�n belk� de en doğrusu bu
olab�l�r çünkü göz önünde olan her şey değers�zle-
ş�r ve anlamını kaybeder. Aramak kıymetl�d�r.
Öyle k� aranan şey, ne kadar zor bulunursa o kadar
kıymetl�d�r, bu denl� zor bulunduğunda kıymet� o
ölçüde artar...
   Herkes kend�n� anlamak ve ‘benl�ğ�n�’�n� bulmak
�ç�n aynı yollardan mı geçmel�? H�ç k�msen�n
hayatı kolay ve sancısız değ�ld�r. Bu yüzdend�r so-
kakta k�m� durdurursak “Ben�m hayatım çok zor
ve acılarla doluydu, yazsam roman olur.” demek-

D

¹ Rene Descartes, Metot Üzer�ne Konuşma, Bab�l Yayınları, 2020, s.68.
² Büyük Larousse Sözlük ve Ans�kloped�s�, “Benl�k” maddes�.
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ted�r. Kend�m�z� bulab�lmem�z �ç�n var olduğu-
muz sürece hayatta başımıza neler geleceğ�n� b�le-
meyeceğ�z ama y�ne de her güne farklı başlamak
�ç�n b�r amacımız olmalı. ‘Ben’ olab�lmek �ç�n ne
g�b� bad�reler atlatıp, ne g�b� acılar yaşayacağız?
   Yaşamak, toplumda kend�n� �spatlamak ve var
olduğunu kanıtlayab�lmek �ç�n önce kend�m�z�
tanımalı sonra tanıtmalıyız. Pek� b�rey� ‘ben’ yapan
şey ned�r? Burada, kend�l�k kel�mes�ne bakacak
olursak, tanımına göre; “B�r varlığın başka b�r şey
değ�l de, kend�s� olmasını sağlayan şey.”³ Kısaca
b�rey�n hayatta yaşadığı veya yaşayamadığı her şey
kend� olmasını sağlıyor. Kend�l�k algısı⁴ b�rey�n
kend�s�n� sevmes�n� ve saygı duymasını sağlarken
tam ters� durumda, yan� k�ş�n�n kend�s�ne karşı öz
saygısını y�t�rmes� ve kend�s�nden nefret etmes�
hal�nde �se b�rey kend�s�n�n �şe yaramaz ve değer-
s�z olduğunu h�ssed�yor. B�r bebeğ�n doğumundan
b�rkaç ay sonra benl�k b�l�nc� oluşarak sorgulama-
ya başlarken gel�ş�m�n� tamamlamış b�r b�reyden
bunu beklememek sanırım çok da doğru olmaz.
Sonuçta gel�ş�m�n� tamamlamış b�reyler hayata
karşı da tecrübel� olur ve başına geleb�lecek olaylar
karşısında daha temk�nl� davranır. Bu durumda
her b�rey� ‘ben’ yapan şey�n olaylar karşısında ver-
d�ğ�m�z farklı tepk�ler olduğunu söyleyeb�l�r�z.
Duns Scotus’a göre, “B�r b�rey� b�r başkası değ�l
de, kend� kend�s� yapan şey.”⁵ Yan� herkes� yaşadı-
ğı hayata, olaylara ve olgulara göre değerlend�r�p
ön yargılarımızdan kurtulmamız gerek�r. Hayata
nasıl bakarsak öyle görürüz. İy� bakalım, b�rb�r�-
m�ze…

BENİN VARLIĞI

³ Büyük Larousse Sözlük ve Ans�kloped�s�, “Kend�l�k” maddes�.
⁴ Kend�l�k Algısı: B�rey�n ruhsal ve bedensel açıdan kend�s�n� nasıl algıladığı �le �lg�l� b�r kavramdır.
⁵ Büyük Larousse Sözlük ve Ans�kloped�s�, “Kend�l�k” maddes�.

İrem Şah�n.



g�d�len “ben” adılı, bu �k� tanım arasında kend�n�
�nşa etmeye çalışır. Bu oluşumda b�rey, m�kro öl-
çüde a�les�nden m�ras aldığı k�ml�k b�l�nc�yle b�r
k�ş�l�k oluşturmaya çalışırken makro ölçüde �se bu
k�ş�l�ğ�n asıl anlam kazanacağı sosyal yapı �le tanı-
şır. Keza bu sosyal yapıyı salt b�reyler değ�l, b�rey-
ler�n arasındak� roller ve b�reyler�n temel davranış
örüntüler�n� baz alan kurumlar oluşturur.³ Top-
lumla olan �l�şk�ler�n temel dayanağı da toplumun
en küçük yapıtaşına, a�le kurumuna �l�şk�nd�r.
A�leler�m�zden salt b�r k�ml�k b�l�nc� değ�l, bunun
yanı sıra çeş�tl� yaşam prat�kler�n� de alırız. Bu
sürec�n kesk�n hatları olmadığı g�b� pragmat�k ç�z-
g�ler� de yoktur. A�len�n n�tel�ğ�ne bağlı olarak
eğ�tsel fonks�yonları da farklılaşır. İşlevselc� bakış
açısıyla “statü tay�n�”, a�len�n temel fonks�yonla-
rındandır. Bu durum d�nam�k b�r süreçten �baret
olsa da toplumda bulunacağımız �lk tabaka, a�le-
m�z�n statüsüyle eş m�nvalded�r. Özne konumuna
yerleşen b�rey�n düşünceler� de bu statünün yansı-
malarıyla şek�llenecekt�r. Örnek olarak Ayn
Rand’�n, Rus Devr�m�’ne �l�şk�n düşünceler�n� ele
alab�l�r�z. Üst-orta sınıf b�r a�leden olan Ayn Rand,
bu devr�m �le sosyal ve mal� konumunu kaybetm�ş-
t�r, düşünceler�n�n oluşumunu da buraya dayan-
dırmak mümkündür. Konuya �l�şk�n b�r d�ğer
örnek, Yevgen� Zamyat�n olarak göster�leb�l�r. 

Zamyat�n’�n Bolşev�k d�ren�ş�ne katılmasını, oto-
b�yograf�ler�nde uzun tasv�rler �le yer verd�ğ� do-
ğup büyüdüğü küçük kasaba “Lebedyan” �le �l�şk�-
lend�rmek mümkündür.

Zamyat�n ve “B�z”
   B�z; uygunsuz �le as�metr�k oluşun aynı kabul
ed�ld�ğ�, n�ha� b�lgel�ğ�n matemat�kten �baret
olduğu, b�rey�n “düşünce” g�b� çılgın şeylerle değ�l
“sayıların rasyonal�tes�” �le yaşam sürdüğü b�r cam
fanusta geçen d�stop�k b�r kurgudur. Her şey
n�zam�, tek ve camdandır. Başka b�r tab�rle �se Tek
Devlet’ten başka gücü düşünemeyen, mutluluğu
b�le ona atfeden b�r sayının, “ruh”unu keşfetmes�-
n�n h�kayes�d�r. N�tek�m bu kurguda otor�ten�n
sağlanması, b�reysell�ğ�n esk� çağlara gömülmes�-
yle mümkün kılınmıştır. Bu kolekt�f yapıda özel
mülk�yet �s�m düzey�nde b�le saf dışı bırakılmış,
karakterler�n ayrıştırılmasına da sayılar eşl�k et-
m�şt�r. Baş karakter�m�z D-503, yabancı gezegen-
lere seyahat ve bu cam fanusun dışındak� “�lkel”
�nsanlara “mutluluk” götürmek adına yapılmakta
olan ENTEGRAL’�n baş matemat�kç�s�d�r. O-90,
baş sayımızın rasyonal�teyle bet�mled�ğ� devlet
tarafından atanmış c�nsel partner�d�r. O-90 �le
yaptıkları b�r yürüyüşte I-330 �le tanışır. I-330’u
“X” d�ye tanımlar; b�l�nmezd�r, �rrasyoneld�r, do-
ğasında h�çb�r çözüm yolu yoktur.
  Yevgeny Ivanov�ch Zamyat�n, 1 Şubat 1884 tar�-
h�nde Rusya’nın Tambov �l�ne a�t Lebedyan kasa-
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�r�nc� tek�l şahıs olarak¹ alışılagelen, ruh
b�l�m� tab�r�yle de “b�rey� ötek� b�l�nçler-
den ayıran unsur”²  olarak özelleşt�r�lmeyeB

¹ Türk D�l Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, Er�ş�m adres�: https://www.sozluk.gov.tr 
² Türk D�l Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, Er�ş�m adres�: https://www.sozluk.gov.tr 
³ M�mar Türkkahraman, Teor�k ve Fonks�yonal Açıdan Toplumsal Kurumlar ve Kurumlararası İl�şk�ler, Süleyman Dem�rel Ün�vers�tes� İkt�sad� ve İdar� B�l�mler
Fakültes� Derg�s�, c.14, sayı:14, 2009, s. 27.

