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G‹R‹fi

F‹K‹RS‹Z / ‹DEASIZ YAfiAM

1924'TE YAYIMLANAN Devrimci adl› k›sa öyküde Hemingway, 1919'
da ‹talya'da tan›flt›¤› idealist ve genç bir "yoldafl›n" kör talihini anla-
t›r. Budapeflteli bir yabanc› olan genç adam, yaln›z ve befl paras›z
gezmektedir. Yan›nda, Komünist Parti'nin merkez ofisinden ald›¤›
bir tavsiye mektubu ile sosyalist gazete Avanti'ye sar›lm›fl birkaç
Rönesans resmi reprodüksiyonundan baflka hiçbir fley yoktur. He-
mingway'e sorar: "‹talya'da hareket nas›l gidiyor?" "Çok kötü," diye
cevaplar Hemingway. Bunun üzerine genç adam da "Ama daha iyi
olacak. Burada her fleyiniz var. Herkesin kesin gözüyle bakt›¤› ülke
buras›. Her fleyin bafllad›¤› ülke buras› olacak," der. Hemingway
baflka bir fley söylemez (2004: 80). O y›llarda faflizmin kalesi olan
Bologna'da karfl›laflm›fl olmalar›na ra¤men, genç "devrimci" gözle-
rinin önündeki gerçe¤i görmemektedir sanki. Buna karfl›l›k He-
mingway ifllerin daha iyiye falan gitmeyece¤inin, faflistlerin günbe-
gün güç kazand›¤›n›n fark›ndad›r ve bu da onu kötümserli¤e itmek-
tedir. Hikâyenin sonunda "devrimci", Hemingway'den ayr›l›p ‹sviç-
re'ye gitme plan›yla yola koyulur ama bu ülkeye vard›¤›nda sonu
hapsi boylamak olacakt›r.

Hikâyede hemen göze çarpan, naif umut ile tecrübeden gelen
kötümserli¤in yan yana durmas›d›r elbette. Hemingway bu baflar›-
s›z ve ac›nas› figüre neden hayat vermifltir acaba? Asl›na bakarsa-
n›z, Hemingway'in bu özlü metni fiili /edimsel bir durumun gerçek-
çi bir tasvirinden çok daha fazlas›n› tafl›r. Kaflla göz aras›nda fiili ol-
gulardan gücül duyumlara geçen öykü, fikirler / idealar alan›na ula-
fl›p birbirine aç›kça karfl›t idealler aras›ndaki gerilimi aktar›r: inanç
ile bilgi, umut ile kötümserlik, imkâns›z› talep etmek ile gerçekçi ol-
mak, vs. Hemingway'e de içseldir bu gerilim, zira yaflam›n›n sonuna



dek komünizm fikrine sad›k kalm›flt›r. Ne var ki hikâyeyi günümü-
zün duyarl›l›klar› ile okudu¤umuzda flafl›rt›c› olan esas fley "devrim-
ci" sözcü¤ünün, bir davaya, bir fikre sad›k kalan figürün varl›¤›d›r.
Ne de olsa bizim toplumumuzda bir davaya adanm›fll›k deyince ak-
la yaln›zca köktencilik ya da düflünümsellik eksikli¤i gelmekte. Son
düflüncesiyle (tarihin, olaylar›n, devrimlerin sonu düflüncesiyle)
meflgul olan "son insan", u¤runa savafl›lacak bir siyasi dava hayal
edemez (Zizek 2002c: 40-1).

Nitekim bir zamanlar siyasetin ve elefltirel düflüncenin en önem-
li kavram› olan devrim, art›k hükmünü yitirmifl bir kavrama dönüfl-
müfl gibi. Radikal de¤iflimi hayal edemeyen siyaset-sonras› bir top-
lum bizimkisi, siyasetin hiper-siyasete dönüfltü¤ü "tek boyutlu" bir
toplum. Her fleyi siyasallaflt›rmakta, her fleyi elefltirmekte özgürüz –
ama sadece tersyüz edilmifl bir biçimde, herhangi bir görüfle sad›k
kalmadan elbette; tam anlam›yla fetiflist bir biçimde, "elefltirimiz"
var olanla s›n›rl› kald›¤› ölçüde. Bugün devrim fikrinden daha "za-
mans›z" ne var ki?

Ama paradoksal bir biçimde, bugün herkes düzenli radikal de¤i-
flim buyru¤una tabi. Radikal dönüflümlere uyum sa¤lamak, yaflam
stratejilerini piyasan›n esnek taleplerine göre ayarlamak, yeni seçe-
neklere aç›k olmak veya her fleye yeniden bafllamak gerekti¤i fikri-
ne al›flm›fl durumda toplumlar. Bu bak›mdan radikal de¤iflim veya
devrim fikri istisnai koflullara at›fta bulunmuyor art›k, günlük yafla-
m›n bir parças› olarak normalleflmifl durumda. Daimi bir devrim
"kültürü" bizimki; iyice yerleflmifl olan› sistemli bir biçimde sürekli
yerinden etmek ve bunun için de fas›las›z bir dönüflüm halinde olan
son derece istikrarl› bir öznelik gerekiyor. Öyleyse bugün devrim
fikrinden daha "zamanl›" ne var ki?

"Bu bir devrim ça¤r›s›." Galler Prensi Charles'›n son kitab›
(2010) bu cümleyle aç›l›yor. Bir "egemenin" "devrim" terimini kul-
lanmas›ndaki ironi bir yana, buradaki haliyle devrim kelimesi dün-
yay› ne heyecanla doldurur ne de dehfletle. Bilakis, siyasi ve felsefi
göndergelerden ar›nd›r›lan "devrim" fikri "›v›r z›v›r" bir fley haline
getirilir (bkz. Bauman 2008: 64); nitekim kitab›n dalga geçer gibi
bir ad›n›n (Ahenk) olmas› da manidard›r. Iv›r z›v›r bir fleye dönen
devrimin özü antagonizma veya reddiye de¤il konsensüstür. Bu flek-
liyle, yani s›radan devrim olarak kavram bugün her yerdedir. Bu ya-
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sa¤›, bugünün hâkim ideolojisinin tek ve en önemli buyru¤unu Ba-
diou iki kelimeyle özetler: "Fikirsiz yafla" (2009b: 511).

Fakat toplumsal yaflam›n bir "sorunsal", yani elefltiri ve de¤ifli-
min nesnesi olabilmesi için insanlar farkl› bir toplum imkân›n› hayal
edebilmelidir (Bauman 1976: 35-36). "Tüm olaylar imkânlar s›n›f›-
na aittir, ki bu imkânlar da gündelik yaflamda ancak ideal fleklinde
mevcuttur" (35). Bir baflka deyiflle, "fikir" flimdiki durumumuzu im-
kânlar prizmas›ndan geçirerek düflünmemizi sa¤layan fleydir. Fikir
diye bir fley olmasa toplumsal yaflam salt /ç›plak tekrara, ayn›n›n
bitmek bilmeyen Sisyphosçu bir yinelemesine döner.

Toplumsal sorunlar ancak "do¤rultma" (rectification) yoluyla kavrana-
bilir; toplumsallaflabilme yetisi aflk›n uygulamas›na kadar yükseltilip sa¤-
duyunun fetiflleflmifl birli¤ini bozdu¤unda yaflan›r bu. Toplumsallaflabilme
yetisinin aflk›n nesnesi devrimdir. Devrim bu anlam›yla différance'›n top-
lumsal gücü, toplum paradoksu, toplum Fikrinin o kendine özgü gazab›d›r.
(Deleuze 1994: 208)

"Fikirsiz yaflam" ancak "toplumsal çalkant› unsurunda/eleman›n-
da", "özgürlük" anlar›nda yaflanabilen bu aflk›n nesneyi bast›rma
h›rs›n› belirtir (193). En basit anlam›yla özgürlük, var olan ile müm-
kün olan aras›ndaki ba¤la deneyler yapmakt›r. Halihaz›rda var olana
fazla gelen yeni bir toplumsall›k ancak özgürlük vaktinde, fleylerin
var olan düzeninden kaçarak meydana ç›kar. Yarat›c›l›k olmadan
toplumsal deney, mevcut putlar› k›rmadan yarat›c›l›k olmaz. ‹flte
Zerdüflt'ün pharmakon benzeri arma¤an›, yani atefl veya Marx'›n ›s-
rarla vurgulad›¤› "daha önce var olmam›fl bir fleyi" yaratan "s›çra-
ma" böyle fleylerdir (1977: 10).

Bir de baya¤› deneyler vard›r. ‹ngiliz karfl›-devriminin babas›
Burke toplumsal deneyin iki karfl›t anlam› aras›ndaki ayr›m› çoktan
dile getirmifltir: bir yanda isyan veya devrim olarak deney, di¤er
yanda da reform veya "hesaplama ilkesi" olarak (2004: 153). Burke
Frans›z devrimcileri kimsenin ç›kar›n› düflünmeden "tüm insan ›rk›-
n› kendi deneyleri u¤runa feda edebilecek fanatikler" diye yaftala-
m›flt› (aktaran Toscana 2010: xiv). Bugün birçok toplum teorisyeni
de benzer flekilde fanatikli¤i lanetleyip duruyor. "Sol ve Sa¤ ayr›m›-
n› geride b›rakt›¤›m›z›", inanc›n bile bilgi çerçevesinde kendisini
meflrulaflt›rmas› gerekti¤i düflünümsel bir ça¤da yaflad›¤›m›z› söy-
lüyorlar. Dolay›s›yla, inanc›n kendi hakikatinde diretti¤i her örnek-
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te "köktendincilik" veya afl›r›l›kla, yani müzakereyi reddeden, bir il-
keyi koruyan doktriner bir tav›rla karfl› karfl›yay›z demektir (Gid-
dens 1994: 85). Böyle düflünürsek yaln›zca Marx ve Nietzsche de-
¤il, neredeyse her etik, her radikal siyaset, her deneysel sanat ve her
aflk›n felsefe fanatik veya köktendinci diye adland›r›labilir; ne de ol-
sa bunlar›n hiçbiri kendini bir görüfle at›fta bulunarak meflrulaflt›r-
ma, var olan de¤erleri "müzakere etme" peflinde de¤ildir. ‹nanc›n
bilgiye indirgenmesini hiçbiri kabul etmeyecektir. Hepsi, antago-
nizmas›z bir toplumda yaflad›¤›m›z iddias›n›n nihilizmin, yani var
olan topluma düflünmeden –"fanatikçe"– inanman›n bir semptomu
oldu¤una, imkânlar alan›n› olumsuzlayan bir var olan›n fetiflizmine
dikkat çekecektir.

"Kufl gibi özgür" deriz, bu kanatl› yarat›klar›n üç boyutta da k›s›ts›z ha-
reket edebilme gücünü k›skan›r›z. Ama dodo kuflunu unuturuz. Kanatlar›n›
kullanmak zorunda kalmaks›z›n karn›n› doyurmay› ö¤renen her kufl çok
geçmeden uçma ayr›cal›¤›ndan vazgeçerek sonsuza dek yerde kalmay› se-
çecektir. (Huxley 2004: 152)

Uçamayan, dolay›s›yla da gerçekten kufl olmayan uysal dodo kuflu
fikirsiz yaflam için iyi bir metafordur. Üstelik karfl›-devrim için de
iyi bir metafor say›l›r. Ne de olsa bütün karfl›-devrimci düflüncelerin
en basit özelli¤i, var olan dünyay› bir de¤iflmez olarak tan›mlamas›
ve baflka bir dünya vadeden fikirlere do¤rudan karfl› ç›kmas›, yani
uçmay› olumsuzlamas›d›r. Fakat karfl›-devrimin ikinci, daha fesat
ve ilginç anlam›, fikirlere karfl› ç›kmas› de¤il, fikirleri revize etmesi
veya içten sapt›rmas›d›r. Salt d›flsal bir güce de¤il, fikirleri ve ilkele-
ri sahiplenme, uyumlu hale getirme ve revize etme mücadelesi veri-
len stratejik bir oluflum sahas›na iflaret eder. Bu ikinci anlam›yla kar-
fl›-devrim, "fikirsiz yaflam"›n saçma bir fikir oldu¤unu bilir. Hay-
vanlar olmadan, hayvanat bahçesi diye bir fley de olmaz.

Slavomir Mro˝ek'in k›sa öykülerinden birinde, hayvanat bahçe-
sini masraftan k›sarak iflletmek isteyen bir hayvanat bahçesi yöneti-
cisi karfl›m›za ç›kar. Hayvanat bahçesinin hayvans›z olmayaca¤›n›
bilecek kadar akl› vard›r bu yöneticinin. Hayvanlar, özellikle fil gibi
büyük olanlar bilhassa gereklidir: "Üç bin tavflan bile o soylu devle-
rin yerini tutamaz." Fil alman›n yolunu ararken bir plan yapar:
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Gerçek boyutlara uygun plastik bir fil yapar, içine hava bas›p parmak-
l›klar›n ard›na yerlefltiririz. Do¤ru renge itinayla boyanacak ve yak›ndan
bak›ld›¤›nda bile gerçe¤inden ay›rt edilemeyecek. Fillerin miskin hayvan-
lar oldu¤unu, etrafta hoplay›p z›plamad›¤›n› herkes bilir. Parmakl›klara
asaca¤›m›z notta bu filin en miskin fillerden oldu¤unu yazabiliriz. Param›z
cebimizde kal›r, o parayla da... (2010: 17) 

Sonunda yönetici, adamlar›yla birlikte gerçe¤ine uygun plastik bir
fil yap›p fliflirir. Devasa vücudu, koca bacaklar›, büyük kulaklar› ve
tabii ki gözden kaçmas› imkâns›z hortumuyla gerçek gibi görün-
mektedir. Ertesi gün bir k›s›m ö¤renci fili görmeye gelir. Ö¤renciler
hayran hayran file bakarken ö¤retmenleri filin etobur oldu¤unu,
nesli tükenen mamut soyundan geldi¤ini, yetiflkin bir filin dört ila
alt› ton çekti¤ini anlatmaktad›r. Ama aniden rüzgâr ç›k›nca, fliflme
fil sallanmaya bafllar ve havalan›r. Burada ans›z›n biten öykünün so-
nunda, olaya flahit olan ö¤rencilerin "art›k fillere inanmad›¤›" yazar
(20).

"Fikirsiz yaflam" da "plastik" fikirlerle yaflamaya benzer. Karfl›-
devrim yarat›c›l›¤›n ve elefltirinin oldu¤u gibi la¤vedilmesi de¤ildir
ille de; uyuz, fliflirme, sonuç vermeyen elefltiri anlam›na da gelir. Ta
ki insanlar "art›k fikirlere inanmayana" kadar.

‹flte bu kitap birbiriyle iliflkili üç fikre, isyan, devrim ve elefltiri-
ye inanc› devam ettirmeye yönelik bir deneme. Kafeinsiz gerçeklik*

ça¤›nda bu fikirlerin ne anlama gelebilece¤ini soruyor. Günümüz
radikal düflüncesini birlefltiren bir fley varsa, o da fikirsiz yaflam
buyru¤una ve sözde deneylere karfl› ç›kma ilkesidir. Toplumsal de-
ney ancak fiili ve sonlu olan› afl›p bizi gücül ve sonsuz olana ba¤la-
d›¤› sürece de¤erlidir. Fiili olan ile aras›ndaki iliflki ancak uyuflmaz-
l›¤a (dissensual) dayanabilir, konsensüse (consensual) de¤il. De-
neyleri ayakta tutan, geçmifl olaylar›n izlerine sad›k kalmas› ve ge-
lecek olan olaylara umut ba¤lamas›d›r. Sadakat "son" nosyonuna di-
renmek, bu dünyada olaylar›n indirgenemez bir ontolojik imkân› ol-
du¤unda ›srar etmektir. Öyle bir imkând›r ki bu ne kadar bast›r›lsa
da, ne kadar ›v›r z›v›r bir fley haline getirilse de ortadan kald›r›la-
maz; ›srarla varl›¤›n› sürdüren, her zaman, hatta insanlar onu bekle-
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meyi b›rakt›¤›nda bile yeniden ortaya ç›kan gerçek bir imkând›r.
"Fikirsiz yaflam" buyru¤unun as›l derdi budur.

Fakat fikirlerle yaflamay› tercih edenlerin derdi baflkad›r: haki-
katleri, olaylar›, "olduklar› yerde, kendi zamanlar›nda, kendi unsur-
lar› içinde" bulmak (Deleuze 1983: 110). Yani fikirlere iliflkin sorular
flunlard›r: nerede, ne zaman, ne? Bu sorulara karfl›l›k olarak, flu üç kav-
ram elinizdeki kitap için önemli: gücül (virtual), kairos ve tekillik.

Gücül

Bu kavram bizi toplum "paradoksu"nun merkezine götürür; bu para-
doks, "toplum"un iki eksen boyunca ikili oluflumundan, iki seri biçi-
minde oluflumundan do¤ar: fiili ve gücül. Her fley ve her toplum fiili
bir varl›¤a sahiptir; flu ya da bu flekilde katmanl› ve istikrarl›d›r. Ama
ayn› zamanda, de¤iflme potansiyellerini de bar›nd›r›r ki gücül alanla
ba¤› tam buradad›r. Potansiyellerin gerçek olmad›¤›n› söyleyeme-
yiz; "fiili olmadan gerçektirler" (Deleuze ve Guattari 1987: 94). Gü-
cül, her toplumsal iliflkinin farkl›laflabilece¤inin, baflka flekillerde
yeniden fiilleflebilece¤inin göstergesidir. 

Farkl› flekillerde adland›r›lan gücül kavram› felsefenin temel
meselelerinden olagelmifltir. Mesela Derrida (1995), olay uzam›n›
ele al›rken Platon'un Timaios metnine, özellikle de khora kavram›na
döner. Bu kavram nesnel olarak bilinip tan›nabilen bir fley gibi fiilen
var olmaks›z›n gerçek olan "bir fley"i gösterir. Göndergesi olmayan,
amorf, biçimsiz "bir fley" olarak khora temsil edilemezdir (95-97).
Ne var ki her temsili, her belirlenimi "alan", onlara "yer veren"dir;
bunu yaparken o belirlenimlerin hiçbirini kendi niteli¤i gibi sahip-
lenmez (99). Khora her fleye yer veren yerdir ama bir yer olarak fi-
ilen var de¤ildir; olay›n meydana gelifline (take place) yer verifltir
(give place). Bu bak›mdan olay›n yeri, toposu khora ya da gücüldür.

Öyleyse olaylar khoratik'tir; fleyler de¤iflebilir çünkü toplumsal
dünyan›n bir de gücül boyutu vard›r. Asl›nda "toplum" fiili bileflen-
lerine indirgenip salt fiili, elle tutulur gözle görülür bir özdefllik ve-
ya nesnel gerçeklik olarak temsil edildi¤i müddetçe, "toplum" kav-
ram› da sa¤duyu alan›na geriler ve bir "fetifl"e dönüflür (Deleuze
1994: 208). O halde olay fetiflten ve sa¤duyudan kopmakt›r, fiili ola-
n›n gücüle aç›lmas›n› gösterir.
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"Toplum" ne yaln›zca ampirik veçhelerine ne de sadece gücül fi-
kirlere indirgenebildi¤ine göre, mesele fiili ile gücül aras›ndaki "yü-
zey"dir. Fiili ile gücülü hem birbirine ba¤layan hem de birbirinden
ay›ran bu yüzey ikili bir serinin, bu seri de iki tür olay›n kayna¤›d›r:
gücülleflme ve fiilleflme, ideal olaylar ve fiili olaylar. Ne var ki bu iki
seri "asla eflit de¤ildir" (Deleuze 1990: 37). Toplumun "bilinmeyen"
potansiyellerinin gücül bütünlü¤ü, "bilinen" fiili veçhelerinden faz-
lad›r hep. Spinoza'n›n bu konuyla ilgili görüflünü baflka kelimelerle
aktaracak olursak, bir toplumun neler yapabilece¤ini bilmeyiz. Do-
lay›s›yla fiili bir toplum, potansiyel "bilinmeyen"lere dair bilgisi ba-
k›m›ndan tan›m› itibariyle eksiktir. Dolay›s›yla biri fazla, biri eksik
olan iki seri aras›ndaki paradoksal iliflki sürekli bir dengesizlik ne-
denidir ve "devrimi mümkün k›lan tam da bu dengesizliktir" (49).

Seriler ikisinden de ayr› paradoksal bir ö¤ede yak›ns›yorsa, bu
paradoksal ö¤e devrim demektir (51). ‹ki seriye birden tekabül eden
tekillikleri birbirine ba¤layan, iki seri aras›nda geçifl sa¤layan fleydir
devrim. Bu da bizi olay "unsuru"na, tekilli¤e getirir.

Tekil

Peki olay nelerden oluflur? Gelin burada ‹ran Devrimi gibi bir ba¤-
lamda bile olay›n tekilli¤inde ›srar ederek skandal yaratan Foucault'
yu hat›rlayal›m. Teokratik siyasetin tehlikelerinin, "köktenci din
adamlar› s›n›f›n›n kanl› yönetiminin" yabanc› düflman› ve cinsiyetçi
taflk›nl›klar›n›n fark›ndayd› kuflkusuz (2005: 265). Fakat tüm bunlar
devrimi itibars›zlaflt›rmaya yetmiyordu, zira Foucault orada baflka
bir fleyi, "kendi ayaklar›yla ölüme gidenlerin maneviyat›"n› görmüfl-
tü. Bu imkân›n, yani ezilenlerin ayaklanmas›n›n en az iktidar kadar
gerçek, "indirgenemez" bir imkân oldu¤unu iddia ediyordu (264).

Foucault, ‹ran Devrimi hakk›ndaki görüflleri nedeniyle sert elefl-
tirilere maruz kalm›flt›r. Örne¤in Ortado¤u uzman› Maxime Rodin-
son onu alevler içindeki "Müslüman fiark"ta yeni bir umut gören, flu
"yüksekten uçan" entelektüellerden biri olmakla itham eder (2005:
267). ‹slam Devrimi'nin baflar›s›yla "sarhofl olup" kendinden geçen
Foucault, dine dair sosyolojik gerçekleri ve ‹slami siyasal erkin
"bask›c› potansiyelini" gözard› etmifltir (267-8): 
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Devrimci harekete ilham veren "siyasal maneviyat", Foucault'nun epey
naifçe atfetti¤i hümanist anlam›yla ifllemedi¤ini devrimin daha ilk evrele-
rinde göstermifl, huzursuzluk ve isyan›n daha maddi saiklerini gizlemifltir.
(272)

Bu elefltiride ilginç olan, ›skalad›klar›d›r. Rodinson Foucault'nun ne
demek istedi¤ini anlamaz, zira ona göre siyaset ç›karlar›n müzakere
edilip yorumlanmas›ndan müteflekkil stratejik bir mekanizmadan
ibarettir. Kulland›¤› siyaset modeli, klasik "gerçekçi" siyaset mode-
lidir; bu modele göre, özneler ve onlar›n ç›karlar› zaten verilidir ve
siyasal süreçlerle mekanizmalardan önce gelir. Bu perspektif kaç›-
n›lmaz olarak olay› gözden kaç›r›r ve fliddetli ayaklanmalar›n ancak
ç›kar›n müzakere edilmesi olarak anlafl›lan siyasetin eksik olmas›
halinde ortaya ç›kaca¤›n› varsayar. Bu bak›mdan Rodinson'un yak-
lafl›m› esasen muhafazakârd›r. Olaya yer kalmay›nca her fley var
olana atfedilir; di¤er her fley naif, idealist, terörist, köktendinci sar-
hoflluktur. Foucault ise tam tersine do¤rudan ontolojik düflünceyle
ilgilenir: 1979'da ‹ran'da cereyan eden, tekil bir olayd›r. Olaylar te-
kildir. Olaylar›n siyasal gerçekli¤i di¤er siyaset biçimlerinden fark-
l›d›r, ki Foucault bu di¤er biçimleri de gözard› etmez. Dolay›s›yla
Rodinson'un Foucault'yu yanl›fl anlamas›n›n nedeni esasen iki siya-
set anlay›fl› aras›ndaki farkt›r:

Stratejist, "bu ölüm, bu feryat ya da bu ayaklanma, içinde bulundu¤u-
muz özel durumda, bütünün ihtiyaçlar› ile flu veya bu genel ilke bak›m›ndan
nas›l bir önem tafl›r?" diye soran kiflidir. Bu stratejist ister siyasetçi, tarihçi
ya da devrimci, isterse de flah veya ayetullah yanl›s› olsun, benim teorik etik
anlay›fl›m her halükârda buna karfl›d›r. Benim eti¤im "strateji karfl›t›d›r". Bir
tekillik do¤du¤unda sayg› duymal›, devlet evrenselleri ihlal etti¤inde taviz
vermemeliyiz. Basit bir seçim bu, ama zor bir ifl: Biraz alt›na bak›p tarihi ne-
yin paramparça ve altüst etti¤ini izlemeli, biraz gerisinde durup siyaseti ne-
yin kay›ts›z flarts›z s›n›rlad›¤›na dikkat etmeliyiz. (Foucault 2005: 267) 

Devrimin baflar›s›yla "sarhofl" olan Foucault'nun sayg› duymaya ça-
¤›rd›¤› tekilli¤i kavraman›n bir yolu, fiili olana göre sterilli¤i veya
nötrlü¤üdür. Devrimin tekil anlam›/hissinin "nötr" veya "steril" ol-
du¤unu söylemek, olumlama veya olumsuzlamadan, fiili ve tarihsel
nitelik, nicelik veya iliflkilere at›fta bulunan herhangi bir önermeden
etkilenmedi¤ini söylemektir (Deleuze 1990: 32). O halde tekillik
bilfiil var olan kimliklerin ötesindeki birey-öncesi, gayriflahsi bir
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dünyay› belirtir. Tekillikler, fiili kimliklerin farkl›laflt›¤› limitler,
"dönüm noktalar›"d›r. Fiili veya ampirik bir kendilik olmad›¤›ndan,
tekilli¤i temsil etmek imkâns›zd›r. Tekillik temsilden kaçan fleydir;
kimliklerin "yüzeyinde" indirgenemez bir kendiliktir (a.g.y.: 19).

Bu yüzden devrim kavram›, sadece fiilleflmifl biçimleri ve yap›-
lar› nedeniyle de¤il, ifade etti¤i sonsuz tekil potansiyellik serisi ne-
deniyle de ilginçtir; yaln›zca sa¤duyu ve bilimsel veya ideolojik
temsiller düzeyindeki "anlam›" de¤il, tekillikler düzeyinde üretilen
devrim "hissi" de bu kavram› ilginç k›lar (bkz. a.g.y.: 19, 187). ‹flte
bu "his" onun gücül veçhesidir, bütünüyle fiilleflemez; tarihe indir-
genemez, tarihe göre nötrdür. Dolay›s›yla potansiyelli¤in önemli
unsurlar›ndan biri de kendini fiillefltirmeme potansiyeli, "yapmama
potansiyeli"dir (bkz. Agamben 1999a: 179-80). Bir baflka deyiflle,
potansiyellik ayn› zamanda potansiyelini fiillefltirmemedir. Fiiliyat-
ta varl›¤›n› sürdüren, "fiiliyatta kendini bu haliyle muhafaza eden"
bir potansiyellik vard›r (183). Devrim fikrinin fiilleflmesi, fikrin, ya-
ni potansiyelli¤in bu fiilleflme sonras› tükendi¤i anlam›na gelmez.
"Devrimin" gücü, varoluflta tüketilememesinden gelen bir güçtür.

Bunu ›srarla savunmal›y›z, zira her zaman flunu soran birileri ç›-
kacakt›r: Tarihsel olgulara bak›n; devrimin bir çözüm olmad›¤›n›,
tüm devrimlerin kendi çocuklar›n› öldürdü¤ünü ve kötü sonuçland›-
¤›n› bilmiyor muyuz zaten? Bu soru varsay›mlar› itibariyle, "bilgi",
"fiili", "tarihsel" ve "çözüm"e vurgu yapt›¤› için hatal›d›r; bu yolla
"devrim"i fiili, tarihsel bir kategoriye indirger. Devrim hem fiili
hem gücül, hem tarihsel bir süreç hem fikir oldu¤una göre, sürekli
karfl›m›za ç›karak "devrimin korkunç" sonuçlar›n› lanetleyip duran
bu basmakal›p elefltiri iki fleyi kar›flt›r›r: "devrimlerin tarihsel so-
nuçlar› ve insanlar›n devrimci olufllar›" (Deleuze 1995: 171). "Dev-
rim" tarihsel durumdan ayr›lm›fl, dam›t›lm›fl bir olayd›r her zaman.
Ne var ki zamanla yeniden tarihe asimile edilir; ister istemez "iha-
net" edilir devrimlere. Bunu takiben, tüm devrimlerin yenilgiyle so-
nuçland›¤›n› göstermek baya¤› bir müdahaledir, zira sorun devrim-
lerin gelece¤i de¤il, her fleyden önce insanlar›n devrimci "olufl"lar›-
n›n nedeni ve nas›l›d›r (a.g.y.). Dolay›s›yla devrimlerin baflar›s›z ol-
mas›, yap›sal bir kaç›n›lmazl›k olsa da insanlar›n devrimci olmas›n›
engellemez. Devrimler yenilgiye u¤rad›¤›nda bile verili durum de-
¤iflir, problemler dönüflüme u¤rar (Deleuze ve Guattari 1994: 177).

F‹K‹RS‹Z / ‹DEASIZ YAfiAM 21



Fakat tekilli¤in bir boyutu daha vard›r: Tekillik gücülde "kalan",
cismani olmayan, steril bir etki olsa da, etkilenen fiilidir (bkz. Dele-
uze 1990: 24). Kendi varoluflu ve da¤›l›m› bak›m›ndan nötrlük (ste-
rillik) olarak anlafl›labilir tekillik, ancak fiilleflme aç›s›ndan da üret-
ken bir boyutu, "nedenselli¤e benzer" bir yan› vard›r (109, 125). Ni-
tekim fiilleflme sürecinde yüzey tiyatro gibi ifller; gücül fikirler bu
yüzeyde yo¤unlafl›r, yani burada üretken tekillikler olarak fiilleflir
ve dramatize edilirler (125).