https://www.sozluk.gov.tr/
https://www.sozluk.gov.tr/
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Sa�nt Petersburg Pol�tekn�k Enst�tüsünden de ge-
m� mühend�sl�ğ� okuduğu sırada düşünceler�n�
yazmaya başlamıştır. Öğretmenler� bu durumdan
çok end�şelenm�şlerd�r fakat Zamyat�n h�çb�r�n�
d�nlemem�ş, Bolşev�k Part�s�ne katılmıştır. Zam-
yat�n’e göre Bolşev�k olmak, o gün �ç�n en büyük
d�ren�şt�r.¹⁰
   “Devr�m her yerded�r, her şeyded�r. Sonsuzdur.
Son devr�m yoktur, son sayı yoktur.”¹¹
   Zamyat�n devr�mc� ruhunu, I-330’da yaşatmıştır.
N�tek�m I-330, kurgu boyunca D- 503’ü çeş�tl� mo-
t�fler ve �mgelerle man�püle etmeye, onun “ruh”u-
na ulaşmaya çalışacaktır. I-330’un da amacı
ENTEGRAL’� ele geç�rmekt�r. D- 503, bu düşünce-
ye karşı şöyle der: "Aptalca... Çünkü devr�m yapı-
lamaz. Çünkü b�z�m, s�zden bahsetm�yorum,
b�z�m devr�m�m�z sonuncusuydu. Ve bundan öte
h�çb�r devr�m yapılamaz. Bunu herkes b�l�r...".¹² I-
330 �se ona matemat�kte sayıların sonsuz olduğu-
nu hatırlatıp "Pek�, devr�m�n sonu nasıl oluyor o  

basında doğmuştur. Zamyat�n, doğduğu coğrafya-
dan bahsederken tam anlamıyla b�r “Rus Kasabası”
olduğunu söyler.⁴ B�r röportajında �se Lebedyan’ı
“Kara Dünya’nın bağırsakları” olarak n�teler; aka-
b�nde de buradak� Rus d�l�n�n “b�r elma kadar lez-
zetl�” olduğunu, Turgenyev ve Tolstoy’un da bura-
da yazmasının tesadüf� olmadığını ekler.⁵ N�tek�m
Tolstoy’un eş� Sof�a Andreevna, Tolstoy’un şehr�n
sokaklarında gez�nmes�n�n �lk neden�n�n yaşayan
Rus d�l�ne hak�m�yet kazanmak olduğunu fakat
sonrasında söylenenlerden de etk�lend�ğ�n� ve
�nançlarının da bu yönde şek�llend�ğ�n� söylem�ş-
t�r.⁶ Zamyat�n, çocukluk yıllarından bahsederken
annes�n�n p�yanosundan çıkan Chop�n melod�le-
r�nden de bahseder. Okulda kompoz�syon dersle-
r�nden mükemmel notlar alırken matemat�kle ara-
sının �y� olmadığını söyler. Buna rağmen en mate-
mat�ksel ve en zorlu alan olan gem� mühend�sl�ğ�-
n� seçmes�n�n neden�n� �natçılığı⁷ ve karakter�n�n 
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⁴ Yevgeny Zamyat�n, Autob�ography , A Sov�et Heret�c: Essays by Yevgeny Zamyat�n, trans. M�rra G�nsburg, USA: The Un�vers�ty of Ch�cago Press, bs. 1970, s. 3.
⁵ Frédér�c Lefèvre, An Hour w�th Zamyat�n. trans, Anass Khayat�. Er�ş�m adres�:
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⁸ Yevgeny Zamyat�n, Autob�ography, s. 4.
⁹ Frédér�c Lefèvre, An Hour w�th Zamyat�n. s. 1.
¹⁰  Yevgeny Zamyat�n, Autob�ography, s. 10. 
¹¹Yevgeny Zamyat�n, On L�terature, Revolut�on, Entropy and Other Matters, A Sov�et Heret�c: Essays by Yevgeny Zamyat�n, trans. M�rra G�nsburg, USA: The Un�vers�ty of
Ch�cago Press, bs. 1970, s. 107.

zaman? Öyle b�r şey yok. Devr�m-
ler sonsuzdur. Bu sonuncu lafım,
çocuklar �ç�n. Sonsuzluk çocukları
korkutur ve çocukların �y� uyuma-
sı şarttır."¹³ d�ye cevap ver�r. Zam-
yat�n'�n “Edeb�yat, Devr�m, Ent-
rop� ve D�ğer Şeyler Üzer�ne” baş-
lıklı makales�ne romandak� bu
d�yalog �le başlaması tesadüf de-
ğ�ld�r. Keza Zamyat�n, "Devr�m
her yerded�r, her şeyded�r. Son-
suzdur. Son devr�m yoktur, son
sayı yoktur.” d�yerek "n�ha�" dev-
r�m düşünces�ne karşı çıkmakta-
dır."
 Zamyat�n, hem mezun�yet
projes�n� yaptığı hem de �lk roma-

temel özell�ğ� olan d�ren�ş ruhu
�le �l�şk�lend�r�r. Zamyat�n, ço-
cukluk yıllarından bahsederken
annes�n�n p�yanosundan çıkan
Chop�n melod�ler�nden de bah-
seder. Okulda kompoz�syon
dersler�nden mükemmel notlar
alırken matemat�kle arasının �y�
olmadığını söyler. Buna rağmen
en matemat�ksel ve en zorlu
alan olan gem� mühend�sl�ğ�n�
seçmes�n�n neden�n� �natçılığı⁸
ve karakter�n�n temel özell�ğ� o-
lan d�ren�ş ruhu⁹ �le �l�şk�lend�-
r�r. 
  Bu yıllarda çok sayıda Rus ya-
zar ve şa�rden etk�lenm�şt�r. 

S�nem Şentürk.

https://www.academia.edu/12965869/An_Hour_with_Zamyatin_a_1932_interview_with_Zamyatin_in_exile
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nını yazdığı zamana ve daha sonrasına �l�şk�n,
kend�n� “amf�b�k” olarak tanımlamıştır.¹⁴ Amf�b�k-
ler, ç�ft yaşamlı canlılardır. Zamyat�n de öğren�-
m�n� b�t�r�nce Sa�nt Petersburg Pol�tekn�k Enst�tü-
sünde dersler verecek, eşl�ğ�nde de kend� doğrula-
rını yazmaya devam edecekt�r. 
   Baş sayımız, D-503 de “�k� benl�k”e sah�p olduğu-
nu sürekl� tekrarlar. Geçm�ştek�lere da�r b�r söy-
lem gel�şt�receğ� zaman aklına gelen uzvu olan
“kıllı eller”� hastalıklı benl�ğ�ne, �rrasyonell�ğ�ne
�şaret eder. Ayrıca buradak� eller�n kıllı oluşu, üre-
meye düzenleme gelmed�ğ� zamanlara da�r b�r
atıftır. D�ğer asıl benl�ğ� �se Tek Devlet’e �taatl�
davrandığı zamanlara ve rasyonell�ğ�ne temas
eder. K�tabın başlangıcında hem düzen� tanıtmak
hem de atmosfer� okura h�ssett�rmek adına yapı-
lan bet�mley�c� anlatılar da da�ma “esk�ler�n” üze-
r�ndend�r. I-330’a âşık olmasını b�le kend� ussal
dünyasından çıkıp “esk�ler�n” çılgın dünyasında
olduğunu söyleyerek tar�f eder. Cam fanustan çık-
tığı sırada dışarıda gördüğü �nsan grubunu tasv�r
ederken de erkekler�n yüzler�n�n bell� bölgeler�n�n
kıllı olduğuna �l�şk�n, arasöz açarak “atalarımız
g�b�”¹⁵ �fades�ne yer ver�r. 
   Zamyat�n, 1905 yılının sonbaharında Bolşev�kler-
�n grevler�nde tutuklanmıştır. Daha sonrasında
hükümet�n onu kötülüklerden kurtarmak �ç�n bu
ed�m� gerçekleşt�rd�ğ�n� söylem�şt�r.¹⁶ Bu tutukla-
madak� hücres�ne “aşık” olmuş, burada İng�l�zce
ve stenograf� çalışmış, ş��rler yazmıştır.¹⁷ 1906 yılı-
nın baharında serbest bırakılıp Lebedyan’a sürül-
müş fakat bu kasabanın sak�nl�ğ�ne dayanamaya-
rak yen�den Petersburg’a, oradan da Hels�nk�’ye  
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¹² Yevgen� Zamyat�n, B�z, çev. Algan Sezg�ntüred�, bs. 2, Versus, s. 141.
¹³Yevgen� Zamyat�n, B�z, s. 141.
¹⁴  Frédér�c Lefèvre, An Hour w�th Zamyat�n, s. 1
¹⁵ Yevgen� Zamyat�n, B�z, s. 126.
¹⁶  Frédér�c Lefèvre, An Hour w�th Zamyat�n, s. 2.
¹⁷  Yevgeny Zamyat�n, Autob�ography, s. 11.
¹⁸ Frédér�c Lefèvre, An Hour w�th Zamyat�n, s. 2.
¹⁹ Yevgeny Zamyat�n, On L�terature, Revolut�on, Entropy and Other Matters, s. 109.