Bu dramatizasyon bir paradoksu beraberinde getirir: E¤er steril
ve tekil bir fikir olarak devrim fiili sonuçlar›na indirgenemez ise, o
zaman iki boyut aras›ndaki, fikir olarak devrim ile fiili gerçeklik ola-
rak devrim aras›ndaki gerilimi nas›l canl› tutabiliriz? Devrim, bu ba-
k›mdan bir "problem" olarak düflünülebilir; bizi düflündüren, fakat
çözümlerinden ba¤›ms›z olarak düflündüren bir "problem" olarak
(Deleuze 1994: 157). Her fiilleflme, her çözüm (gücül) problemi de-
¤ifltirir, yerinden eder ve zenginlefltirir. Devrim bu bak›mdan gücül
bir problemdir; farkl› türleri, belirli toplumlara özgü somut durum-
larda fiilleflen ya da cisim bulan bir toplumsal fikirdir.

Ne var ki devrim fiili olandan da ayr›lamaz. Olay ex nihilo de¤il-
dir, yani yoktan var olmaz. Problemler çözümleri olmadan ayakta
kalmaz: Kendilerini ancak çözümlerde ifade edebilirler (163). Nite-
kim devrim fikri fiili olan› bir koflul sayarak reddetmez, fiili olan›n
önceli¤ini reddeder. Devrim bir problem olarak hem aflk›n hem iç-
kindir; gücül alana ait oldu¤u için aflk›nd›r, çözümlerin belirledi¤i
fiili iliflkilere gömülü oldu¤u için içkindir. Sonuç olarak devrim
kavram› ancak farkl› kavramsallaflt›rmalar›n fiili çeflitlemeye iflaret
etti¤i bir çokluklar birli¤i olarak sürdürülebilir. Herkesin bir yandan
ortak bir devrim kavram›n› savunurken, bir yandan da farkl› devrim
kavray›fllar› söz konusu oldu¤unda hemfikir olmama konusunda
hemfikir olmas› ancak bu zeminde mümkündür. Farkl› failler tara-
f›ndan farkl› flekillerde dramatize edilebilecek ortak bir devrim fikri
ancak bu temelde mümkündür..
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Zamansal

Böyle bir fiilleflme "zamans›z" bir müdahaleyi gerektirir, "flimdi-ol-
mayan bir tarzda, dolay›s›yla da zamana karfl›, hatta zaman üzerine,
(umar›m) gelecek olan bir zaman için eylemeyi" gerektirir (Nietzsc-
he, aktaran Deleuze 1983: 107). Devrimin gücül "fazlal›¤›" fiili
dünyada kendine yetecek bir fley bulamaz ve nitekim ancak bir "ek-
sik", "gelecek" olan fiili olanla iliflki olabilir. Bu yüzden Derrida
(1994) devrim "hayaletinin" hep ileride "gelecek" bir fley olarak kal-
d›¤›n›, bununla beraber asla yok olmad›¤›n› öne sürer. Ne de olsa
hayaletler söz konusu oldu¤unda as›l mesele ayn› anda olmak ve ol-
mamakt›r, hem fiili fenomenlik hem de gücüllüktür (bkz. a.g.y.: 10-
12). Bu bak›mdan "devrim" zaman› hep "gelecek"tir; ama gelece¤e
ait bir vaat oldu¤u için de¤il, "yap›s› itibariyle her daim ç›kmazda
(aporia) kalaca¤›" için böyledir (Derrida 2005: 86). Ne var ki bu
ç›kmaz, "toplumun" göbe¤indeki bu bünyevi karar verilemezlik ve
belirsizlik, "devrim"in vaadinin imkâns›z bir vaat, kavuflulamaya-
cak bir hayal oldu¤u, dolay›s›yla da sonsuza dek ertelenebilece¤i
anlam›na gelmez: 

‹mkân-s›zl›k, mahrumiyet de¤ildir. Eriflilemez olan, sonsuza dek erte-
leyebilece¤im fley de¤ildir: Kendini ilan eder; benden önce gelir, birden üs-
tüme çullan›r ve beni burada ve flimdi, gücülleflemeyecek bir halde, potan-
siyellikte de¤il de fiiliyatta ele geçirir. (84)

Özgürlük ve adalet vaadi yap›sal olarak imkâns›z kalsa bile, vaadi
fiillefltirme "karar›" ertelenemez. Mutlaka fiili siyasette bir konum
almak gerekir. "Fikir" fiilleflmelidir. Nitekim devrimin ne olumlana-
bilen ne de olumsuzlanabilen sterilli¤ini aflmak ("isyan etmek")
için, bu sterillik ile üretkenlik, dramatizasyon aras›nda iliflki kur-
mak gerekir. 

Fikir sahibi olmak da budur. Her Fikrin iki yüzü vard›r adeta; bunlar aflk
ve nefret gibidir. Parçalar› arama, ideal bitiflik alanlar› tedricen belirleyip
birbirine ba¤lama aflk gibidir; ideal olaylar vas›tas›yla bir "devrimci duru-
mun" yo¤unlaflt›¤›n› belirten ve Fikrin fiili alana do¤ru patlamas›na neden
olan tekilliklerin yo¤unlaflt›rmas› ise öfke gibi. ‹flte Lenin bu bak›mdan Fi-
kir sahibiydi. (Deleuze 1994: 190)
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Burada "öfke"nin hem yarat›c› hem de y›k›c› boyutu vard›r, zira ne-
yi olumsuzlay›p yok edece¤i, neyi olumlay›p fiillefltirece¤i konu-
sunda seçicidir. Kelimenin tam anlam›yla dramatiktir; bir oyunun
her "yeniden oynan›fl›nda" yeni bir yorumu eyleme vurmas› gibi,
her fiili veya tarihsel fiil de bir fikri yeni yollarla ifade eden bir dra-
matizasyondur (a.g.y.: 10). Devrim bu bak›mdan "toplum ‹deas›na
özgü bir gazapt›r". Dramatik öfke, "aflk"›n iflini tamamlayarak fiili
ile gücül aras›nda bir ba¤ kurar (devrim fikri ile özgürleflme, eflitlik,
adalet gibi di¤er fikirler aras›nda iliflki kurar). Bu ba¤, toplumsal fa-
illerin fiili dünyay› aflk›n bir perspektiften deneyimlemesini sa¤lar. 

Demek ki tarih bir tiyatrodur; burada dramatik tekrar "faillerin"
kökten yeni olaylar üretmesine olanak sa¤lar, gücül fikirler fiili ola-
na geri döner (a.g.y.). Öyleyse nas›l tekrar edilir? Fikirler nas›l dra-
matize edilir?

Fiili olay›n (dramatizasyon) iki biçimi vard›r. ‹lkinde failler za-
man› ele geçirerek, "iflte, zaman› geldi" diyerek olay› fiillefltirir (De-
leuze 1990: 151). Bu an, olay›n geçmifli ve gelece¤inin olay›n ci-
simleflmesine (fiilleflmesine) göre de¤erlendirildi¤i bir flimdi; yani
olay›n fail taraf›ndan "kavrand›¤›", mevcudiyet kazand›¤› "yo¤un-
laflm›fl" bir flimdidir (150, 152). Gelgelelim, fiilleflmenin ötesine ge-
çen bir baflka veçhesi daha vard›r dramatizasyonun. Dramatizasyon
süreci faili de dönüfltürür. Oyunculuk yapmak faili kendisinden,
kendi fiili kimli¤inden sapt›r›r. Bu sürece "karfl›-fiilleflme" diyoruz
(bkz. a.g.y.: 151). Fiilleflmede kifli olay› ele geçirerek mevcut hale
getirir, karfl›-fiilleflme sürecinde ise olay kifliyi ele geçirir. Dolay›-
s›yla kiflinin belirlenebilir bir flimdi veya fiili bir kimlik ile hiçbir
iliflkisi kalmaz; "hâlâ-gelecek ile çoktan-geçmifl aras›nda bölünmüfl
"gayriflahsi bir an hariç tabii". Bu bak›mdan olay›n flimdisi, geçmi-
flin ve gelece¤in gidiflat›n s›n›rlar›ndan kopar›ld›¤› ve tek bafl›na,
"steril" tekillikler çerçevesinde ele al›nd›¤› bir flimdidir. 

Bir yanda olay›n gerçeklefltirilen üretken k›sm›, öbür yanda ger-
çeklefltirilemeyecek steril k›sm›. Nitekim iki fley olur: fiilleflme ve
karfl›-fiilleflme (151-2). Gidiflatta olay›n fiziksel fiilleflmesi, failin
karfl›-fiilleflmesi yoluyla ikiye katlan›r. Fail tam da bu ikinci süreç ile
metamorfoza, transmutasyona u¤ray›p "kendi olaylar›n›n faili" olur
(150). Kifli bir yandan ân› ele geçirmeye çal›fl›rken, bir yandan da
dönüflmeli, ân›n zehrini yutmal›d›r. Olaya "lay›k olmal›d›r" (148).



Olay›n iki yan› birlikte ele al›nd›¤›nda bize özgürlü¤ün tam tan›m›n›
verir: "Özgür insan olay› ele geçirir ve karfl›-fiilleflmesini eyleme
vurmaks›z›n bizatihi fiilleflmesine izin vermez" (152). Eti¤e gelince,
kifli "bafl›na gelenlere lay›k olmayan biri olmamal›d›r" (149). 

Öyleyse devrim, ak›fl›n› de¤ifltirip yeni bir gelecek getirme dü-
flüncesiyle zamana, flimdiye müdahale etmektir. Böyle bir müdahale
daima stratejik bir karar› gerektirir, ân› "ele geçirmeye" çal›fl›r; bu-
nunla beraber âna lay›k hale gelmeye haz›rl›kl› olmay›, an taraf›n-
dan "ele geçirilmekten", yani kendini âna kapt›rmaktan do¤an bir
sarhofllu¤u da gerektirir. Bütün bunlara bir de flu yukar›da geçen
"umar›m"da beliren yeni vaadini eklersek, antik Yunanca kairos söz-
cü¤ünün içeri¤ine var›r›z.

"Sarhofl" olan fail de en az stratejist kadar gereklidir. "Devrimin"
"tarih" perspektifinden, yani "nesnel" olgular ve ç›karlar aç›s›ndan
düflünülemez olmas›n›n nedeni budur. Ne zaman ki insanlar arzula-
r›n› devrimci olufllara yat›r›r, bir olay› ele geçirmeyi ve kendilerini
olaya kapt›rmay› arzular, iflte o zaman devrimin anlam/hissi ortaya
ç›kar ve insanlar devrimi "görebilir". Heyecan yoksa dramatizasyon
da yoktur. Sarhofl olmadan, isyan diye bir fley de olmaz.

Bugünün ilerici liberalleri ço¤u zaman bir "devrim"e (daha radikal bir
özgürlefltirici siyasal harekete) kat›lmak istediklerini söyleyip dert yanar,
fakat bu devrimi ne kadar arasa da bir türlü "göremez" (toplumsal uzam›n
neresine bakarlarsa baks›nlar, böyle bir faaliyetle ciddi ciddi u¤raflacak ira-
deye veya güce sahip bir siyasal fail göremezler). K›smen hakl›l›k pay› ola-
bilir; fakat bizzat bu liberallerin tutumunun da sorunun bafll› bafl›na bir par-
ças› oldu¤unu eklemek laz›m. Devrimci bir hareket "görmek" için öylece
beklersek, böyle bir hareket elbette asla ortaya ç›kmayacak, kimse bunu
görmeyecektir. Hegel'in görünüflleri as›l gerçeklikten ay›ran perdeye dair
söyledikleri (görünüfl peçesinin ard›nda hiçbir fley yoktur; bakan özne ora-
ya ne koyarsa o olur), devrimci süreçler için de geçerlidir: "Görmek" ve "ar-
zu" burada ayr›lmaz bir biçimde birbirine ba¤l›d›r, yani devrimci potansi-
yel nesnel bir toplumsal olgu gibi orada öylece keflfedilmeyi beklemez, onu
ancak "arzulad›¤›m›z" (bir hareketin parças› oldu¤umuz) ölçüde "görebili-
riz". (Zizek 2007c: 5)

Olay› arzulamayanlar onu göremez. Olay›n ele geçirmedikleri, ola-
y› ele geçiremez. Onlara göre koflullar isyan, devrim veya elefltiri
için asla yeterince olgunlaflm›fl de¤ildir; "zamans›z" olan›n zaman›
asla gelmez.
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Kitap Hakk›nda

Kitab›n arkas›nda yatan bafll›ca fikir, gücül (fazla) ile fiili (eksik)
aras›ndaki iliflki yoluyla toplumun paradoksal kurulumudur. Bu ya-
p›sal düzeyde, isyan, devrim ve elefltiri kavramlar›n› toplum para-
doksunu ifade eden olaylar olarak ele al›yorum. Olay›n üç boyutu,
yani mekânsall›k, zamansall›k ve tekillik aras›ndaki karmafl›k iliflki-
ler bu ba¤lamda belirleyici.

‹kinci, tematik bir düzeyde, isyan, devrim ve elefltirinin para-
doksal do¤as›na odaklan›yor, karfl›-isyan, karfl›-devrim ve karfl›-
elefltirinin rolü üstünde duruyorum. Karfl›-devrim imkân› devrim
dahilinde var olur. Tüm devrimler karfl›-devrime yol açma potansi-
yeli tafl›r. Benzer flekilde, isyan iktidar taraf›ndan ele geçirilebilir,
elefltiri her an idari bir dispozitife dönüflebilir. Böyle süreçler yafla-
nabilir çünkü isyan, devrim ve elefltiri esasen paradoksal fenomen-
lerdir.

Son olarak, üçüncü bir düzeyde de siyasetin paradoksal özellik-
lerine e¤iliyorum. Kitab›n örtük argümanlar›ndan biri, siyasetin her
zaman bir risk siyaseti oldu¤u, her siyasal müdahalenin kötü sonuç-
lar verebilece¤idir. Böyle paradoksal bir boyutu olmasayd›, siyaset
salt bir tekni¤e, "iyi toplum" yapma k›lavuzunu and›ran bir fleye dö-
nerdi. Bu durumda siyaset rutin bir prosedüre, halihaz›rda kurulu bir
siyasal uzam içinde mücadele etmekten ibaret bir "hafif siyasete"
indirgenebilirdi. Fakat siyaset, siyasal uzam› yeniden flekillendirip
yeni bir siyaset sahnesi de tesis edebilir. Siyaset paradoksunun ze-
mini bu ikilik, siyasetin bu iki anlam›d›r: her zamanki gibi ifl olarak
siyaset ve verili olandan bir kopufl olarak siyaset. Kitap bu paradok-
su ele al›rken üç hat izliyor. Uzamsall›k çerçevesinde, siyaset fiili ile
gücül aras›ndaki etkileflim ba¤lam›na yerlefltiriyor. Zamansall›k
çerçevesinde, tüm siyasal kararlar›n "olagelen" ile "gelecek olan"
aras›ndaki paradoksal iliflkiyle ister istemez u¤raflmas› gerekti¤ini;
ayn› zamanda, bu ikisi aras›nda istikrarl› bir sentez imkân› olmaks›-
z›n, (rasyonel) strateji ile (rasyonel olmayan) sarhofllu¤u birlefltir-
meye çal›flmas› gerekti¤ini vurguluyor. Tekillik çerçevesinde ise si-
yasetteki tekilliklerin d›fllanmas› ve dahil edilmesi meselesine, keza
tekillik ile evrensellik iliflkisine odaklan›yor.
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Kitab›n bafllang›ç noktas›, devrimin bir fikir oldu¤udur. Dolay›-
s›yla devrim kavram›nda ütopik bir damar olmas› kaç›n›lmazd›r, ki
bu da "ütopik" devrim anlay›fl› ile "bilimsel" devrim anlay›fl› aras›n-
da kesin bir ayr›m yapmay› sorunlu k›lar. Bu nedenle, devrim ile is-
yan aras›nda nispeten yak›n bir iliflki oldu¤unu savunuyorum. Nite-
kim buraya kadar "isyan" (revolt) ve "devrim" (revolution) sözcük-
lerini pek ayr›m yapmadan, neredeyse birbirinin yerine kulland›m.
Gelgelelim ilerledikçe, iki kavram aras›nda önemli farklar belirecek.

Gerekti¤inde, Hobsbawn (bkz. 1965: 1-8) gibi tarihçilere uyarak
"isyan"› görece örgütsüz, bireysel veya kolektif baflkald›r› olarak ta-
n›ml›yorum. Bu anlam›yla isyan›n uzun bir modern-öncesi tarihi
vard›r; dahas›, bu anlamda isyan modernlikte de varl›¤›n› sürdürür.
Di¤er taraftan devrim, kapitalist geliflme ve kapitalizm analizi ile
yak›ndan alakal› olan modernli¤in bir kavram›d›r. Dolay›s›yla dev-
rim vaadi modern bir vaattir; zulüm ve adaletsizlik gibi kadim so-
runlara verilen modern yan›tt›r devrim. Nitekim modernlik, Thomas
More'un bile yer-olmayan fleklinde tahayyül etti¤i ütopyay› ülküsü
haline getirmeye meyillidir. Fakat bugün, yani geç modernlikte, is-
yan hem saf siyasetin bir figürü olarak hem de siyasal tutkular›n gö-
rece kendili¤inden eyleme vurulmas› biçiminde yeniden ortaya ç›k-
t›kça, geri geldikçe, isyan ile devrim aras›ndaki ayr›m genellikle ye-
rinden edilmektedir. 

Ne var ki isyan ve devrim tarihine odaklanm›yorum. Birçok
okur isyan, devrim ve elefltiri hakk›nda bir kitaptan daha fazla tarih-
sel tart›flma bekleyecektir. Fakat elinizdeki kitap daha ziyade top-
lum felsefesine odaklan›yor. Kitab›n bir disiplin olarak toplum fel-
sefesini ele ald›¤› da san›lmas›n. Bu kitap disipliner, çapraz-disipli-
ner veya disiplin-sonras›ndan ziyade, disiplinlerden azade bir dü-
flünce düzlemi kurmaya çal›fl›yor. fiunu da peflinen belirtmekte fay-
da var: Burada isyan, devrim ve elefltiri öznel veya nesnel "ç›kar"
aç›s›ndan ele al›nm›yor. Dolay›s›yla elinizdeki kitap, siyaseti ç›ka-
r›n müzakeresi olarak gören genel geçer sosyolojiye de, devrimi iflçi
s›n›f›n›n "nesnel ç›kar›" olarak görmekte ›srar eden baz› Marksist
geleneklere de mesafeli duruyor.

Sadece belli noktalarda ve sadece nispeten, bu kavramlar› tarih-
sel çerçevede ele al›yor ve fiili isyan ve devrimlerle, sözgelimi Spar-
taküs isyan› ve Frans›z Devrimi'yle ilgili k›sa tart›flmalara giriyo-



rum. Çok geçmeden, devrime ve isyana yap›lar›nda merkezi yer ve-
ren teorilere, yani isyan ve devrim teorilerine geçiyorum. ‹syan ira-
desini analitik bir muamma gibi ele alan teoriler yerine, bu iradeyi
içsellefltirerek yol gösterici ilkesi sayan, onunla özdeflleflen özgür-
lefltirici teorilerle, keza radikal de¤iflime ifltirak etme aray›fl›ndaki
devrimci teorilerle ilgileniyorum. ‹lk grup çerçevesinde, Nietzsche,
Foucault, Deleuze, Agamben, Derrida, Rancière gibi çok çeflitli flah-
siyetlerin yer ald›¤› bir gelene¤in yan› s›ra, Marksist ve Nietzscheci
perspektifleri sentezleyerek radikal de¤iflimi bir "olay" olarak ele
alan elefltirel teori gelene¤ine odaklan›yorum. ‹kinci grup çerçeve-
sinde ise Jakoben, Marksist, Leninist, Maoist devrim anlay›fllar› ile
Badiou, Zizek, Hardt ve Negri'nin güncel yaklafl›mlar›na odaklan›-
yorum.

Kitap bu envai çeflit teoriyi diyalo¤a sokmuyor, "ayr›flmal› bir
sentez"le bir araya getiriyor; yani farkl›l›klar› içinde benzerlik veya
benzerlikleri içinde farkl›l›k gösteren, baz› noktalarda kavuflup ba-
z›lar›nda ayr›flan bu teorileri, diyalektik bir sentez içinde birlefltirme
niyeti olmaks›z›n bir araya getiriyor (bkz. Deleuze ve Guattari
1983: 75-83; Badiou 2000: 22). Bu radikal teorilerin, aralar›ndaki
önemli ayr›l›klara ra¤men, baz› ortak özlemlerde (örne¤in özgürlefl-
me) paradoksal bir biçimde çak›flmalar› ve ortak düflmanlara (örne-
¤in hâkim ideolojilere) karfl› birleflmeleri ilgimi çekiyor. Ayn› flekil-
de, ortak düflmanlara ra¤men nas›l birbirlerinden ayr›ld›klar›yla da
ilgileniyorum.

‹syan, devrim ve elefltiriye yönelik mevcut perspektiflerin bir
haritas›n› ç›karmak bu iflin bir parças›. Gelgelelim elinizdeki kitap,
yukar›da say›lan teorilere bir girifl kitab› de¤il temelde. Bilakis, is-
yan, devrim ve elefltiri konusunda bu teorilerle "birlikte düflünme-
ye" çal›fl›yor; bu sayede hem teoriler aras› dayan›flmay› hem de ara-
daki ihtilaflar› kendi çerçevesine kat›yor. Bir baflka deyiflle, kitab›n
amac› tefsirden ziyade (isyan, devrim ve elefltiriyi) temalaflt›rma. 

Kitab›n bafll›ca katk›s›, toplum paradoksunu aç›kça ifade etmesi;
isyan, devrim, elefltiri ba¤lam›nda paradoks kavram›n› iflleyerek si-
yasal› yeniden infla etmesi. Bu çerçevede, isyan ve devrim ile biyo-
politik aras›ndaki ba¤ üzerinde de duruyorum. Bu ba¤ önemli, çün-
kü özellikle 1960'lardan sonra isyan ve devrim kavramlar› sosyo-
ekonomik alandan biyopolitik alana kaym›fl gibi görünüyor. Son
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olarak, hem isyan›n hem de devrimin fiili gerçekli¤in elefltirisini
içerdi¤i düflünülürse, isyan/devrim ve elefltiri aras›ndaki yak›n ilifl-
kinin içerimleri de kitab›n merkezinde yer al›yor. Bu ba¤lamda, is-
yan/devrim hakk›nda teoriler ile özgürlefltirici veya devrimci teori-
ler aras›nda ayr›m yapmak da bir o kadar uygun görünüyor.

Kitab›n sonunda bir sonraki devrim nas›l yap›l›r k›lavuzu olma-
yacak maalesef. Bir devrim teorisine yönelik öneriler olacaksa da,
benim esas u¤rafl›m devrim kavram›n› gücül bir potansiyellik olarak
ele almak. Her fleyden önce, tarihin sonunda beliren bir "ayd›nlan-
ma projesi" bu benimkisi. Zaman›m›zda bast›r›lan/revize edilen bu
üç kavram›n, yani isyan, devrim ve elefltiri kavramlar›n›n bu "son"a
iliflkin nelere ›fl›k tutabilece¤ini soruyorum.

Kitab›n ‹çeri¤i

I. K›s›m isyan ve karfl›-isyan ile ilgili. Buradaki temel soru, isyan›n
yeni de¤erler yaratmaktaki rolü hakk›nda. 1. Bölüm'de isyan kavra-
m›n› ele al›yor, yaflam, toplumsall›k ve elefltirel düflünce ile alakas›-
n› ortaya koyuyorum. Bu bölümde isyan› anlatan esas figür tekrar.
Nietzsche ve Deleuze'ü izleyerek isyan›n nihilizme karfl› oynad›¤›
rolü vurguluyorum; nihilizm insanl›k ile dünya aras›ndaki ba¤›n
kopmas› demekse, isyan da bu ba¤› yeniden tesis etme meselesidir.
‹syan bunu yaparken, fiili olan›n d›fllad›¤› bir potansiyelli¤i aç›¤a
ç›kar›r. Fakat isyan, ancak özdeflliklerin bir karfl›-fiilleflmesini içeri-
yorsa bir olay olabilir.

2. Bölüm isyan›n siyaset ve zamansall›k ile ba¤lant›s›n› kuruyor
ve bunu yaparken kairos kavram›n› kullan›yor. Fiili ve gücül alanla-
ra arac›l›k etmekte ve yeniyi var etmekte kairos'un rolü tart›fl›l›yor.
Kairos'un ân› ele geçirmekten ibaret olmad›¤›n› ›srarla vurguluyor,
karar ân›n›n sadakat de gerektirdi¤ini söylüyorum. Bunu takiben
"istisna hali"ni bir karfl›-isyan örne¤i olarak tart›fl›yorum. ‹stisna ha-
li ile kairos aras›ndaki yap›sal benzefliklik önemli. Daha sonra Ben-
jamin ve Agamben'i izleyip fliddeti devrimci fliddet ve devlet fliddeti
diye ikiye ay›r›yorum. Devlet iktidar›n›n tahammül edemedi¤i nedir
sorusunu tart›flt›¤›m bölüm sonunda, tekil kalma talebinin her radi-
kal isyan siyasetinin merkezinde oldu¤unu öne sürüyorum.
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3. Bölüm'de isyan ve siyaset iliflkisini geniflleterek özne mesele-
sine ba¤l›yorum. Özneleflme, bir tarihsel durumu kutuplaflt›ran bir
etki, tarihselin haricindeki bir olay olarak ele al›n›yor. Burada dört
temel "özne etkisi" tart›fl›l›yor: üstben, kayg›, cesaret ve adalet. Bu
tart›flmadan sonra, üstben biçimine bürünen modern hukuka isyan
etmenin ister istemez bir mazoflizm ân›, karfl›-fiilleflme ân› içerdi¤i
iddia ediliyor. Son olarak, isyan›n siyaset ile nas›l iliflkilenece¤i so-
rusuna cevap arayan bölüm, Badioucu anlamda bir "saf siyaset"e
dönüyor.

I. Arasöz Kubrick'in Spartaküs filmine odaklan›yor. Spartaküs
ismi siyasal, tarihsel ve öznel aras›ndaki iliflkiyi sentezleyen bir si-
yasallaflma jestini anlat›yorsa e¤er, bu bölüm de "Kubrick'in Sparta-
küs filmi Spartaküs-olay›na sadakat gösterebilmekte midir?" diye
soruyor. Tart›flmadaki kilit kavram ise dirilme.

II. K›s›m devrim ve karfl›-devrim ile ilgili. Bu k›sm›n düzenlen-
mesine yön veren ilke, bir siyasal öznenin müdahalesi ile tan›mla-
nan tarihsel dönem ya da diziler (bkz. Badiou 2009a: 92). 4. Bölüm
bu anlamda bir dizi olarak Jakoben siyasetini ele al›yor. Buradaki
ana kavram demokrasi. ‹lk önce Frans›z Devrimi perspektifinden
demokrasinin orijinal anlam›n› tart›fl›yorum. Daha sonra günümüz
demokrasisine dönüp özgürlük, eflitlik ve kardefllik kavramlar›n›n
modernlikte nas›l "revize edildi¤ini" sorguluyorum. Bu kavflaktaki
önemli nokta, demokrasinin nas›l olup da zaman içinde idari bir teri-
me dönüfltü¤ü, sonsuz say›da sonlu kültürü ve biyopolitik toplulu-
¤un kendini evrensellefltirmesine izin vermeksizin nas›l bu sonlu-
luklar› yönetmekte kullan›ld›¤›.

5. Bölüm modern siyasetin bir baflka tarihsel dizisi olan s›n›fa
odaklan›yor. Bir siyasal özne olarak "proleter" haf›zay› kateden bö-
lümde, özellikle proletaryan›n tekilli¤ine iliflkin iki farkl› anlay›fl,
üretkenlik olarak tekillik ile negatiflik olarak tekillik üzerinde duru-
luyor. Bu iki anlay›fl ayn› zamanda siyasal özneleflmeyi nas›l kav-
ramsallaflt›rmak gerekti¤i sorusuna verilen iki farkl› cevapt›r. Gel-
gelelim iki farkl› cevapta da siyasal özne ileride "gelecek" bir fley
olarak kal›r ve siyaset de mevcut kimlikleri temsil etme de¤il yeni
bir özne üretme faaliyeti olarak de¤erlendirilir. Bu bölümde Marx'›n
tekrar anlay›fl›na, yani trajedi ile komedi/fars aras›ndaki iliflkide te-
mellenen devrim teorisine de de¤iniyorum. Bölümün sonunda, saf
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siyasetin bir elefltirisiyle birlikte, iktisad›n siyasetteki rolü vurgula-
n›yor.

6. Bölüm, Leninist diziyi tart›fl›p kairos kavram› ile iliflkisini ku-
ruyor. Buradaki temel sava göre, hakiki bir siyasal müdahalede ka-
iros'un iki boyutu, yani strateji ve sarhoflluk materyalist ba¤lamda iç
içe geçmifl olmal›d›r. Derrida'y› takiben, iki boyut aras›ndaki iliflkiyi
çat›flk› yerine ç›kmaz diye nitelemenin daha iyi olaca¤›n› savunuyo-
rum. Sonras›nda ise iki karfl›-devrim figürü olarak faflizm ve Stali-
nizmin güncelli¤ini tart›fl›yorum. Konsensüsün ve nesnel bilginin
Stalinizmdeki rolü burada önemlidir, zira Zizek ve Badiou da bura-
dan hareketle Stalinizm ile günümüz liberal demokrasisi aras›nda il-
ginç bir benzerlik kurarlar.