g�tm�şt�r. Burada hamamdayken Kızıl
Muhafızlar’ın ünlü kaptanıyla tanışmış ve
b�rkaç gün sonra Kızıl Muhafızlar harekete
geç�nce Petersburg’a dönmüştür. Petersburg’ta
yarım kalan öğren�m�n� tamamlayıp öğret�m
görevl�s� olmuş ve yanı sıra yazım faal�yetler�ne
devam etm�şt�r. Bu sırada pek çok yolculuk
yapmış, “Rusya’da Devr�m” manşetler�n�n
gazetelerde görülmes�yle b�rl�kte artık
tahammülünün de kalmadığı İng�ltere’den
Rusya’ya dönmüştür. Parlak b�r gelecek
beklent�ler�n� bu devr�m karşılayamayacak ve
kısa b�r zaman sonra devlet baskısını protesto
edecekt�r. Bu süre zarfında dersler verm�ş,
yayın kurulu üyes� olmuştur. Her dönem
muhal�f olan Zamyat�n, 1920 yılında
Sovyetler’�n �lk yasaklanan romanı “B�z”�
yazmış, hastalığının tezahürler�nden b�r�
olarak tanımlamıştır.¹⁸ Bu roman, 1924 yılında
ABD’de İng�l�zce vers�yonuyla yayımlanmıştır.
O dönemde farklı d�llere çevr�lse de Sovyetler
B�rl�ğ�nde yayımlanması 1988 yılına kadar ya-
saklanmıştır. N�tek�m B�z, Sovyetler’�n gelece-
ğ�ne da�r b�r atıf n�tel�ğ� taşımaktadır.

   “Canlı b�r edeb�yat dünün saat�ne göre yaşamaz,
ne de bugünün saat�ne göre ancak yarının saat�ne

göre yaşar.”¹⁹
  Bu öngörülü romanı yazan Zamyat�n, bu yıl-
lara -1929- kadar yazdığı otob�yograf�s�n� b�t�-
r�rken de hâlâ �lerleyen zamanları göremed�-
ğ�nden, gelecekte hayatının eğr�ler� nasıl tak�p
edeceğ�n� b�lemed�ğ�nden bahseder.²⁰ N�tek�m
onun �ç�n dosdoğru b�r hayat düşünülemezd�r.

“M�yop eleşt�rmenler, bu çalışmayı salt b�r pol�t�k
broşür olarak görüyorlardı. Bu tamamen doğru
değ�l. Bu roman, �nsanlığı tehd�t eden �k� yönlü 

 



tehl�keye karşı b�r uyarıdır: Teknoloj�n�n h�pertfor�k
gücü ve devlet�n h�pertfor�k gücü.”²¹

  M�yopluğun uzağı görememe problem� olduğu
düşünüldüğünde Zamyat�n, "B�z" romanı hakkın-
da b�rtakım “yakından okuma” yapan eleşt�rmen-
ler�n düştüğü yanılgıya d�kkat çekmekted�r. B�z,
salt b�r pol�t�k met�n olarak görülse de eleşt�r�ler�n
odak noktasının �k� unsurda şek�llenmes� gerek-
mekted�r: Devlet�n b�rey�n her alanını düzenlen-
mes�yle artan mutlak gücü ve buna paralel olarak
teknoloj�n�n artan gücünün etk�s�yle mekan�kle-
şen b�r dünyada �nsanın kend�s�ne yabancı b�r
“nesne” hal�ne gelmes�. Sosyoloj�n�n b�r b�l�m
olarak ortaya çıkışı; Marx, Weber ve Durkhe�m
g�b� düşünürler�n eserler�nden de anlaşılacağı
üzere 19. yüzyıla tekabül etmekted�r. Bu dönem�n
arka planını b�rçok olgu ve olay oluşturmuştur.
Toplumsal b�r olgu olarak “Sanay� Devr�m�” de
özell�kle sonuçları �t�bar�yle önem arz etmekted�r.
Sanay� Devr�m�’n�n b�r sonucu olarak kentleşme
olgusu �le çıkan “planlama” �ht�yacı, sosyoloj� b�l�-
m�n�n seyr�ne yön verm�şt�r. N�tek�m bu arka
planın oluşumunda etk�n roller� de teknoloj� ve
devlet�n planlamaları şek�llend�rmekted�r. Zamya-
t�n de bu unsurların etk�s�yle planlamacılığın
geld�ğ� veyahut geleb�leceğ� “en uç” noktaları ve
modern dünyadak� b�r b�rey�n �ç çatışmalarını
göstermey� arzulamaktadır. B�rey�n modern
dünyaya adaptasyonu hakkında Charl�e Chapl�n’�n
1936 yapımı “Modern Zamanlar” f�lm�n�n b�r saat
ve koyun sürüsüyle başlaması, bu günlere �şaret
eden kısa ve öz anlatı sunmakta, Zamyat�n’�
desteklemekted�r. B�z’dek� baş sayımız D- 503,
devlet�n tek planlamadığı zaman d�l�m� olan “k�ş�-
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sel saatler”de d�ğer sayılardan ayrıksı geç�r�len
zamanı redded�p, kend�s�n�n hayalperest veya
�deal�st görüleceğ�n� de tahm�n ederek her saat�n
saatler ç�zelges�nde yer almasıyla tam anlamıyla
b�r “genel formül” oluşturulması gerekt�ğ�n� sa-
vunmuştur. Bu kısım �le Modern Zamanlar’dak�
saat mot�f� b�rb�r�n� tamamlamaktadır. Ayrıca O-
90 �le yaptıkları ve I-330 �le tanıştığı yürüyüşü, “bu
muazzam seldek� sayısız dalgadan b�r�yd�k.”²²
d�ye tanımlaması, Chapl�n’�n koyun sürüsü
benzetmes�yle eş m�nvalded�r. 

Ayn Rand ve “Ego”
  Ayn Rand de Zamyat�n �le aynı atmosferden
etk�lenm�ş ve dahası Sovyetler’�n özel alan �şgal�ne
g�den düzenlemeler�yle çocukluk yıllarından �t�ba-
ren hemhal olmuştur. “Ben” kel�mes�n�n veyahut
“ben”�n morfoloj�k unsurlarının bulunmadığı b�r
yaşam düzen�nde geçen d�stopyası Ego’da, düşün-
celer�nde bıraktığı etk�ler� görmek mümkündür.
Bu d�stopyada da teknoloj� ve devlet�n artan gücü
çeş�tl� mot�flerle �şlenm�şt�r.
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²⁰ Yevgeny Zamyat�n, Autob�ography, s. 14.
²¹ Frédér�c Lefèvre, An Hour w�th Zamyat�n, s. 2.
²² Yevgen� Zamyat�n, B�z, s. 7.
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Ego'nun dünyasında “Büyük Doğuş”tan önces�n�
k�mse b�lemez ve bu dönem “Ağza Alınmaz Dev�r-
ler” olarak adlandırılır. B�lg�n�n de tek kaynağı
“Dünya Mecl�s�”d�r. Çeş�tl� parad�gmalarla, amp�-
r�k ver�lerle şek�llenen kümülat�f b�r b�l�mden
uzaktır. Yalnızca devlet�n �z�n verd�ğ� ölçüde gel�-
şen b�l�msel akt�v�telere yer vardır. Devlet mutlak
otor�tes�n� sağlamak amacıyla b�l�m� man�püle et-
mekted�r. Keza bu toplumda, sadece “Al�mler
Ev�”nde sorular sorulab�l�r.²³ Aks� halde soru sor-
mak b�r suçtur. Aynı yaşam prat�kler�ne sah�p olan
b�reyler, yaş gruplarına göre “Bebekler Ev�”,
“Talebeler Ev�” ve “Yaşlılar Ev�” g�b� kamusal alan-
larda yaşamlarını sürdürmekted�r. Talebeler Ev�
�le Yaşlılar Ev�’n�n arasındak� yaşam alanı, devlet�n
bel�rled�ğ� mesleğe göre şek�llen�r. Devlet, b�reyle-
r�n “yatkınlıklarına göre” meslek atamaları yap-
maktadır. Baş karakter olan Eş�tl�k 7-25212’n�n ha-
yaller�n�, “Al�mler Ev�” süslemekted�r. Fakat dev-
let, Talebeler Ev�’nde çok başarılı olarak suç �şle-
y�p, d�ğer kardeşler�ne haksızlık ed�nce onun �ç�n
“Çöpçüler Ev�”n� seçer. Ayrıca kend�s� �ç�n b�r
arzuda bulunması da onların şehr�nde büyük b�r
kötülüktür.²⁴ Fakat devlet�n man�pülasyonlarına
karşın Al�mler Ev�’n�n çöpler�nden atık “b�l�msel
malzemeler”� toplayarak Ağza Alınmaz Dev�r-
ler’den kalan b�r tünelde çalışmalar yapmaya
başlar. Devlet, otor�tes�n� tek t�pleşme ve b�reyle-
r�n kel�me dağarcıklarına hatta duygularına varan
düzenlemelerle kurmuştur. Bu nedenle toplumda-
k� b�reye özel her şey b�r suçtur. Çünkü tek başları-
na ele alındıklarında k�ş�ler�n h�çb�r önemler� yok-
tur.²⁵ Devlet�n man�pülasyonlarına rağmen kend�
mez�yet�yle b�l�msel çalışmalar yaptığı tünelde
“ışık”ı bulmuştur. Bu buluşu büyük b�r sev�nçle 

Al�mler Ev�’ne götürdüğünde �se “B�r sokak süpü-
rücüsü ha! Dünya Al�mler Mecl�s�’n�n karşısına
gelmeye, onun huzurunu kaçırmaya cüret eden b�r
sokak süpürücüsü! İnanılacak g�b� b�r şey değ�l, bu
h�çb�r kanun ve ka�deye uymayan b�r şey!”²⁶ şek-
l�nde b�r tepk�yle karşılaşmıştır.
   Eş�tl�k 7-25212, yaptığı �cadına karşı “benc�l”
dönütler aldıktan sonra Al�mler, onun bu �cadını
yakmak ve yok etmek �stem�şt�r. Çünkü “mum”
zaten aydınlanmak �ç�n büyük b�r buluştur, böyles�
kısa b�r sürede planlar değ�şmemel�d�r.²⁷ Benzer-
l�k S-0306 da “Eğer bu, �nsanoğlunun çekt�ğ� me-
şakkat� haf�fletecekse, büyük b�r kötülüğü kend�
benl�ğ�nde taşıyor demekt�r. Çünkü �nsanoğlunun
var olması, sadece d�ğer �nsanlar �ç�n çekt�ğ� me-
şakkatle mana kazanır.”²⁸ şekl�nde b�r yorum ge-
t�rm�şt�r. Eş�tl�k 7-25212, bu yakıp yıkmak �steyen
öfkel� kalabalıktan koşarak uzaklaşırken kend�s�n�
Meçhul Orman’da bulmuştur. Meçhul Orman;
k�msen�n g�rmeye cesaret edemed�ğ�, g�ren�n de
çıkamadığı b�r ormanlık alandır. Fakat bu nokta-
dan sonra nerede olduğu artık b�r önem teşk�l et-
m�yordur. 
   Al�ssa Z�nov�evna Rosenbaum; 2 Şubat 1905
tar�h�nde, St. Petersburg’da, üst-orta sınıf b�r
a�len�n �lk çocuğu olarak doğmuştur.²⁹ Başarılı b�r
eczacı olan babasından dersler aldıktan sonra aka-
dem�k olarak mükemmel fakat sosyal olarak �zole
olan b�r okula kaydoldu. Bu sıralarda 1917 Rus
Devr�m�’n� tak�ben komün�st yetk�l�ler tarafından
babasının dükkânı ele geç�r�ld�. Rosenbaum, dev-
let�n bu denl� b�reysel kaynaklara yapmış olduğu
muameleden çok etk�lend�; n�tek�m artık sosyal ve
mal� konumlarını kaybetm�ş, “sefalete” boyun eğ-
m�şlerd�. L�sen�n son yılında Amer�kan tar�h� �le 
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²³  Ayn Rand, Ego, çev. Şer�f Yıldız, ed. Uygar Karal, bs. 4, İstanbul, Plato F�lm Yayınları, 2011, s. 9.
²⁴  Ayn Rand, Ego, s.10.
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²⁷  Ayn Rand, Ego, s. 51.
²⁸ Ayn Rand, Ego, s. 52.
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tanışmasıyla Amer�ka’dak� özgür �nsanları model
olarak aldı. Len�ngrad Devlet Ün�vers�tes�nde
tar�h ve felsefe okudu, burada Platon’un ve
Ar�stoteles’�n eserler�yle tanıştı. 1924 yılında me-
zun olunca senar�st olmak amacıyla Devlet S�ne-
matograf� Enst�tüsü’ne kaydoldu. Ch�cago'dak�
akrabalarından mektup almasıyla hayaller�n� süs-
leyen Amer�ka’ya z�yaretç� olarak g�tt�, 6 ayını
Ch�cago'da geç�rd�kten sonra da senar�st olmak
arzusunun peş�nden Hollywood’a g�tt� ve burada
ölene kadar evl� kalacağı Frank O'Connor �le tanış-
tı. Amer�kan vatandaşı olan Al�ssa, adını Ayn Rand
olarak değ�şt�rd�. Ayn �sm�n� almasına da�r �k� r�-
vayet dolaşmaktadır: İlk� İng�l�zcedek� m�ne kel�-
mes�n�n kaf�yel� oluşuyla �lg�l�, �k�nc�s� �se kend�s�-
n�n de söylem�yle bel�rs�z b�r F�nl� yazardan etk�le-
n�p aldığı yönünded�r. Bu yen� b�r hayata, yen� b�r
�s�mle başlama ed�m�n�, Ego’da da göreb�lmem�z
mümkündür. 
  Eş�tl�k 7-25212’n�n çöpçülük yaparken tanıştığı
Altın Kız �le aralarında b�r bağ oluşmuş, b�rb�rler�-
ne âşık olmuşlardır. Fakat onların şehr�nde bu da
b�r suçtur. Altın Kız, Eş�tl�k 7-25212’n�n Meçhul
Orman’a kaçtığını duyduğunda peş�nden onunla
“mahkum�yet�”n� paylaşmaya g�der. Burada or-
manların arasında b�le tek düşündükler� “bulama-
dıkları kel�me”d�r. İlk nefes aldıklarından �t�baren
öğret�len “Çokluktan gelen her şey �y�d�r. Tekl�kten
gelen her şeyse kötü…”³⁰ düsturuna karşın “B�z
b�r�z…yalnızız..ve tek�z…ve b�z b�r olan s�z�
sev�yoruz…yalnız olan…ve tek olan…”³¹ söylem�n�
gel�şt�rm�şlerd�r. Ormanın der�nl�kler�nde, doğa-
nın koruduğu Ağza Alınmaz Dev�rler’den kalma
b�r ev bulmuşlardır. Bu ev�n her hal� onları şaşırt-
mıştır. Özel mülk�yet �le tanışan bu �k� genç, bu 

evden asla vazgeçmeyecekler�n� sürekl� y�nele-
mekted�r. N�tek�m eks�kl�ğ�n� h�ssett�kler� her şe-
ye bu ev �le ulaşab�leceklerd�r. Eş�tl�k 7-25212 bu
evde okumaya başladığı �lk k�tapta “ben” kel�mes�
�le tanışır. K�tap boyu “lanet�m�z” d�ye adlandırdı-
ğı, sonralarında �se aramaya başladığı �fadeye ar-
tık kavuşmuştur. 

“Kend� kend�m�ze söyleyeceğ�m�z çok şey var. Gelecek
günlerde bu şeylere uyan b�rtakım kel�meler

bulab�leceğ�m�ze �nanıyoruz.”³²
 Günlerce k�tapları okumuş, kend�n� b�lmed�kler�-
n� öğrenmeye adamıştır. Altın Kız’a anlatırken de
�lk söylem� “BEN, SENİ SEVİYORUM.” olmuş-
tur.³³ K�taplardan tanıştıkları �s�mler� de kend�le-
r�ne bahşetmek �stem�şlerd�r. Eş�tl�k 7-25212, tan-
rısal düzene kafa tutan Prometheus’un adını al-
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³⁰ Ayn Rand, Ego, s. 61.
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³²  Ayn Rand, Ego, s. 56.
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olacaktır. Ayn Rand’�n düşünceler�n� şek�llend�ren
ün�vers�te yılları; Zamyat�n’�n Petersburg’ta çeş�tl�
konferanslar verd�ğ�, yazılarıyla ve düşünceler�yle
ön planda olduğu yıllara tekabül etmekted�r.
Zamyat�n’�n B�z’� de bu yıllarda İng�l�zce tercüme-
s�yle çıkmıştır. Sovyetler B�rl�ğ�nde yayımlanma-
masına rağmen büyük yankı uyandıran bu esere,
Sovyetler’den de pek çok eleşt�r� yazısı gelm�şt�r.
Bu eleşt�r�ler ve dahası yüzünden Zamyat�n,
Stal�n’e mektup yazarak ülkey� terk etmek zorun-
da kalmıştır. Böyles� b�r entelektüel atmosferden
Rand’�n de etk�lenmes�, kaçınılmazdır. Ego ve B�z
fazlasıyla ortak mot�fe de sah�pt�r. Her �k�s�n�n de
aktarımının “g�zl� günlük” eşl�ğ�nde olması, kolek-
t�f toplum yapıları, erkek b�r muc�t kahramanın
oluşu, ruhun yen�den keşfed�lmes�, b�reyler�n
“şey”leşt�r�l�p sayılardan �baret kılınması g�b� un-
surlar bu hususta dayanak oluşturmaktadır. Lak�n
Ayn Rand, yaşamı boyunca Zamyat�n’den h�ç söz
etmem�şt�r. Bu nedenle söylenecek her söz spekü-
lat�f b�r yan taşımakla b�rl�kte “yorum” hükmün-
ded�r. Zamyat�n B�z’� anlattığı b�r röportajda,
Huxley’�n b�r röportajını örnek ver�r. Huxley, o
dönemde B�z �le aynı f�k�rler� taşıyan Cesur Yen�
Dünya romanını yazmıştır. Bu çeş�tl� benzerl�kler
sebeb�yle röportajda Huxley’e, B�z’� okuyup oku-
madığı sorulur. Verd�ğ� yanıtta Huxley, okumadı-
ğını söylem�şt�r. Zamyat�n de bu yanıta dayanarak
düşünceler�n�n kaynağının soludukları fırtınalı
havada olduğunu söyler. N�tek�m her dönem�n ya-
zarları g�b�, onlar da kend� çağlarının çocuklarıdır. 