7. Bölüm, siyasal özne olarak "kitle" kavram›n› ele al›p modern
siyasetin son dizisi olan kitle siyasetini tart›fl›yor. Kültür Devrimi ve
68 May›s› kitle siyaseti örnekleridir, bu örneklerde yüzeye ç›kan
karfl›-devrim figürü ise seçimler. Bir zamanlar devrimci olan›n bu-
gün iktidar›n bir dispozitifi haline geldi¤i sav› bu bölümde bir kez
daha vurgulan›yor. Bölümün sonraki k›sm›, günümüz liberal de-
mokrasisi ile flarklaflt›rd›¤› düflman› ‹slami terörizm aras›ndaki flid-
det iliflkisi üzerinde duruyor. Bu ba¤lamda siyasal teolojiye dönüyo-
rum. Schmitt'in egemenli¤i meflrulaflt›rmaya çal›flan siyasal teoloji-
si ile Taubes'›n egemenli¤i gayrimeflru k›lan devrimci eskatolojisini
karfl›laflt›r›yorum. Böyle bir kutuplaflman›n bugün yerinden edildi-
¤ini öne sürüyorum; Schmitt'in siyasal teolojisini benimseyen terö-
re karfl› savafl giderek bir "(t)erörler komedyas›"na* dönüflürken, El
Kaide terörü de –fikir düzeyinde– k›yamet eskatolojisinin fars› an-
d›ran bir versiyonuna benziyor.

Kitap, farkl› yönlerde hareket eden fragmanlar /bölümler biçi-
minde düzenlenmifltir. Bu fragmanlar› baflka flekillerde bir araya ge-
tirmek mümkün. 8. Bölüm'de bu fragmanlar› nas›l sentezledi¤imi
anlat›yorum. Burada isyan ve devrimi, devrim hakk›nda görüfller-
den ay›rmak için bir çerçeve gelifltiriyorum. ‹çkinlik felsefesi ile afl-
k›nl›k felsefesi olarak bilinen iki düflünce gelene¤inin birbiriyle ça-
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k›flt›¤› ve birbirinden ayr›ld›¤› noktalar burada merkezi önem tafl›-
yor. ‹kisi aras›ndaki iliflkiyi ele alman›n en iyi yolu ayr›flmal› sentez
ve tart›flmac› iliflkiden geçer; buna karfl›l›k, iki düflünce gelene¤i de
var olan ile karfl›tl›k iliflkisi içindedir ve bu aç›dan ayn› taraftad›r. Bu
bölümde tomurcuklanan temel karfl›tl›k iliflkisi günümüz liberal de-
mokrasisi ile komünizm fikri, yani fikirsiz bir dünya ile dünya-s›z
bir fikir aras›ndad›r.

II. Arasöz'de, bir edilgen nihilizmin "mutluluk" tasvirini karfl›-
devrimci bir siyasal ve etik ideal mertebesine yükselten Huxley'nin
distopyac› roman› Cesur Yeni Dünya'n›n günümüzdeki geçerlili¤ini
tart›fl›yorum. Huxley'nin hedef tahtas›nda Stalinizm olsa da, Cesur
Yeni Dünya günümüz "demokratik" totalitarizmini de tekinsizce ay-
d›nlat›yor. Biyopolitik, nihilizm ve flebeke toplumu çerçevesinde bu
benzeflikli¤i tart›fl›yorum.

III. K›s›m elefltiri ve karfl›-elefltiriye odaklan›yor. Karfl›-elefltiri,
elefltirinin susturulmas›ndan ibaret de¤il, revize edilip yay›lmas›
olarak da anlafl›labilir. 9. Bölüm teorik bir vakaya, "elefltiri sosyolo-
jisi"ne odaklan›yor. Elefltiri sosyolojisinin alameti farikas›, "eleflti-
rel teori"ye, elefltirinin temellendi¤i normatif teamüllere (meflrulafl-
t›rma rejimlerine) iliflkin bir analiz ilave etmesidir. Elefltiri sosyolo-
jisindeki bu gayretin, elefltirel teorinin mant›¤›n›n dikenlerini ay›k-
lay›p radikal taraflar›n› törpüledi¤ini öne sürüyorum. Bu "refor-
mist" operasyonda özgürleflme vaadi kaybolur. Sonuç olarak eleflti-
ri sosyolojisi, kapitalizmi aflmay› de¤il onu yine kapitalist kalacak
flekilde dönüfltürmeyi dener. Buna karfl›l›k söz konusu bölüm, elefl-
tirinin meflrulaflt›rmaya indirgenemeyece¤ini iddia ederek, radikal
elefltirinin çerçevesini tan›ml›yor ve "reformist" elefltiriden ay›r›yor.

10. Bölüm, isyan, devrim ve elefltiri kavramlar› aras›ndaki asli
ba¤› mesele ediniyor. Rancière'in dedi¤i gibi elefltiri her zaman an-
laflmazl›¤› içerir ki bu her fleyden önce konsensüs konusunda bir an-
laflmazl›kt›r. Bu bölümde iki radikal elefltiri biçimi, estetik ve top-
lumsal elefltiri aras›nda bir ayr›m yap›l›yor. Bunlar›n ikisi de bir öz-
gürleflme fikri koyutlar fakat bunu farkl› flekillerde, iki farkl› ufukta
yapar: poiesis ve praksis. Bölüm daha sonra estetik ve toplumsal
elefltirinin "çak›flmas›" olarak anlafl›labilecek bir komünizm fikrine
dönüyor. Bu "çak›flmay›" ayr›flmal› sentez çerçevesinde tart›fl›p
elefltiri olarak komünizm üzerinde duruyor ve bunun paradoksal bir
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idea(l), yani fikir / idea/ ideal olarak ontolojik komünizm ile farkl›-
l›klar›n› ortaya seriyor.

Sonsöz ise M›s›r isyan› ba¤lam›nda komünizmin güncelli¤iyle
ilgili. Bu ba¤lamda olay›n "ipli¤ine", yani tekil, gücül ve kairolojik
olan aras›ndaki ba¤a dönüyor. Bir olayla, yenilik labirentiyle karfl›-
lafl›ld›¤›nda, çifte olumlama her zaman çok önemlidir. Olaya "evet"
demenin hemen ard›ndan mutlaka bir "müdahale" gelmelidir.
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I. KISIM

‹SYAN VE KARfiI-‹SYAN





1
‹SYAN VE TEKRAR

Parçalar›na ay›r›p inceleyece¤im, ama derisinden derine gi-
demiyorum; onu tan›m›yorum, asla tan›mayaca¤›m. Peki bu
balinan›n kuyru¤unu bile tan›m›yorsam bafl›n› nas›l anlaya-
ca¤›m? Hele ki yüzünü; bir yüzü bile yokken? Alt taraf›m›,
kuyru¤umu göreceksin, diyor sanki, fakat yüzüm sana görün-
meyecek. Alt taraf›n› seçemiyorum ki; yüzüm yüzüm deyip
durdu¤una da bakmay›n, tekrar söylüyorum, yüzü falan yok
bunun. (Melville 1998: 339)

MELVILLE'‹N ANLATICISI ‹smail, Moby Dick'i tasvir etmenin imkân-
s›zl›¤›n› böyle tarif eder. O "bembeyaz" farks›zl›¤› ve belirsizli¤iyle
bu ac›mas›z balina tam bir canavard›r, "evrenin insafs›z boflluklar›-
n› ve yo¤unluklar›n›" an›msatan bir "Leviathan"d›r. ‹flte bu yüzden
konuflmayan, sessiz bir Tanr› mertebesine ç›kar›lm›flt›r; yüzsüz, an-
lam vaat etmeyen, çoktan ölmüfl ve dolay›s›yla öldürülemez olan
bir Tanr›'d›r (Melville 1998: 175, 310). Nas›l ki ‹smail Moby Dick'i
tasvir edemiyorsa, "bu Eyüp'ün balinas›n› küfür ede ede takip eder-
ken dünyay› dolaflan" Ahab da onu bir türlü öldüremez. Ahab'›n ba-
fl›na gelenleri kabullenmeyip haline isyan etmesi, Kutsal Kitap'taki
Eyüp'ün isyan›n›n modern versiyonudur. Moby Dick'te tecessüm
eden evrensel farks›zl›¤a ve yabanc›laflmaya isyand›r. Moby Dick
ateist bir tanr›, "Tanr›'n›n öldü¤ü" zamanlara uygun bir tanr›d›r; ama
ayn› zamanda bir canavard›r, özgürlü¤ü k›s›tlayarak isyana k›flk›rt›r
(bkz. Friedman 1963: 398-9).

Melville'in Moby Dick'i bir "absürd" metaforudur. Camus'ye gö-
re absürd kavram›, aflk›n bir anlam› olmayan veya kendi bafl›na sahi-
ci de¤erler oluflturmayan içkin bir dünya alg›s›nda temel bulur. "Ab-
sürd" hissi insan›n "mutluluk özlemi" ile dünyan›n kay›ts›zl›¤›, "abes



sessizli¤i" aras›ndaki çeliflkiden do¤ar (2005: 26). Camus, böyle bir
absürdlük karfl›s›nda düflünme ve eylemenin ilk iflinin, bu absürdlü-
¤ün varl›¤›n› inkâr etmek yerine olumlamak oldu¤unu söyler. Ya da
Nietzsche'nin sözleriyle, "varoluflu oldu¤u gibi, anlams›z veya
amaçs›z" bir fley olarak kabul etmek gerekir (1967: 35-36). Bu dün-
yan›n d›flsal, duyu-üstü bir anlam› olsayd› bile, onu anlayamazd›k:
"Bu dünyan›n onu aflan bir anlam› var m› yok mu bilmiyorum. Fakat
o anlam› bilmedi¤imi biliyorum ve o anlam› hemen flimdi bilmek
benim için imkâns›z" (Camus 2005: 49). Baflka türlü düflünmek ve-
ya eylemek nihilizmdir, yani gücün eksikli¤i, dünyay› oldu¤u gibi
kabul edememek; dünyan›n bir amaç, birlik ya da anlamdan yoksun
oldu¤u gerçe¤ine h›nç duymak. Dünyan›n anlams›zl›¤›na ve kaosu-
na katlanabilmek için, nihilist ona bir anlam atfetmeye çal›fl›r, dün-
yaya yan›lt›c› bir bütünlük dayat›r (Nietzsche 1967: 12). Dolay›s›y-
la hem Camus hem de Nietzsche için, nihilizm köken itibariyle, dün-
yevi yaflam›n ötesinde bir duyu-üstü alana, dünyan›n absürdlü¤ü
için teselli vadeden bir alana kaçma amac›yla tektanr›l› dinlerin, afl-
k›n bir Tanr›'n›n icat edilmesidir. Bu nihilizme karfl› içkinlikte ›srar
edilmelidir. Dünyam›z, d›flsal bir sebebi veya nihai bir amac› olma-
yan bir dünyad›r; düzen içinde gibi görünen fleylerin asl›nda absürd
kaosun teleolojik olmayan bir oyunundan ibaret oldu¤u bir olufl
dünyas›d›r. Ebedi kategoriler, mutlak hakikatler veya zamans›z ol-
gular›n olamayaca¤› bu dünyada, de¤iflim de tek yönlü bir evrime,
yani ilerlemeye indirgenemez (bkz. Nietzsche 1959: 83, 1967: 35-36).

"Baflkald›r›yorum, öyleyse var›z "

Ne var ki, kiflinin kendini absürdlü¤e kapt›rarak her türlü sahicilik
arzusundan vazgeçmesi gerekti¤i anlam›na gelmez bu. Öyleyse in-
sanlar›n sahicilik veya mutluluk aray›fl› ile absürd aras›ndaki çelifl-
kiye nas›l yaklaflmal›? Nihilist olmadan absürdlü¤e nas›l "hay›r" de-
nebilir, absürdlük nas›l olumsuzlanabilir? ‹lk bak›flta, bu çeliflkiye
verilecek cevap isyand›r. Nihilizm sorununa dayanan isyan kavra-
m›, absürdlükten "ok gibi f›rlama", yani s›çramad›r; sahicilik arzusu
ile bizi çevreleyen absürdlük aras›nda "sürekli bir yüzleflme", reel
dünyaya –aflk›nl›k yan›lg›s›na boyun e¤meden– meydan okumad›r
(Camus 1953: 270, 2005: 52). Absürdlük karfl›s›nda, fiili veya felse-
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fi intihara teslim olmaks›z›n elde edilebilecek yegâne kesinlik ümi-
di, yegâne sahicilik biçimi isyand›r.

Her fleyin… absürd oldu¤unu ilan edebilirim, fakat kendi beyan›m›n ge-
çerlili¤inden flüphe edemem; en az›ndan kendi itiraz›ma inanmam gerekir.
Absürd deneyim dahilinde, bunun ilk ve tek kan›t› baflkald›r›d›r. (16) 

Demek ki isyan üretkendir; de¤er üretir. Metodolojik flüpheyi temel
al›p refleksif bir biçimde asgari bir kesinlik infla eden Kartezyen co-
gito gibi ("fiüphe ediyorum, öyleyse var›m"), baflkald›ran insan da
absürdlü¤ü k›v›rarak, kendine döndürerek paradoksal bir kesinlik,
de¤erlerin temel bulaca¤› ortak bir zemin yarat›r: "Baflkald›r›yo-
rum, öyleyse var›z" (28).

Baflkald›ran insan, adaletsiz otorite veya durumlara "hay›r" di-
yerek s›n›r çizen, bir s›n›r çizgisi çeken kiflidir; Camus'nün belirtti¤i
gibi, her isyan bir adalet anlay›fl› /hissi gerektirir: Daha ileri gitmeye
hakk›n yok. ‹syan bu bak›mdan var olan de¤erlerin de¤erini sorgu-
layarak bafllar. Bu meselenin pragmatik bir do¤as› vard›r, söz konu-
su olan de¤erlerin hangi ilkelere göre üretildi¤idir. Dolay›s›yla "sor-
gulama"n›n pratik bir imhay› içermesi, var olan nihilist dogmalar›
feshetmesi kaç›n›lmazd›r. Nihilist "putlara" isyan etmek için "bal-
yoza", yani fliddete gerek duyuldu¤undan, "hay›r" diyerek baflkald›-
ran insan y›k›c› bir karakterdir.

Peki bu baflkald›ran, y›k›c› "hay›r" ak›ld›fl› bir jest midir? fiüphe-
siz, var olan› reddetmekte akl›n oynayaca¤› bir rol vard›r. Örne¤in
Marcuse, negatif ak›l ile baflkald›r› aras›nda do¤rudan ba¤ kurar:
Verili olan, bir nesnenin dolays›z görünme biçimi "negatif"tir, yani
nesnenin "gerçek potansiyelleri" esasen henüz fiilleflmemifltir. Nes-
ne ancak bu negatifli¤i, yani verili olan›n içkin s›n›rlamas›n› aflma
sürecinde hakikatine eriflir. Hakikate eriflmek için verili olan› yok
etmek bu yüzden gereklidir; ak›l fiili olan›, fleylerin verili durumunu
de¤ifltirip çözer ve nesneler ancak bu "dolay›m" yoluyla ideas›na
uygun hale gelir (1955: 26). Bir fleyin hakikati gücül potansiyelle-
rinden, keza fiili durumundan, o fleyin ne olmad›¤›ndan olufltu¤u
için, elefltirel akl›n görevi de fiili biçimlerin saklad›¤› bu potansiyel-
leri sezdirmek, do¤rulamakt›r. Üstelik, "negatif" her fiili gerçekli-
¤in merkezinde bariz olan verili bir durumun hakiki olmad›¤›n› gös-
teriyorsa, o zaman "var olan hiçbir fley verili biçiminde hakiki de¤il-
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dir" (123). ‹syan bu "negatifli¤i" aç›¤a vurup fiili olan›n d›fllad›¤›
potansiyelli¤i ortaya ç›kar›r.

Ne var ki isyan hakk›ndaki son söz ak›l de¤ildir. ‹syan, ancak
varl›¤›n özü Logos olarak anlafl›ld›¤› müddetçe akla ihtiyaç duyar
(bkz. Marcuse 1969: 102-5). Akl›n ard›ndaki gerçek güç içkin bir il-
kedir: Nietzsche'nin Tanr›'n›n aflk›n yarg›s›n›n yan›na yerlefltirdi¤i
güç istemidir. Bir baflka deyiflle, isyan ayn› zamanda bir istem, dürtü
ve arzu meselesidir. Gelin bu noktay› tart›fl›rken arzular› denetleyip
duyular alan›n› aflmada akl›n ehemmiyetini aç›klarken Kant'›n kul-
land›¤› o meflhur örne¤e bakal›m:

Varsayal›m ki, birisi, arzu etti¤i nesne ve f›rsat karfl›s›nda oldu¤u za-
man, haz e¤ilimine karfl› koyamad›¤›n› bir özür olarak öne sürsün. Acaba
bulundu¤u evin önüne bir dara¤ac› kurulmufl olsa ve bu kifli bu hazz› ta-
dar tatmaz as›lacak olsa, e¤ilimini yine de bask› alt›na alamaz m›yd›? Ne ce-
vap verece¤ini bulmak için uzun uzad›ya düflünmeye gerek yok herhalde.
(2004: 30)

Kant burada, dara¤ac›n›n cayd›r›c›l›¤› sayesinde, bu kiflinin arzular›
do¤rultusunda hareket etmeyece¤ini varsayar. Fakat birisinin kap›-
dan ç›kar ç›kmaz "dara¤ac›na as›laca¤›n› ya da baflka bir flekilde öl-
dürülece¤ini bile bile bir kad›nla yatmas›n›n imkâns›z olmad›¤›"
durumlar da vard›r (Lacan 1992: 109). Örne¤in "sapk›nl›k"ta, tutku-
lar yasa ile ihlal aras›ndaki, haz ilkesi ile gerçeklik ilkesi aras›ndaki
makul diyalekti¤in belirledi¤i s›n›rlar› aflar ve gerçe¤in düzeyine,
"makul yollarla tatmin edilmekle yak›ndan uzaktan alakas› olma-
yan" dürtüler mekân›na ulafl›r (110). ‹syan›n da en az iktidar kadar
gerçek, indirgenemez bir potansiyellik olmas›n›n, insanlar›n bazen
"dara¤açlar› ve makineli tüfeklere ra¤men" hayatlar›n› tehlikeye at-
malar›n›n nedeni de budur (Foucault 2005: 264).

Buna göre, teknik olarak isyan, kendini ak›lla meflrulaflt›rmaks›-
z›n dürtü ve istem ile iliflki kuran "sapk›n" bir faaliyettir. Burada "sap-
k›nl›k" halihaz›rda var olan kriterler do¤rultusunda, önceden tesis
edilmifl bir norma ayk›r› olma anlam›nda anormallik diye tan›mlan-
m›yor. Daha ziyade gayriflahsi, bilinçd›fl›, gücül bir alan› belirlemeye
çal›flan fleye; bilfiil, ampirik anlamda var olan fenomenlerden veya
bilinçten ayr› bir fleye iflaret ediyor. Sapk›n, "arzuyu tamam›yla farkl›
bir sisteme dahil eder ve bu sistemde içsel bir s›n›r, gücül bir merkez
veya bir s›f›r noktas› rolü oynamas›n› sa¤lar" (Deleuze 1990: 304).
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"Sapk›n" bir jest olarak isyan, fiili duruma gücül bir boyut katan
fleydir. Her isyan›n önermelere dayanan rasyonel içeri¤inin ard›nda
bir duygulan›m kuvveti, yo¤un bir arzu vard›r. ‹syan tepkisel güçle-
re karfl› bir isyan oldu¤u müddetçe, bu duygulan›m kuvvetinin
olumlanmas› isyan için aslidir. Dolay›s›yla ayn› nefeste hem "hay›r"
hem "evet" der ve sadakate de¤er bir fleyler oldu¤unu onaylar. Bu
yüzden isyan, baflkald›ran insan›n u¤runa araçsal akl› ask›ya al›p
ma¤lup olmay›, hatta ölmeyi göze ald›¤› türden de¤erler meselesini
kaç›n›lmaz olarak gündeme getirir. "Her de¤er bir isyana yol açmaz,
fakat her isyan örtük bir de¤ere dayan›r" (Camus 1953: 20).

Ne var ki bu de¤erler bireysel de¤erler de¤ildir; aksine, isyankâr
bu de¤erlerin "kendisinde ve tüm insanlarda ortak" oldu¤unu hisse-
der; yani isyandaki olumlama "kifliyi aflar" (21). ‹syankâr yaln›z de-
¤ildir; ortak de¤erler temelinde baflkalar›yla gücül, "metafizik" bir
dayan›flmaya girer. ‹nsan dayan›flmas› esasen isyandan do¤ar ve is-
yan "ancak dayan›flma ile meflrulaflt›r›labilir" (27). ‹syan›n kendi
(gücül) anlam/hissi vard›r, baflka bir (fiili) sebebi yoktur. 

Baflkald›r›n›n sebepleri zamanla de¤iflir gibi görünür. Bir Hint paryas›,
‹nka savaflç›s›, Orta Afrikal› ilkel bir yerli veya ilk H›ristiyan cemaatlerin-
den birinin ilk üyelerinden biri – baflkald›r› deyince bu insanlar›n her biri
baflka bir fley anl›yordu. Hatta baflkald›r› fikrinin bu fiili örneklerde hiçbir
anlam› olmad›¤›n› bile rahatl›kla iddia edebiliriz. (a.g.y.: 25, vurgu bana ait) 

‹syan›n her dramatizasyonu, her tekrar› bir fark, yarat›c› bir fazlal›k,
yani yeni de¤erler üretir. Bu anlamda olumsuzlama istemi isyan›n
sadece bir yan›d›r. Di¤er yan› ise, negatif olan› bir tarafa b›rak›p ye-
ni de¤erler yaratan olumlamad›r. "Hay›r"›n uç noktas›na ulaflmas›,
tamamlanmas› ancak kendisini dönüfltürüp bu di¤er nitelik haline,
olumlama haline gelmesiyle mümkündür; ayn› zamanda ac›dan se-
vince, nefretten aflka uzanan o Dionysosçu transmutasyon olan
olumlama haline gelmesiyle (Deleuze 1983: 173). Öyleyse eskinin
olumsuzlanmas› yaln›zca imha etmek için de¤il, en az›ndan yeninin
ortaya ç›k›fl›na yol açma potansiyeli bar›nd›rd›¤› için de gereklidir.
"Verili bir varolufl biçiminin içeri¤ini gözler önüne sermesi için yok
olmas› gerekir. Yeni, eskiyi bilfiil olumsuzlamal›, sadece bir düzelt-
me veya revizyonla s›n›rl› kalmamal›d›r" (Marcuse 1955: 141). Fa-
kat e¤er nefret aflka dönüflemez, isyan da bir olumlama ân› içermez-
se, gücül potansiyeller ile fiili gerçeklik aras›ndaki gerilim ancak
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çözülüp soyut bir hiçlik haline gelir. Verili gerçekli¤in kendisinden
farkl›laflmas›, "olmad›¤› fleye dönüflmesi" olumlaman›n bir sonucu-
dur (124). ‹syan›n imtihan› budur: istemin yarat›c›l›¤a dönüflmesi.
Demek ki isyan hakk›ndaki son söz istem de de¤ildir.

Geçmifli kurtar›p her "böyle oldu"yu "böyle istedim de oldu"ya dönüfl-
türmek – bundan baflkas›na kurtulufl demem! ‹stem – özgürlefltiren ve se-
vinç getiren fley bu iflte: Böyle biline! Fakat flunu da bilin: ‹stemin kendisi
de tutsakt›r. ‹stem özgürlefltirir: Peki onu zincirlere ba¤layan nedir? "Böyle
oldu" – ‹stemin difl biledi¤i o feci ›zd›rap budur. Olana karfl› güçsüz kalan
istem, geçmiflte kalan her fleyi öfkeyle seyreder. ‹stem geçmifle do¤ru ol-
maz; zaman› ve zaman›n arzusunu k›ramaz – iflte istemin en feci ›zd›rab›
budur. (Nietzsche 1961: 161)

Radikal ve Edilgen

‹syan absürdlükten "kurtulmak" oldu¤u müddetçe, sadece istem te-
melli olamaz. Böyle giriflimlerde "tutsa¤›" pusuda bekleyen iki tehli-
ke vard›r. Birincisi, istem kendini "ahmakça", nihilist intikam yoluy-
la sal›verebilir. Bu intikam "istemin zamana duydu¤u antipatiden"
baflka bir fley de¤ildir: Sonuç olarak, geçmifl de¤ifltirilemeyece¤ine
göre, "her fleyin gelip geçmesi mübaht›r" (Nietzsche 1961: 162). Ör-
ne¤in Moby Dick'e deliler gibi isyan eden Ahab, kendi nefreti yüzün-
den harap olur. Ahab'› Moby Dick'i öldürmeye çal›fl›rken gemisi ve
mürettebat› dahil her fleyini tehlikeye atan trajik bir kahramana dö-
nüfltüren "korkunç s›rr›", intikam arzusudur (Melville 1998: 167).
Ahab "nefret yüzünden" son nefesini balinaya karfl› vermeye haz›r-
d›r (507). Fakat intikam arzusu, u¤runda "tüm fâni ç›karlar›" feda et-
ti¤i "amac›n›n kor atefli", Moby Dick'ten önce Ahab'› yok eder (189).
Buradaki mesele "atefl"in mu¤lakl›¤›d›r. Atefl hakikat aray›fl›n›, haki-
katle kurulan ba¤› imler – atefle tapan Ahab'›n Prometheusçu yan›d›r
bu. Fakat atefl sizi "s›çratt›¤›" gibi "yakabilir" de (450). Nitekim Mo-
by Dick'in bafllar›nda ümidin simgesi olan atefl giderek bir ümitsizlik
simgesine dönüflür, sonunda da paranoyak bir kapan›ma yol açarak
Ahab'› ve mürettebat›n›n ekmek kap›s› olan gemiyi yok eder. Ahab
düflünmeyi b›rak›r, delirir. "Seni altüst edip öldürmesini istemiyor-
san, kendini atefle koyvermeyeceksin" (380).
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En az ilki kadar netameli bir tehlike daha vard›r: Yap›lan hiçbir
fleyin geri dönüflü olmad›¤›n›n "fark›na varan" istem kendini edil-
genlefltirir; istem, istememeye dönüflür (Nietzsche 1961: 162). Mo-
by Dick'in anlat›c›s› ‹smail'in durumu budur. Ahab "delilik denen
keder", ‹smail ise "keder denen bilgelik"tir (Melville 1998: 380; ay-
r›ca bkz. Friedman 1963: 451). Ahab bofllu¤a, gücüle temas etme
u¤runa fiili varoluflunu feda etmeye haz›rsa, ‹smail de kendine fiili-
yatta yer açma u¤runa gücülü feda etmeye raz›d›r. Nitekim "metafi-
zik" bir biçimde, kendi bireyselli¤inin gemideki, yani toplumdaki
"anonim flirketlerin" bir parças› oldu¤unu alg›lar ve bu sayede inti-
kam yoluna bafl koymufl Ahab'›n kindarl›¤›n› elefltirir (Melville
1998: 287). Fakat mürettebat›n kurtulup karaya dönebilen tek üyesi
‹smail, "ne Ahab'a alternatif bir bak›fl aç›s› gelifltirebilir, ne de
Ahab'›n çuvallad›¤› hakikat aray›fl›nda baflar›ya ulafl›r" (Friedman
1963: 91). Nietzsche'nin "son insan"› gibi ‹smail için de zaman bofl
bir hareketten, yaflam ise anlams›z bir süreçten, nihai felakete do¤ru
yol alan "alevler içinde bir gemi"den ibarettir (Friedman 1963: 86;
Melville 1998: 378). Bu perspektif eksikli¤i ayn› zamanda da istem
eksikli¤idir. Ne de olsa yorumlama, yani bir perspektif gelifltirip ye-
ni de¤erler infla etme yetisi, dünyay› aktif bir biçimde de¤erlendire-
bilen, keza temafla ederek alg›layabilen bir kiflilik, bir özne gerekti-
rir. Fakat modernlikte Tanr› ölmüfl, eylem imkâns›z olmufltur. ‹nan-
c›n› yitirdi¤i kay›ts›z, absürd bir dünyada ‹smail de yabanc›laflm›fl,
edilgen bir anlat›c›ya dönüflmüfltür: 

‹nsan ile dünya aras›ndaki ba¤ kopmufltur. Bundan böyle bu ba¤ bir
inanç nesnesi olmal›d›r … ‹nsan› görüp duyduklar›na yeniden ba¤layacak
tek fley dünyaya inanc›d›r. (Deleuze 1989a: 171-2)

Nihilizm insan ile dünya aras›ndaki ba¤›n kopmas› anlam›na geldi¤i
müddetçe, nihilizme karfl› isyan›n sorunu bu ba¤› yeniden kurmakt›r.
Yabanc›laflm›fl modern insan ile dünya aras›ndaki iliflki bu dünyan›n
yeniden olumlan›fl› yoluyla, dünyaya "inanarak" kurulacakt›r, fakat
‹smail bu inanç s›çramas›n› yapamaz. T›pk› Ahab'›n fiili dünyay› 
de¤ersizlefltirmesi gibi ‹smail de de¤erleri de¤ersizlefltirir. Ahab'›n
s›çramas› (kendini) yok etmesine yol açar, ‹smail'in böyle bir s›çra-
may› göze alamamas› ise onu edilgenli¤e mahkûm eder: Bir tarafta
radikal nihilizm, öbür tarafta edilgen nihilizm – nihilizm meselesine
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verilmifl iki isabetsiz yan›t, iki baflar›s›z isyan giriflimidir bunlar.
Nihilizm köken itibariyle Nietzsche'nin "kaos", Camus'nün "ab-

sürdlük" dedi¤i durumdan aflk›n, aldat›c› bir dünyaya kaçmaksa,
modernlikle veya "Tanr›'n›n ölümü"yle bu kökensel nihilizm ikiye
bölünür: radikal nihilizm ve edilgen nihilizm. ‹lki, bu dünyay› olum-
suzlamay› mant›ken en uç noktas›na kadar götürerek, yani fiili dün-
yay› imha ederek aflk›nl›¤a ulaflaca¤›nda ›srar eder. ‹kincisi ise fiili
dünyadan hoflnut hale gelerek gücül boyutundan feragat eder. Bir
yanda fiilsiz gücül, öbür yanda ise gücülsüz fiili – dünyas›z de¤erler,
de¤ersiz bir dünya. Dolay›s›yla iki nihilizm aras›nda, hiçlik istemi
(Ahab) ile istemin yok edilmesi (‹smail) aras›nda tuhaf bir simetri
vard›r. Bu iki z›t e¤ilim ayn› toplumsal uzamda yan yana gelir; para-
doksal bir biçimde, farkta birleflir, birlikte ayr›l›rlar. 