mak �stem�şt�r. N�tek�m Prometheus, “tanrıların
ışığını alıp �nsanlara get�rm�ş ve �nsanlara yaratıcı
olmanın yolunu gösterm�ş. Ve ışığı bulan herkes
g�b� o da ıstırap çekm�ş”t�r.³⁴ Altın Kız’a �se bütün
tanrıların ve toprağın anası olan tanrıça Gaea’nın
adını verm�şt�r. Keza o da yen� yaratıcıların anası
olacaktır. 
    Ayn Rand; hayatını düşünceler�n� rahatça �fade
edeb�leceğ� b�r m�nvalde kurduktan sonra yayım-
lar yapmaya başlamıştır, 1936'da yayımlanan �lk
romanı We the L�v�ng (Yaşamak İst�yorum) �le faz-
lasıyla ant� – Sovyet olmakla eleşt�r�lm�şt�r. Sonra-
sında The Founta�nhead (Hayatın Kaynağı)'ı ya-
zarken Anthem (Ego) adlı romanını d�stop�k b�r
zem�nde yazmıştır. Sanatçıların toplumdan bes-
lend�ğ� aş�kardır fakat Ayn Rand’ın düşünceler�n�n
şek�llend�r�lmes�nde toplum, büyük payın sah�b�-
d�r. 
 Zamyat�n’�n B�z romanında D-503, devlet tarafın-
dan atanan c�nsel partner� O-90 �le yaptığı yürü-
yüşte O-90’nı tanımlarken parantez �çer�s�nde
“bunları, b�n yıl ötedek� saçı sakalına karışmış kıllı
atalarımdan b�r� yazsaydı herhalde O-90'ın yanına
şu kom�k �yel�k ek�n�, ben�m sözcüğünü karşılayan
ek� koyardı.”³⁵ dem�şt�r. Keza D-503, devlet�n
ussal dünyasına sadık b�r�d�r. Aynı unsurlar Ayn
Rand’�n Ego romanında, devlet�n h�mayes�nden
çıkan b�reyler �ç�n büyük b�r devr�m yaratmıştır.
Hayatın manası, ben ve sen kel�meler�yle çözül-
müştür.  

Sonuç 
Ayn Rand'�n düşünces�ndek� toplumun bel�rley�c�-
l�ğ�n� görmek �ç�n Ego romanı �le onun hayat h�ka-
yes� arasındak� paralell�klere d�kkat etmek yeterl� 
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Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR �le Röportaj

�sm�ne de çoğunlukla “benl�k”, bazen “k�ş�l�k”
d�yoruz. “Ben böyle b�r�s�y�m” d�ye başladığımız ya
da b�t�rd�ğ�m�z cümleler b�ze “benl�k” kavramını
ver�yor. Fakat benl�k tanımlamasının matemat�k-
sel b�r kes�nl�kte ölçülmes� mümkün değ�l. Doğru-
lukla �lg�l� garant� verme şansımız yok.

İnsan, benl�ğ�n� toplumdan yalıtarak �nşa ede-
mez, dersek yanılmış olmayız sanırım. Pandem�
dönem� toplumla aramıza “mesafe” koydu, böy-
lece sosyalleşme ortamlarımız b�r anda “sanal or-
tamlara” taşındı. Böyles� b�r ortamda “benl�k” na-
sıl dönüşümler yaşıyor ya da yaşayacak s�ze göre?
     Aslında burada �nsanların kend� k�ş�l�k özell�k-
ler� de çok bel�rley�c� olacak. Çok bas�t b�r tanımla-
ma yapayım. Bazı �nsanlar d�ğerler�ne kıyasla b�-
raz daha �çe dönükken bazıları b�raz daha dışa dö-
nüktür. İçe dönük olanlar hayatı kend� başlarına
sürdürmeye daha mey�ll�d�r, dışa dönük olanlar
�se sosyal �l�şk� kurma konusunda daha �stekl�d�r.
Dolayısıyla bu �k� grubun pandem� sürec�nde
yaşadıkları b�rb�rler�nden tab�� k� farklı. Bununla
�lg�l� yapılan ölçümler de pandem� dönem�nden
herkes�n aynı etk�lenmed�ğ�n� göster�yor. Önce-
l�kle şunu söylemek gerek�yor, �çe dönük de olsa
dışa dönük de olsa sosyal �l�şk�lerde b�raz dağılma
söz konusu. Sosyal �l�şk�ler�n şekl� değ�şt�. Görece
daha genç kuşak, belk� sandıklarının aks�ne daha 

Röportaj tekl�f�m�z� kabul ett�ğ�n�z �ç�n teşekkür
eder�z. S�z� ağırlamak b�z�m �ç�n oldukça değerl�.
    R�ca eder�m, ben teşekkür eder�m.
 

K�m olduğumuzu nasıl tanımlarız? Kend� hakkı-
mızda b�ld�kler�m�z� formüle ett�ğ�m�z ve düzen-
led�ğ�m�z benl�k b�lg�s�n� oluştururken etk�l� olan
faktörler nelerd�r?
     Kolay b�r soru g�b� görünüyor ama aslında ol-
dukça zor. Kend�m�z� tanıma sürec�m�z doğduğu-
muz andan �t�baren başlıyor. Bebekler, önce çev-
reler�n� ardından kend�ler�n� tanımaya başlıyorlar.
Kend�m�ze dönük tanımlamayı yaparken elbette
pek çok parametre var ancak tüm bu parametre-
ler�n önünde ne var d�ye soracak olursak “kend�-
m�zle �lg�l� algımız” d�yeb�l�r�z. Çünkü b�z�m
kend�m�z �ç�n söyleyeceğ�m�z h�çb�r cümlen�n
nesnel olması mümkün değ�l. Oldukça öznel b�r
tanımlama yapmak durumundayız. Öyleyse bu
öznel tanımlamanın �ç�nde ne kullanıyoruz? Kend�
deney�mler�m�z�, duygularımızı, yaşadıklarımızı,
kend�m�ze b�çt�ğ�m�z roller� kullanıyoruz. Bunlar
doğru olmayab�l�r, zaten burada b�r doğruluk ara-
mıyoruz. Dışarıdak� �nsanların b�ze dönük gözle-
m� �le b�z�m kend�m�ze dönük gözlem�m�z b�rb�-
r�nden çok farklı olab�l�r. Bu farklılığa karşın b�-
z�m kend�m�zle �lg�l�  �nançlarımız var ve  bunun 
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bununla �lg�l� b�r umudumuz var. Yarın sabah
kalktık, COVID-19 d�ye b�r şey yok. Tahm�nen pek
çok k�ş� -ben de onlardan b�r�s�y�m- teknoloj�yle
kurduğu sosyal �l�şk�ler�, y�ne teknoloj�yle kurma-
ya kısmen devam edecek. Çünkü bunun artıları da
oldu. Zaman ve mekân kısıtlarını ortadan kaldır-
dı. Daha önce ulaşmakta zorluk çekt�ğ�m�z k�ş�lere
aslında çok kolay yoldan ulaşab�leceğ�m�z� gördük,
demek k� düşünmem�ş�z bunu. Şu anda s�z�nle
yaptığımız görüşmede olduğu g�b�. Bunlar kul-
lanılacak. Ama sosyal �l�şk�ler�, b�reb�r �l�şk�ler�
yıpranmış ya da zayıflamış olan �nsanların bunları
tam�r etmek �ç�n ekstra güce ve enerj�ye de �ht�yacı
olacak. Kısacası hem artı hem eks� etk�ler� olacak-
tır bu sürec�n.