Nitekim Nietzsche'nin nihilizm tarifi flöyledir: "Nihilist, var
olan dünya için olmamal› derken, olmal› dedi¤i dünya için de böyle
bir dünya yok diyen kiflidir" (1967: 318). Bir taraftan var olan de¤er-
lere itibar edilmiyor, bir yandan da bu dünya muhafaza ediliyorsa,
edilgen nihilizmle veya "de¤erlerin olmad›¤› bir dünya"yla karfl›
karfl›yay›z demektir (Deleuze 1983: 148). "Son insan" için yaflam
anlamdan yoksundur. "Verili gerçeklik tek gerçekli¤e dönüflür;
amaçtan, birlikten ve hakikatten yoksun bir gerçeklikte dünya da
"de¤ersiz görünür" (Nietzsche 1967: 12-13). Di¤er taraftan, insan
en yüce de¤erlerinin gerçeklefltirilemeyecek de¤erler oldu¤unun
fark›na vard›¤› halde hâlâ ümitsizce onlara tutunmaya çal›fl›yorsa,
karfl›m›zda radikal nihilizm, dünyas›z de¤erler var demektir. 

"Olagelen", "Gelecek Olan"

Öyleyse isyan, radikal-edilgen nihilizm açmaz›n› aflmal›d›r ve bunu
ancak olumlama temelinde yapabilir. Di¤er bir deyiflle burada
önemli olan, Nietzsche'nin bengi dönüfl doktrinindeki temel mesele,
yani istemden olumlamaya geçifltir. Bengi dönüfl "olufla var olma ni-
teli¤i" empoze etme anlam›na gelir (1961: 330). Yaflama içkin en yü-
ce ilke fark, yani Nietzsche'nin terminolojisiyle güç istemi oldu¤una
göre, fark dünyas›nda "ayn›" kalan, bengi "dönen" tek fley farkt›r;
yani olufl varl›kt›r (Deleuze 1983). 
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Nitekim bengi dönüfl doktrininin asli jesti, tüm de¤erlerin kay-
na¤› olan içkinli¤e sadakat göstermek, absürdlü¤e ra¤men "dünya-
ya sad›k kalmakt›r" (Nietzsche 1961: 42). Nietzsche'nin fleytan› bu
ba¤lamda flöyle konuflur:

fiimdi yaflad›¤›n›z, yaflayageldi¤iniz bu hayat› bir kez daha, say›s›z kere
daha yaflamak zorunda kalacaks›n›z; yeni bir fley olmayacak bu hayatta, her
ac›n›n ve her neflenin... size geri dönmesi gerekecek. (1974: 273)

"Bunu bir kere daha, say›s›z kere daha arzuluyor musun?" – bengi
dönüflün, olumlaman›n sorusu iflte budur; çünkü içkinli¤in afl›lama-
yacak derecede olumlanmas›, mutlak bir olumlama ancak "olage-
len" ve "gelecek" her fleye "evet" demekle mümkündür.

Bu flekilde özgürleflen ruh, evrenin tam ortas›nda flen ve emin bir kader-
cilikle, sadece ayr› ayr› ve tek tek fleylerin reddedilece¤i inanc›yla, bütün-
lükte her fleyin olumlan›p kurtar›ld›¤› inanc›nda durur – art›k inkâr etmi-
yordur. (Nietzsche 1969: 103)

Hakiki isyan, yani nihilizmden kurtulufl, var olan dünyay› kader di-
ye kabul etmeyi gerektirir. Spinozac› amor fati'yi (insan›n yazg›s›n›
sevmesi), de¤erlerin baflka de¤erlere dönüfltürülmesiyle sentezle-
yen bir "kadercilik"tir bu. Nihilizmi tamamlayan olumlamad›r (De-
leuze 1983: 69). Olumlama yoluyla kendimizi, nihilizmimizi aflar›z
(Überwindung). "Üstinsan"›n anlam› buradan gelir: Kendi nihiliz-
mini afl›p bir kendi kendini feshetme fiilinden geçen kiflidir üstin-
san. Benli¤in etken bir biçimde çözülmesi, yani karfl›-fiilleflme bafl-
ka bir benli¤e, baflka bir anlama imkân tan›r. Nitekim nihilizm-kar-
fl›t› "üstinsan", "yok olup gitmek isteyen kifli"dir (Nietzsche 1961:
44).

Art›k üç noktay› biraz daha netlefltirebiliriz. Birincisi, isyan›n
"anlam/hissi" nötr veya steril, yani olumsuzlama ve olumlamaya
karfl› kay›ts›z olsa da, fiilleflme ân›nda isyan›n asli boyutlar›ndan biri
olumlamad›r. Zira fiilleflmede (dramatizasyon, tekrar) istemden
bengi dönüfle, tekillikten yönelmiflli¤e geçeriz (Deleuze 1990: 299).
Fakat tekillikten sabit bir özneye geçifl de¤ildir bu. 

‹kincisi, buradan yola ç›karak Camus'nün "baflkald›r›yorum, öy-
leyse var›z" düsturuna dair bir çekinceyi ifade edebiliriz. Hakiki
tekrar öznel-öncesi, gayriflahsi tekilliklere, yani farka hitap eder,
yerleflik kimliklere de¤il. Bu bak›mdan, "ediyorum"daki "ben" de
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de¤iflime tabidir. Bengi dönüfl kimliklerin karfl›-fiilleflmesini gerek-
tirir. Özne, dünya veya Tanr›'n›n tutarl›l›¤›n›n ayakta kalmas›na izin
vermez (a.g.y.).

Buna ba¤l› olarak üçüncüsü, isyandan do¤an "biz"i ancak tekil-
liklerin müflterekli¤i veya gelecek olan bir cemaat gibi düflünebili-
riz. Bir olay›n fiilleflti¤i andaki "müflterek", tekilliklerdir (Negri
2003: 172). O halde isyan›n zamansall›¤›, H›ristiyanl›ktaki kurtu-
lufltan epey farkl› bir kurtulufl vaat eder. Bu kozmoloji, zaman›n bir
bafllang›c› oldu¤unu ve sona erece¤ini, dünyan›n yarat›ld›¤›n› ve
K›yamet Günü'nde yok olaca¤› fleklindeki tektanr›c› teze karfl› ç›kar.
Zerdüflt olufl halinde bir dünyaya, nihilizmi aflmak için geri dönmek
gereken bir dünyaya tapar (Hass 1982: 224). Dolay›s›yla bengi dö-
nüfl fikri "H›ristiyanl›k vergisi bengi hayat›n yerine geçer" – "haya-
t›n› tehlikeye atmadan yaflamay› sevmeyenler" için tabii (Rosen
1995: 178). Nihilizmin hayalini kurmayanlar, yani ac›dan, ihtilaf-
tan, antagonizmadan yoksun bir dünya düfllemeyenler içindir. Dola-
y›s›yla H›ristiyanl›¤›n kurtuluflu "zamansallaflm›fl bir sonsuzluk",
bengi ruh için ebedi bir süreklilik ararken, Zerdüflt tarihsel faillerin
geçici fiillerini ve varolufllar›n› tekrar ettikleri bir "bengi zamansal-
l›k" sunar (a.g.y.). Bengi dönüfl doktrininde tarihsel zaman›n niha-
yeti yoktur.

Tarih felsefesi olarak bengi dönüfl zamansall›¤›, zaman›n çizgisel
bir ak›fl, tarihin de süre¤en bir ilerleme olarak anlafl›lmas›na kökten
karfl›d›r. Asl›nda Nietzsche için nihilizm "ilerlemeyi" de¤il de "geri-
lemeyi", yani tepkisel (edilgen) güçlerin etken güçleri ma¤lup etti¤i
bir durumu imler (bkz. Nietzsche 1967: 55). Kendini sonsuza dek
tekrarlay›p çizgisel olmayan de¤iflimlere neden olan da yine "ayn›"
dünya, fark ve olufl dünyas›d›r; bu dünyada önemli olan her ân› ele
geçirmek, tam anlam›yla ân›n içinde olabilmek, yani tekrar etmektir.

Yeni bir fley üretmenin koflulu tekrar etmektir – bir kere geçmifli kuran
kipte, bir kere de metamorfozun flimdisinde. Dahas›, üretilen fley, mutlak
yeninin kendisi de tekrardan baflka bir fley de¤ildir: Bu defa fazlal›ktan ge-
len üçüncü tekrar ise gelece¤in bengi dönüfl olarak tekrar›d›r... Bengi dö-
nüfl... sadece serinin bu üçüncü tekrar›yla... ilgilidir. Ancak orada belirlenir.
Gelece¤in inanc›, gelece¤e inanç diye adland›r›lmas›n›n nedeni de budur.
(Deleuze 1994: 90)

‹SYAN, DEVR‹M, ELEfiT‹R‹46



Tekrar, olay, hem geçmifli unutup verili olan ile ba¤› koparmay› hem
de gelecek olana inanmay›, onunla bir ba¤ kurmay› gerektirir. Bura-
da kronolojik zaman ile tekrar›n zaman›, yani olagelen ve gelecek
olan tekillikleri bar›nd›ran zaman›, yeniden bafllaman›n, yaratman›n
zaman› aras›ndaki farka geliyoruz. Nitekim Nietzsche de bengi dö-
nüflü iki z›t yolu, iki ebediyeti, yani geçmifl ile gelece¤i, olagelen ile
gelecek olan› birbirine ba¤layan bir "geçit" diye betimler (1961:
178). Geçit elbette flimdiki zamand›r. Bengi dönüfl iki yolu "daha da,
daha da" izlemektir; ta ki bunlar karfl›t olmaktan ç›kana, flimdi "iki
yönde de s›n›rs›zca uzanan düz bir çizgi" gibi görünene dek (Dele-
uze 1990: 165). Bu hareket yoluyla "gelecek" kronolojik zamanda
ilerleyerek eriflilecek bir fley olmaktan ç›kar. Gelece¤e do¤ru hare-
ket etmenin yolu, geçmifli daha üst bir mertebeye yükseltmek için,
yap›söküm ve yeniden sahiplenme yoluyla geçmiflin izini yeniden
sürmek, geçmifli yeniden yorumlamaktan geçer (bkz. Rosen 1995:
188). Di¤er bir deyiflle bengi dönüfl –bünyesi gere¤i– zaman›n yö-
nelmifllik veya isteme dayanan bir fiil temelinde bir nitelik kazand›-
¤› bir süreçtir. Yaflam yaln›zca tekrarla anlam kazan›r. Tekrar edebil-
mek, yaflama ebediyetin izini kaz›makt›r. "Yaflam m›yd› o? Peki o
zaman! Bir kez daha!" (Nietzsche 1961: 178)

Bu bak›mdan, "absürd" bir dünyada anlam yarat›m› –herhangi
bir nesnel zemin olmadan– tercih yapma, olumlama meselesidir. Yi-
ne de t›pk› "son insan" gibi de¤erlerin olmad›¤› bir dünyada yaflay›p
bundan hoflnut olmak da mümkündür. Dolay›s›yla bengi dönüfl fik-
rinden, olaydan en çok korkan da "son insan"d›r. "Son insan"›n an-
lamdan ve amaçtan yoksun olan hayat› asl›nda tam da hayat›n "mev-
cut halidir"; de¤iflim imkân› olmayan, "absürdlükler"in bengi zinci-
rinden müteflekkil bir hayatt›r (Hass 1982: 216). "Son insan" isyan
isteminden, bofl yaflam›n› de¤ifltirme iradesinden yoksundur ve bu
hayat›n zeminsizli¤ini devam ettirir. Onun dünyas›nda her fleyin
tekrar› salt /ç›plak tekrard›r, fark veya sonuç söz konusu de¤ildir:
Bu salt tekrar bir "lanet"tir, absürdlük karfl›s›nda beyaz bayra¤› çek-
menin bir alametidir (Nietzsche 1967: 38). Bengi dönüfl olarak tek-
rar ise salt tekrar› aflmay› amaçlar. Yeni de¤erler vadeden nihilizm-
karfl›t› bir isyana olanak sa¤layan budur.
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‹syan Sanat›

Öyleyse isyan›n arad›¤› kurtulufl ancak yeni bir gelecek tahayyülüy-
le, bengi dönüflün dipsiz flimdisiyle, zaman›n zamans›zlaflt›¤› o ze-
minsiz zeminle oyalanarak mümkündür. Bengi dönüfl fikri tekrar gi-
bi bir sonuca dair herhangi bir garanti vermemesi bak›m›ndan "ze-
minsizdir"; tekrar flans meselesidir, "sadece ve sadece flans", flans›
olumlama meselesidir; zira fiili ile gücül aras›ndaki iliflki rasyonel
nedenselli¤e hapsedilemez (bkz. Deleuze 194: 40, 50). Nitekim her
tekrar zar atmak gibidir, her at›fl flans› olumlar, yani oluflta, oluflun
varl›¤›nda ›srar eder. O halde, yarat›c› tekrar olarak bengi dönüfl ile
sanat aras›nda bünyevi bir ba¤ vard›r: 

Bir sanat eserini tekrar tekrar deneyimlemek isteriz! Hayat›m›z› da
böyle biçimlendirmeliyiz iflte! Öyle biçimlendirmeliyiz ki tek tek her par-
ças› için ayn› fleyi dileyelim! Anafikir bu! (Nietzsche 2006: 241)

Nietzsche'ye göre sanat kökensel metafizik güçtür. Nitekim sanat›
hakikatten daha üst bir mertebede de¤erlendirir (Agamben 1999b:
92). Sanatsal "yan›lsama istemi" hakikat isteminden daha derin, da-
ha "ilahi"dir. Ne de olsa yaflamak için yan›lsamalar gereklidir. An-
cak nihilizmin yapt›¤› gibi yan›lsamalara soyut hakikat muamelesi
yap›lmamal›d›r. Onlara sanatsal kurgular muamelesi yap›lmal›d›r.
Bu aç›dan bakarsak, de¤erlerimiz yaflamak, yaflam› yorumlamak ve
fiili gerçekli¤i de¤ifltirmek için gerekli yan›lsamalar veya kurgular-
d›r. Yan›lsamalar›m›z de¤erlerimizdir; hayat› yaflama/yorumlama
biçimlerimiz, hayat›n da bizim arac›l›¤›m›zla kendini yorumla-
ma/ifade etme biçimleridir. Yan›lsamas›z bir dünya, gücül bir bo-
yuttan yoksun hiper-gerçek bir dünya olurdu. Demek ki esas tehlike
nihilist yan›lsamalar›n, yani öbür "dünyaya", "gerçek" dünyaya dair
dini yan›lsaman›n yok olmas› de¤il, bizzat yan›lsaman›n yok olma-
s›d›r (Nietzsche 1969: 41). Mesele gerçeklik ve yan›lsama karfl›tl›¤›
de¤il –ki bu bir nihilizm belirtisidir– olumlayan yan›lsamalar ile ya-
flam› olumsuzlayanlar› ay›rt edebilmektir (Hass 1982: 90).