Genet�k alanındak� gel�şmeler benl�ğe �l�şk�n
b�rtakım soru �şaretler�n� de doğuruyor. Burada
akıllara şöyle b�r soru geleb�l�r: İk� adet
mükemmel şek�lde genet�ğ� ayarlanmış dölü, aynı
deney ortamında ve aynı etkenler �le büyütürsek
benl�kler� farklı olur mu? Olursa bunun sebepler�
nelerd�r?
    Bu da aslında zor b�r soru. Bunun b�r ışınlanma
vers�yonu var. B�z�m kuşağımız b�l�m kurgu d�z�s�
“Uzay Yolu” �le büyüdü. B�z�m orada en sevd�ğ�m�z
şey ışınlanma �d�. B�r yerden b�r yere g�decek olan
k�ş� yürümüyor ya da araca b�nm�yordu, ışın-
lanıyordu. Atomlarına kadar ayrılıyor, ışık hızıyla
g�deceğ� yere kadar gönder�l�yordu. Vardığı yerde
atomlar b�reb�r yen�den b�rleş�yordu. Orada da bu
soru var. D�yel�m k� bu ışınlanma c�hazı b�r arıza
yaptı ve s�z�n genet�k olarak tamamen aynı b�r
kopyanız burada oldu, b�r kopyanız da başka yerde
oldu. Bu �k�s� aynı k�ş�  m�d�r?  Başlangıçta  buna 

şanslı. Kend�ler�n� daha kısıtlanmış h�ssetm�ş ola-
b�l�rler ama teknoloj�y� kullandıkları �ç�n “sanal”
olsa b�le b�r sosyal �l�şk� bağı kurab�l�yorlar. En
azından bu �ht�yacı b�r yere kadar tatm�n ede-
b�l�yorlar. Ama yaşı b�raz daha �ler� olan ya da tek-
noloj� �le arası çok �y� olmayan �nsanların böyle b�r
şansı da yok. İler� yaş grubunda, özell�kle sosyal
�l�şk�ye �ht�yacı yüksek olan b�reyler� pandem� ol-
dukça olumsuz etk�led�. Bunun sorunları ne ola-
b�l�r? Öncel�kle, pandem� neden�yle hal�hazırda
olan b�r stres ve kaygı var. Bu stres ve kaygının
artmış olması mümkün. Daha fazla kaygı ve stres
durumunda sosyal destek mekan�zmalarının çalış-
maması öneml� b�r problem� beraber�nde get�r�-
yor. Telefon konuşmaları vesa�re yapılıyor olab�l�r
ama -herkes herhalde aynı f�k�rded�r- bu, sosyal
�l�şk�ler�n yer�n� tutmuyor. Dolayısıyla �çer�s�nde
bulunduğumuz süreçte c�dd� b�r sıkıntı yaşadık.
Pek� pandem�, bundan sonrasını etk�ler m�? Tab��
k� etk�ler. Sosyal bağlardak� yavaşlama ve yen�
alışkanlıklar, b�z�m önümüzdek� günlerdek� �l�ş-
k�ler�m�z� ve alışkanlıklarımızı da hem olumlu
hem olumsuz yönde bel�rleyecek. Dört gözle pan-
dem�n�n b�tmes�n� bekl�yor ve umuyoruz. Bütün
Hollywood f�lmler�nde olduğu g�b� pandem�n�n
günün b�r�nde h�ç �z bırakmadan g�deceğ�ne da�r
b�r �nancımız var. Bu arada, bunun da aslında b�r
�llüzyon olduğunu söyleyeb�l�r�z. B�t�p b�tmeyece-
ğ�n� ya da ne zaman b�teceğ�n� b�lm�yoruz. Sadece
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kındayım. Ben�m sürekl� aklıma gelen ve öğren-
c�lerle de paylaştığım klas�k b�r örnekt�r: Mona L�-
sa tablosunu her b�r boya zerrec�ğ�ne kadar, p�g-
ment p�gment �nceleyeb�l�rs�n�z. O boya zerrec�k-
ler�yle �lg�l� devasa b�r b�lg�ye sah�p olursunuz ama
o boya zerrec�kler�n� �nceled�ğ�m�zde Mona L�sa’yı
görme şansınız yok. Mona L�sa’yı göreb�lmen�z
�ç�n b�rkaç adım ger�ye çek�lmen�z gerek�yor. Do-
layısıyla b�yoloj�k süreçler olmadan �nsan olmuyor,
onu b�l�yoruz. Ama �nsanı sadece nöronların b�r-
b�r�yle etk�leş�m� olarak tanımlarsak doğru b�r şey
yapmamış oluruz g�b� gel�yor bana. Mutluluk ko-
nusunda �se dopam�n, seroton�n, oks�tos�n hor-
monlarının salgılanması �ç�n dışarıdan müdahale
yapab�l�rs�n�z ve k�ş� kend�s�n� mutlu h�ssedeb�l�r.
Ancak buradak� mutluluk tanımı, f�zyoloj�k ya da
hedon�st b�r mutluluk tanımıdır. Gerekl� yerler�
uyarırsınız, uyardığınız yerlerle �lg�l� b�r “hoşluk
h�ss�” oluşur. Fakat mutluluk bundan �baret değ�l.
D�yel�m k� beş yaşında b�r çocuğunuz var ve haya-
tında �lk defa p�yano tuşlarına dokunuyor.  P�yano
tuşlarına dokunduğunda tamamen gel�ş�güzel şe-
k�lde b�r klas�k müz�ğ�n melod�s�nden b�r parça
yakalıyor s�z�n kulağınız. Bu anda yaşadığınız
mutluluk, gurur ya da duygu sel�n� b�yoloj�k olarak
b�z�m s�ze yaşatmamız pek mümkün değ�l. Bunlar
karmaşık duygular. Genelde mutluluk den�l-
d�ğ�nde f�zyoloj� tabanlı b�r mutluluktan, yan� haz-

“Evet.” d�yeb�l�rs�n�z. Ama çevrede gerçekleşen
değ�ş�kl�klerdek� m�kro düzeyde b�r farklılık, ben-
l�ğ� ve d�ğer her şey� değ�şt�recekt�r. S�z�n soru-
nuza gel�nce genet�k olarak tamamen aynı, tama-
men aynı uyaranlara maruz kalan �k� hücren�n,
ben�m beklent�m, aynı olması olur. Bu �k� k�ş�n�n
b�reb�r aynı olan görüntüsü g�b� benl�k algısının,
k�ş�l�k özell�kler�n�n de aynı olacağını tahm�n ede-
r�m. Ancak b�r kere daha tekrarlayayım, moleküler
düzeydek� b�r farklılık b�le bütün her şey� baştan
sona değ�şt�recekt�r. Çünkü b�z�m sadece beyn�-
m�zde doksan m�lyar c�varında s�n�r hücres� var ve
bunlar arasındak� bağlantılar çok karmaşık. Her
b�r s�n�r hücres� yaklaşık beş b�n �la on b�n arasın-
da başka s�n�r hücres�ne bağlanıyor. Bu karmaşık
yapı �çer�s�nde tek b�r hücredek� değ�ş�kl�ğ�n ger-
çekten �nanılmaz olarak o sarmalı değ�şt�receğ�n�
tahm�n edeb�l�yoruz. O yüzden s�z�n sorunuzdak�
g�b� sıfır değ�ş�kl�k olacaksa bu �k� hücren�n ben-
l�kler� aynı olacaktır d�yeb�l�r�m. Ama tab�� onun
sağlanab�lmes� çok mümkün değ�l. 

Nörops�koloj� alanındak� gel�şmeler�n, �nsanın
benl�ğ�n� “b�yoloj�k süreçlere” �nd�rgeyerek ele al-
ma tehd�d�n� �çerd�ğ� şekl�nde eleşt�r�ler mevcut.
Bu konudak� en çetref�ll� noktalardan b�r� özel�n-
de konuşacak olursak mutluluk, �nsanın hormo-
nal süreçler�n�n ötes�nde m�d�r? Yoksa Cesur Ye-
n� Dünya’dak� “soma” adlı tabletlerde olduğu g�b�
mutluluğun “b�yoloj�k” olarak kazanılması müm-
kün olur mu?
    Aslında o eleşt�r�ye katılanlardan b�r�s�y�m ben.
Elbette s�n�rb�l�mden ve özell�kle nörops�koloj�den
gelen b�lg�ler�n, �nsanı anlamak konusunda çok
öneml� olduğunu b�l�yorum. Bunu zaten reddet-
mek çok akıllıca b�r şey olmaz. Ama �nsanı tama-
men b�r b�yoloj�k sürece �nd�rgemen�n gerçekten
çok  �nd�rgemec�  b�r  yaklaşım  olduğunun da  far-
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dan bahsed�l�yor. Mutluluk, sadece hazdan �baret
değ�l. Hazzı b�yoloj�k olarak dışarıdan müdahale
�le halledeb�l�rs�n�z, mesela Cesur Yen� Dünya’dak�
soma tablet�nde olduğu g�b�. Ancak heps� bu.
Onun dışında daha karmaşık, hayatın anlamına
yönel�k mutluluk ya da “hoşluk anı” ded�ğ�m�z anı
bu tabletlerle sağlama şansımız olmayacak. H�çb�r
zaman olmayacak çünkü s�stem çok karmaşık.
Bunu halledeb�leceğ�n�z b�r müdahalen�n olması
pek mümkün görünmüyor.

Sonuç olarak ruhsal b�r doyum noktasına f�zyolo-
j�k b�r müdahale �le ulaşamayız. 
   Evet. Tab�� ben “ruhsal” demey� terc�h etm�yo-
rum, “ps�koloj�k” demey� daha çok terc�h ed�yo-
rum.  Ps�koloj�k b�r doyum noktasına sadece f�z-
yoloj�k müdahaleler �le ulaşma şansımız yok. Bu-
rada “ps�koloj�k” derken kastett�ğ�m�z, s�z�n yaşa-
dığınız hayatın s�z�n tarafınızdan anlamlandırıl-
masıyla �lg�l�. Bunun �ç�n dışarıdan çoğu zaman
b�r uyarana da �ht�yacınız yok. Örneğ�n kend�
kend�n�ze düşünürken de bunu yaşayab�l�yorsu-
nuz. Bu, dışarıdan b�z�m b�r �laçla s�ze vereb�le-
ceğ�m�z b�r duygu değ�l maalesef. Olsaydı tab��
çok “tatlı” olurdu, ona da �t�razım yok. Hep�m�z
ceb�m�zde taşırdık tabletler�, canımız sıkıldıkça
atardık b�r tane. Fakat o kadar bas�t değ�l… Şunu
unutmayın, dışarıdan müdahaleyle oluşan her
türlü duygu değ�ş�m�n�n �lacın etk�s� geçene kadar
süres� vardır. İlacın etk�s� geçt�ğ�nde s�z tekrar
esk� hal�n�ze, büyük �ht�malle daha çökkün b�r
şek�lde geleceks�n�z B�r dahak�ne aynı duyguyu
yaratab�lmen�z �ç�n o maddeden -artık hang�
madde �se o- daha fazla kullanmanız gerekecek.
Bağımlılık ded�ğ�m�z durum da böyle ortaya çıka-
cak.

Pek çok davranışımız b�l�nçdışı tarafından
yönlend�r�l�yor ve yaşadığımız tüm deney�mler
b�l�nçdışına kayded�l�yorken b�l�nç nasıl ortaya
çıkıyor? Temel�nde DNA’larımızın yer aldığı,
beyn�n nöral b�r fonks�yonu d�yeb�l�r m�y�z?
   Bu sorduğunuz soruya net olarak cevap verecek
b�r�s� şu anda Nobel alab�l�r, öncel�kle onu söyle-
yey�m. Bu soru, yüzyıllardır felsefeden ps�koloj�ye
kadar farklı alanlarda tartışılan b�r soru. B�z�m şu
anda ps�koloj�de de en çok üzer�ne tartıştığımız
konu da zaten bu. Nöral akt�v�te ded�ğ�m�z akt�-
v�te, maddesel b�r akt�v�te. Yan� ne kadar küçük
olursa olsun, nöronlar madde. Bu maddeler ara-
sında b�r haberleşme oluyor. Bu haberleşme, k�m-
yasal b�r haberleşme. Elektr�k enerj�s�yle k�myasal
parçalar o s�naps ded�ğ�m�z boşluklara dökülüyor
ve onlar b�rb�rler�yle haberleş�yorlar. Bu süreç ta-
mamen madd� b�r n�tel�kte. Pek� ortaya çıkan şey
ne? B�l�nç. B�l�nc� b�r madde olarak göreb�l�yor
muyuz? Hayır. Dolayısıyla madden�n, madde ol-
mayan b�r yapıyı oluşturduğunu düşünüyoruz.
Burada b�r açmaz söz konusu. N�tek�m bunun
nasıl olduğuyla �lg�l� h�çb�r f�kr�m�z yok. Bazı
teor�syenler s�z�n sorunuzdak� kapsamda düşünü-
yorlar. D�yorlar k� burada çok şaşırtıcı b�r şey yok,
nöral akt�v�teler�n b�r ürünü olarak b�l�nç oluyor. 
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se de aslında olayı anlatmak �ç�n kullandığımız
metaforlar. Normalde bu tür b�r s�stem çalışmı-
yor, bunun nasıl olduğunu da b�lm�yoruz. Örneğ�n
o anılar nerede duruyordu, n�ye ş�md�ye kadar
günyüzüne çıkmadı ve onları günyüzüne çıkmak
�ç�n tet�kleyen şey tam olarak neyd�? H�çb�r f�kr�-
m�z yok. Ded�ğ�m g�b� tek b�ld�ğ�m�z şey, s�stemde
heps�n�n kayıtlı olduğu. Şunu b�r kez daha vurgu-
layayım k� b�l�nc� sadece nöral akt�v�teler�n b�r so-
nucu olarak açıklamak, çok rahat ett�rm�yor b�z�,
çok yeterl�ym�ş g�b� görünmüyor. 

Çoğumuz farkında olmadan sahte b�r benl�kle
yaşıyoruz. Sahte benl�k Carl Jung’un bahsett�ğ�
“persona” mıdır? Sahte benl�ğ�n gerçek benl�ğe
zarar verd�ğ� noktadan nasıl sıyrılab�l�r�z?
   Jung, eleşt�r�len �s�mlerden b�r tanes�. “Sahte
benl�k” kavramı bana çok sıcak gelm�yor. Çünkü
bunun sahte olduğuna nasıl karar vereceğ�z? K�ş�-
n�n kend�s�, büyük �ht�malle kend� benl�ğ�ne sahte
dem�yordur. En fazla şunu söyleyeb�l�r: “Ben as-
lında böyle b�r �nsan değ�l�m ama dışarıda ken-
d�m� böyle göstermek zorundayım.” Buna �t�raz
etmem. Fakat herhang� b�r k�ş�n�n kend�s�yle �lg�l�
benl�k algısının sahte olduğunu söyleme şansımız
pek de yok. Onun yer�ne, özell�kle sosyal ps�kolo-
j�n�n katkısıyla b�raz daha başımızı belaya sokacak
başka kavramlar kullanıyoruz. Bunlardan �k� ta-
nes� oldukça öneml�d�r. B�r tanes� “�deal benl�k”.
Yan� b�z�m ulaşmak �sted�ğ�m�z benl�ğ�m�z. Özel-
l�kle ergenl�kte daha çok prat�ğ�n� yaptığımız b�r
benl�k bu. Şu anda da özell�kle ortaokulun son-
larında, l�sen�n başlarındak� genç arkadaşlar aynı
şek�lde m� yapıyor b�lm�yorum ama b�z�m zama-
nımızda hep�m�z�n şöyle b�r deney�m� oluyordu:
B�z her pazartes� hayata yen�den başlayacağımızı  
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Ama heps� aynı f�k�rde değ�l. Bazı kuramcılar da
b�l�nc� madd� anlamdak� nöral akt�v�teler�n ötes�n-
de değerlend�r�yor. D�yorlar k� aslına bakarsanız
hâl�hazırdak� b�l�nç, evren�n temel elementler�n-
den b�r tanes�. B�z�m b�l�nc�m�z �se onu ne kadar
algıladığımızla �lg�l�. Yan� b�z aslında b�r radyo alı-
cısıyız, yayını yapan b�z değ�l�z. B�l�nce da�r ku-
ramlardan �k� uç örnek bu şek�lde. Arada da farklı
kuramlar da var. Henüz b�l�nc�n ne olduğunu ger-
çekten b�lm�yoruz. Tab�� b�ld�ğ�m�z b�rkaç şey var,
özell�kle “b�l�nç”, “b�l�nçdışı” ya da “yarı-b�l�nç”
kavramlarıyla �lg�l�. Uyaran anlamında s�steme
g�ren her ver�n�n kayıtlı olduğunu b�l�yoruz.
B�l�nçdışı derken bu kasted�l�yor. Bunların heps�-
n�n farkında olmayab�l�r�z ama heps� s�stemde
mevcut. S�z�n doğduğunuz andan �t�baren yaşa-
dığınız bütün deney�mler s�stemde kayıtlı. Er�şe-
m�yoruz bunlara, çok esk�ye g�dem�yoruz. Ama
onlar orada duruyor ve bunlar örneğ�n travmat�k
anılarsa yet�şk�nl�kte herhang� b�r stres ya da kr�z
durumunda b�r anda ortaya çıkab�l�yorlar. B�z o
zaman d�yoruz k� bu anılar ş�md�ye dek bastırıl-
mış ve ş�md� günyüzüne çıkıyorlar. Burada
kullandığımız “b�l�nçaltı”, “b�l�nçdışı” g�b� kavram-
lar her ne kadar f�z�ksel kavramlarmış g�b� gözük-
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varsayıyorduk. Ben de onlardan b�r tanes�yd�m.
“Pazartes�nden �t�baren ben artık böyle b�r�s�y�m.”
d�yorduk. Salıya kadar sürmüyordu bu, onu da
söyleyey�m. Ama kafanızda b�r �deal benl�k var,
ona ulaşmaya çalışıyorsunuz. Anlaşılab�l�r b�r du-
rum. B�r d�ğer� �se belk� “zorunlu benl�k” d�ye
çev�reb�leceğ�m�z benl�k türü, asıl problem o.
Zorunlu benl�k �ç�n “d�ğer �nsanların b�zden bek-
lent�s�” d�yeb�l�r�z. Belk� sahte benl�k b�raz bunun-
la �l�nt�l� olab�l�r. Çünkü b�z bu dünyada yalnız
başımıza yaşamıyoruz. Yalnız başımıza yaşasak
daha çok sorunumuz olurdu büyük �ht�malle. Bu-
nunla b�rl�kte, yalnız yaşamamanın b�r get�r�s�
olarak b�zden beklent�s� olan çok �nsan var. Mesela
annen�z, babanız, eş�n�z, kardeş�n�z, çocuklarınız,
komşularınız, arkadaşlarınız… S�zden “b�r�s� g�b�”
olmanızı �st�yorlar, “b�r şey” olmanızı �st�yorlar.
Özell�kle anne ve baba daha bel�rley�c�d�r. Ka-
falarında b�r model var, “Ben�m oğlum ya da kızım
böyle olmalı.” Buna “zorunlu benl�k �nancı” d�yo-
ruz ve bunu s�ze empoze ed�yor. D�yor k� “Sen be-
n�m oğlumsun, kızımsın; böyle davranmak du-
rumundasın.” Ama s�z�n �deal benl�ğ�n�z �le me-
sela anne babanızın s�ze önerd�ğ� bu zorunlu ben-
l�k b�rb�r�yle h�ç uymayab�l�r. Kend� hal�hazırdak�
benl�ğ�n�z, bu �k�s�yle h�ç uymayab�l�r. Üçü de
b�rb�r�yle çatışab�l�r. O zaman �şte başınız belada-
dır. O zaman hang� benl�ğ�n s�z�n olduğunu, han-
g�s�n�n sahte b�r yapıştırma olduğunu fark etmek-
te zorluk yaşayab�l�rs�n�z. Pek� yapılması gereken
ned�r? Böyle çok öğüt veren k�ş� konumunda ol-
mak �stemem ama asıl olan tab�� k� s�z�n kend�
benl�ğ�n�z ve �deal benl�ğ�n�zd�r. Dışarıdan gelen
öner�lere tab�� k� kulak tıkayalım dem�yorum ama
ne kadar sev�yorsanız sev�n, ne kadar saygı duyu-
yorsanız duyun; annen�z, babanız, eş�n�z, kız ya  

ya da erkek arkadaşınız, çocuğunuz… H�ç fark
etmez. H�çb�r� s�ze nasıl b�r�s� olmanız gerekt�ğ�n�
empoze edemez. Çünkü bu hayat s�ze a�tt�r, bu
benl�k de s�ze a�tt�r. Buna göre yaşamanız ge-
rek�yor. Öbür türlü üzer�n�zde durmayacaktır o el-
b�se zaten. Önünde sonunda üzer�n�zden düşer.
Bunun yer�ne kend� benl�ğ�n�z� sağlamlaştırma-
nızı öner�r�m.

Aslında o �deal benl�k b�z�m �ç�n b�r l�man oluyor
d�yeb�l�r m�y�z?
       Eğer sağlıklı b�r �deal benl�kse evet. Tab�� �deal
benl�k ded�ğ�m�zde aşırıya kaçab�l�rs�n�z, onu da
unutmayın. Yan� s�z�nle h�ç uyumlu olmayan ya da
er�şemeyeceğ�z hedefler� barındıran b�r �deal ben-
l�ğ�n�z olab�l�r. O zaman b�r l�mandan z�yade s�z�
sürekl� zorlayan, sürekl� strese sokan ve sürekl�
kötü h�ssett�ren b�r konuma da geleb�l�r. Bu yüz-
den �deal benl�ğ�n�zle gerçek benl�ğ�n�z arasında,
evet tab�� mutlaka fark olmalı, öbür türlü �deal ola-
maz zaten ama bu fark er�ş�leb�l�r b�r fark olmak
zorunda. Yoksa çok sıkıntı yaşarsınız.
 
Günümüzde �nsanlar, sosyal medyadak� konum-
ları dolayısıyla �ş hayatında dah� “prest�jl�” yer-
lere geleb�l�yorken y�ne sosyal medyadak� ko-
numları dolayısıyla b�rtakım ps�koloj�k sorunlar 
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tab�� k� var. Sosyal medyada çok hızlı prest�j sah�b�
olab�l�rs�n�z, bu doğru. Pek çok k�ş� s�z� takd�r
edeb�l�r, yazdıklarınızı beğeneb�l�r vesa�re. Pek� ne
zamana kadar? B�r hata yapana kadar. B�r hata
çoğunlukla yeterl�d�r. B�r gün önce meth�yeler dü-
zen sosyal medyanın, b�r gün sonra s�z� l�nç et-
t�ğ�n� görürsünüz. Aslına bakarsanız sosyal
medya, bana �lkokuldak� çocukları andırıyor. İlk-
okuldak� çocuklar da arkadaşlarına karşı çok acı-
masız olab�l�r. Özell�kle b�r şeye kızmışlarsa ger-
çekten çok acımasız olab�l�yorlar. Sosyal medyada
da bu acımasızlık var. Ama bütün bu olumsuz-
luğuna rağmen ben, sosyal medyanın etk�n kulla-
nılması durumunda k�ş�ye b�reysel olarak çok kat-
kıda bulunacağını düşünüyorum. Sadece �ş haya-
tındak� prest�j anlamında değ�l. Sosyal medyanın
c�dd� b�r b�lg� kaynağı olduğunu da unutmayalım.
Sosyal medyada s�z kend�n�z� dışarıya göster�yor-
sunuz, aslında bu b�r “benl�k sunumu”dur. Sosyal
medyada benl�ğ�n� başka dünyaya açan başka
�nsanlar da var. Onlarla etk�leş�m kurab�l�yorsu-
nuz. Aklınıza gelmeyen şeyler� okuyab�l�yor, tartı-
şab�l�yor, düşüneb�l�yorsunuz. Bütün eks�ler�n�n
yanında, özell�kle akadem� alanında sosyal medya
kullanımının akadem�syenler�n gel�ş�m� açısından
da çok büyük artıları olduğunu düşünüyorum.
D�kkatl� kullanmak gerek�yor. Sosyal medya l�te-

yaşayab�l�yorlar. Benl�k �nşasında sosyal medya
prof�ller�n�n rolünü nasıl değerlend�r�yorsunuz?
     Genel olarak sosyal medyanın benl�k roller�
açısından hem artılarıyla hem eks�ler�yle çok
öneml� olduğunu düşünüyorum. Aslında genel
anlamda b�lg�sayar teknoloj�ler�n�n ve özell�kle �n-
ternet teknoloj�ler�n�n çok öneml� olduğunu düşü-
nüyorum. Mesela onl�ne oyunları da bunun �ç�ne
koyab�l�r�z. Kısacası �nternet üzer�nde er�ş�m kur-
duğumuz bütün platform, benl�ğ�n�zle �lg�l�d�r.
1930lu, 1940lı yıllarda benl�ğ� tanımlarken kend�
f�z�ksel sınırlarımızdan hareket ederd�k. F�z�ksel
beden �le sınırlı b�r benl�k söz konusuydu. Bugün
öyle değ�l. Mesela ben şu an s�z�nle konuşurken
ben�m sosyal medyadak� “benl�ğ�m” devam ed�yor.
Tw�tter’da yazdıklarıma b�r�ler� cevap ver�yor ola-
b�l�r, Instagram’da paylaştığım fotoğrafları b�r�ler�
beğen�yor ya da beğenm�yor olab�l�r. Orada o etk�-
leş�m devam ed�yor, sadece şu anda farkında değ�-
l�m ama sonrasında farkında olacağım. Dolayı-
sıyla benl�ğ�n sınırları gen�şled�, öncel�kle onu
söyleyel�m. Ben bu gen�şlemey� olumlu değerlen-
d�r�yorum. Kısaca onl�ne oyunlardan da bahse-
dey�m. Özell�kle FRP, role-play�ng ya da stratej�
tarzı oyunlar farklı benl�k modeller�n� kend�n�zde
test etmen�ze olanak tanıyor. Çünkü bu oyunlarda
kend�n�z� olduğunuz g�b� yansıtmak zorunda
değ�ls�n�z. Oyunun karakter�n� bel�rlerken c�ns�-
yet�n�, etn�k köken�n�, özell�kler�n� farklı yapab�-
l�rs�n�z. Böylece “Acaba böyle b�r�s� olsaydım nasıl
olurdum?” sorusunu test edeb�l�yorsunuz. Öte
yandan özell�kle sosyal medyada, s�z�n de söyle-
d�ğ�n�z g�b� �ş hayatında prest�jl� hale gelme ya da
olumsuz etk�lenme g�b� durumlar da söz konusu.
Sosyal medyanın çok kuvvetl� s�lah olma özell�kler�
olduğu g�b� bu s�lahın s�ze ger� dönme olasılığı da
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ratüründe “trol” den�len, �nsanların mutluluğunu
el�nden almaya çalışan hesaplar olab�l�r. Saldırgan
k�ş�ler, s�z� rahatsız eden k�ş�ler olab�l�r. Ama ger-
çek hayattan çok daha kolay kontroller var sosyal
medyada. Sess�ze alıyorsunuz, blokluyorsunuz,
b�r daha �rt�bata geçm�yorsunuz. Gerçek hayat bu
kadar rahat değ�l. H�ç görmek �stemed�ğ�n�z k�ş�-
ler� mecburen her gün görüp �let�ş�m kura-
b�l�rs�n�z. Sosyal medyada öyle olmak zorunda
değ�ls�n�z. Bu tuzaklara düşmezsen�z eğer çok
faydalanab�leceğ�n�z� düşünüyorum.

Çok teşekkür eder�z hocam.
R�ca eder�m.
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