Yan›lsaman›n yarat›lan bir fley olmas› önemlidir. Bu yüzden Ni-
etzsche için yan›lsama yaratmak, yani sanat, yaflam›n "en yüksek
görevi", en "has metafizik faaliyet"tir (1996: iv). Sanat isyan›n doru-
¤u, nihilizm sorununun temel panzehiridir çünkü yaflam› olumlar,
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mümkün k›lar. "Yaflam› inkâr etme isteminden üstün tek karfl›-güç…
mükemmel bir anti-nihilizmdir" (Nietzsche 1967: 452). Fakat "sa-
nat" burada sanat eseri üretmekten veya sanat elefltirisinden ibaret
de¤ildir. Sanat›n en önemli veçhesi yaflamla iliflkisidir. "Sanat müt-
hifl bir yaflam uyaran›d›r; nas›l olur da hedefsiz, amaçs›z bir fley ola-
rak, sanat için sanat diye düflünülebilir ki?" (Nietzsche 1969: 81).
Eski de¤erleri koruyup yeniden üreten belli bir sanat biçimi de vard›r
elbet. Ama hakiki sanat "dayanmas› en zor yükü" s›rtlanarak, kurtu-
lufl görevini üstlenerek yeni de¤erler üretir (Nietzsche 1961: 160).

Öyleyse ideal isyan "sanatç›s›z" bir sanat eseri (Nietzsche 1967:
225), kurumsal sanat a¤›na indirgenemeyecek bir sanatt›r. Benzer
flekilde Nietzsche'ye göre siyaset için siyaset de "küçük siyasettir".
Nihilist alçalma ve köleleflmeyi aflabilecek siyasete verdi¤i ad ise
"büyük siyaset"tir, yani isyan siyaseti. Dolay›s›yla da felsefesini
"kriz" ile iliflkilendirmeyi, "her fleye karfl› bir karara" ya da "dinami-
te" benzetmeyi sever (2004: 97).

Bu ba¤lamda da yine fiili ile gücül aras›ndaki iliflki belirleyici-
dir. Örne¤in "üstinsan", Ari ›rk gibi fiili bir faille özdefllefltirileme-
yecek bir potansiyelli¤i imler (bkz. Nietzsche 1961: 43). Benzer fle-
kilde Nietzsche'ye göre "özgürlü¤ün" de¤eri "onunla ne elde etti-
¤inde de¤il, onun için ne bedel ödendi¤inde, bize neye mal oldu¤un-
da" yatar (1969: 92). Özgürlük "u¤runa savafl›ld›¤›", bir potansiyel-
lik olarak kald›¤› sürece de¤erlidir. Kifli kendini özgür ilan etti¤i an-
da, her fleyi düzlemenin, nihilizmin an›tlar›ndan birine döner. Nite-
kim "do¤ruluk ve bar›fl krall›¤›n›n dünyada kurulmas›" Nietzsche
için makbul de¤ildir, çünkü "en derin vasatl›klar krall›¤›" olacakt›r
bu (1960: 343). Örne¤in kendini nihai bir biçim ilan eden, kendini
sorgulayamayan bir demokrasi ancak nihilist bir yönetim biçimi
olabilir. Dolay›s›yla toplumsal-siyasal isyan›n, bitmek bilmeyen bir
"tüm de¤erleri" yeniden de¤erlendirme süreciyle ilgili bir metafizik
boyutu olmal›d›r.

Köle ‹syan›

Bu aç›dan, gücül ile güç istemi aras›nda karmafl›k bir iliflki vard›r.
Nietzsche için güç bir koflul veya gidiflat de¤ildir, fiili fiziki güçlere
veya siyasal hâkimiyete at›fta bulunmaz. Bilakis bir faaliyettir, dire-
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nifli aflma sürecidir. Güç, istemin asli veya nihai amac› de¤ildir. As-
l›nda sadece "köleler", güçsüzler gücü böyle anlar. Çünkü bir köle
efendinin yerini almak, onun taraf›ndan tan›nmak ister; bu yüzden
"köle" "efendi"ye bakt›¤›nda onu ancak muzaffer bir köle olarak gö-
rebilir. Nitekim köle için güç tan›nma ve görüfl, yani temsil mesele-
sidir. Gücün temsiliyet olarak anlafl›lmas› "köle"nin hem bir ürünü
hem de yegâne eylem ölçüsüdür. Yine de temsilin flöyle bir sorunu
vard›r:

… ancak halihaz›rda dolafl›mda olan, kabul edilmifl olan de¤erler tan›n-
ma kriteri olabilir ... Güç istemi, baflkalar› taraf›ndan tan›nma istemi olarak
anlafl›ld›¤›nda, kiflinin verili bir toplumda dolafl›mda olan de¤erlerin (güç,
para, sayg›nl›k, flöhret) kendine atfedilmesini istemesidir. (Deleuze 1983:
81) 

Bu bak›mdan "köle" ille de efendi tahakkümü alt›nda biri demek de-
¤ildir. Kölelik esasen istemi etken güçler yerine edilgen ve tepkisel
güçlerin hâkimiyetine giren kiflinin durumudur. Bir baflka deyiflle
"hâkim"ler de köle ahlak› tafl›yabilir. "Bu bak›mdan totaliter rejim-
ler bile köle rejimidir; sadece hâkimiyet alt›na ald›¤› insanlardan
ötürü de¤il, her fleyden önce bafla getirdikleri "efendilerin" cinsi ne-
deniyle (a.g.y.: x). Buna paralel olarak, Nietzsche güçsüzlerin du-
rumlar›n› kabul edip daha iyi, daha adil bir dünya yaratma arzusun-
dan geri durmalar› gerekti¤ini söylemez elbette: Güçsüzler güç için
mücadele edebilir, etmelidir de; fakat bu mücadele h›nç de¤il, "yük-
sek siyaset" temelinde yap›lan do¤ru dürüst bir güç mücadelesi ol-
mal›d›r. H›nc› tan›mlayan tam da isyan›n tepetaklak olup bir köle is-
yan›na yuvarlanmas›d›r. "H›nc›n kendisi bir isyand›r her zaman;
güçsüzlerin güçsüz olarak zaferi, kölelerin köle olarak isyan› ve ut-
kusudur" (116-7). Ama hakiki özgürlük h›nçtan kurtulmakt›r. Haki-
ki isyan intikam de¤il direnifl peflindedir: "Düflman karfl›s›nda eflit-
lik – iflte dürüst bir düellonun ilk önkabulü" (Nietzsche 2004: 17).
Bengi dönüfl ancak o zaman her fiili olayda istenip temsil edilen "saf
Olay" olur, tüm olaylar›n anlam/hissi olan tekil Olay haline gelir.
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2
D‹NDIfiI

DARWIN'‹N ‹NSANIN TOPLUMSALLI⁄ININ en erken çerçevelerinden
biri olan ilkel sürüsü, sürüdeki tüm kad›nlar›, tüm yaflam› denetim
alt›nda tutup o¤ullar›na cinsel iliflki yasa¤› getiren paternal bir des-
pot etraf›nda örgütlenmifltir. Fakat hazdan d›fllanma fliddete k›flk›r-
t›r; birlik olan erkek kardefller adalet talebiyle babay› öldürür. O hal-
de ilk isyan mevcut toplumsal belirlenimler bak›m›ndan bir fazlal›-
¤a, ç›karmaya (substraction)* veya kaç›fla iflaret eder. Peki isyandan
sonra ne olur? Darwin'in bu soruya yan›t›, o¤ullar aras›nda sonsuz
bir rekabet ve çat›flmad›r. Buna karfl›l›k Freud baflka bir imkândan
bahseder. Yamyam olan erkek kardefller, bir zamanlar hem nefret et-
tikleri hem de k›skand›klar› babalar›n› yiyip yutarlar. Fakat nefretle-
rini tatmin edince, o âna kadar bast›r›lm›fl çeliflkili bir duygulan›m
daha kendini hissettirir: Suçluluk duyarlar. Suçluluk figürü olarak
baban›n ölüsü "dirisinden daha güçlü olup ç›kar" (1960: 143). D›fl-
tan dayat›lan bask›n›n yerini kendi kendini bask›lama al›r. Yapt›kla-
r›n›, yani isyan› ilga etme aray›fl›na giren o¤ullar ikili bir çözüme
baflvurur: babalar›n›n yerine geçen fleyin, yani totemin öldürülmesi-
ni yasaklamak ve keyif talebinden feragat etmek, yani ensest tabu-
su. Totem hayvan› yerini zamanla Tanr› fikrine b›rak›rken, toplum-
sal yap› da kurumsallaflm›fl toplumsal ve siyasal tahakküme, yani
devlete dönüflür (150).

Sonuç köleleflme, isyan ve karfl›-isyand›r (Marcuse 1969: 32).
Her isyan, tahakküme karfl› zafer potansiyeli tafl›yan bir an ortaya

* "Olumsuzlaman›n olumlay›c› k›sm›"; bkz. Alain Badiou, Destruction, Ne-
gation, Subtraction – on Pier Paolo Pasolini, www.lacan.com/badpas.htm (son
eriflim tarihi 26.09.2012) –y.n.



ç›kar›r, fakat bu an çok sürmez; nitekim isyan ve karfl›-isyan diya-
lekti¤inin kurucu ö¤elerinden biri de kendi kendini baltalama ve
ihanettir (83). Örne¤in Freud'un ilk klan› da tahakküm iliflkilerini
olumlayarak kendi eylemlerindeki vaade, özgürlük ülküsüne, baba-
s›z bir dünya idealine ihanet eder (bkz. a.g.y.: 66).

Buradaki önemli nokta, klasik toplum teorisinin "toplumun" ya-
sak temelinde (ensest, yamyaml›k, cinayet) kuruldu¤unu savunma-
s›d›r. ‹ster befleri hukukta ister do¤a hukukunda olsun, ister mübade-
le veya tabu ve din yasalar›nda isterse de egemenlikle ilgili yasalar-
da olsun, toplumsal›n kökeni yasa ile yasan›n d›fl› aras›nda bir "ay-
r›m" olarak koyutlan›r. Hukuk, insanlar›n do¤a halinden toplumsala
girmelerini sa¤lar. Bu durumda isyan hukuka göre, yasaklayan bir
yasay› ihlal etme arzusu olarak tan›mlan›r. Bu mant›kla diyebiliriz
ki yasaklar olmasa ihlal edecek bir fley de olmaz. Benzer flekilde ku-
ral da ihlale göre tan›mlan›r, normal dedi¤imiz fley patolojik olana
göre, vb. Toplumsal ba¤› anlamak için ilk önce neyi d›fllad›¤›n› anla-
mak gerekir. 

Fakat bu ontolojinin önvarsay›m› bir normalli¤in mevcudiyeti-
dir, ihlal bu normalli¤e göre bir istisna olarak ortaya ç›kar. Gelgele-
lim "hazz›n kural oldu¤u" (Foucault 1997: 353) günümüz hoflgörü
toplumlar›nda bu zemin genellikle çözülür. ‹stisna (haz) norm oldu-
¤unda norm (gerçeklik ilkesi) ortadan kaybolur. ‹ktidar yasaklay›c›
olmazsa yasa ile ihlal aras›ndaki geleneksel diyalektik zedelenir, is-
yan› ihlal olarak anlayan mant›k doyum noktas›na erer (Kristeva
1996: 15). 

Antin Yunan'daki klasik anlay›fla göre "yasa" ilksel bir fleye at›f-
ta bulunmaz; örne¤in Platon'da, alt›nda yatan ilkelere göre veya so-
nuçlar›yla iliflkili olarak kavran›r. Bu haliyle yasa ya üstün bir ilke-
nin, mesela ‹yi'nin ifadesidir, ya da sonuçlar› aç›s›ndan "en iyisi" ya-
saya "itaat etmek"tir (bkz. Deleuze 1989b: 81). Gelgelelim modern
anlay›flta yasa, tözsüz ve nesnesiz, kendi kendine gönderme yapan,
saf bir biçime dönüflür. Örne¤in Kant'ta yasa ne ‹yi gibi üstün bir il-
keye dayan›r ne de "en iyisi" taraf›ndan onaylanabilir; burada daha
ziyade bizzat ‹yi –kendini bildirmeden iflleyen– yasaya dayan›r. Ya-
sa art›k "kiflinin halihaz›rda suçlu oldu¤u, s›n›rlar›n›n nerede baflla-
y›p nerede bitti¤ini bilmeksizin çi¤nedi¤i bir ihlal alan›n› tan›mlar"
(83-84). Kafkaesk isyan sorunu bu ba¤lamda "halihaz›rda aç›k ola-
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na girmenin, kiflinin zaten oldu¤u yere eriflmesinin imkâns›zl›¤›d›r"
(Agamben 1999a:172). Aç›k bir kap› önünde nas›l isyan edilir, nas›l
bir "d›flar›s›" bulunabilir? 

Bunun yollar›ndan biri, d›flar›y› sabit, de¤iflmez bir huduttan zi-
yade "k›vr›mlar"›n, yani (baflka kuvvetlerin de¤il de) kendilerinin
üstüne k›vr›larak güçten sapan veya kendilerini güçten ay›ran kuv-
vetlerin can verdi¤i bir hareket olarak anlamakt›r (Deleuze 1988:
97-98; 1995: 98). Böyle anlafl›ld›¤›nda, "ihlal" bir çizgiyi geçmek-
ten de¤il k›vr›lmaktan kaynaklan›r (Deleuze ve Guattari 1987: 9,
36). Bu bak›mdan isyan, bir kaç›fl hatt›* do¤rultusunda bask›c› top-
lum makinesinin d›fl›na yönelmifl serbest bir asamblaj›** gerektirir.
Deleuze ve Guattari'nin "savafl makinesi" dedikleri fley budur iflte:
devlet ayg›t›n›n tesis etti¤i içsellik karfl›s›nda "saf bir d›flsall›k biçi-
mi" (354). Savafl'›n buradaki yegâne anlam› "Devlet'i savuflturan bir
toplumsal durum"dur (417). Savafl makinesi yavafl yavafl da olsa var
olandan sapan fleydir (371).

O halde savafl makinesi içkin Yasa'ya göre, "göçebe" bir d›fl infla
eder. Fakat bizzat iktidar hep bir d›flar›s›yla iliflkilidir. "Devlet ege-
menliktir. Fakat egemenlik ancak içerebildikleri üzerinde hüküm
sürer" (360). Dolay›s›yla egemenlik, prensipte, savafl makinesini
sahiplenebilir veya "ele geçirebilir". Asl›nda, devletin bafll›ca he-
deflerinden biri böyle göçebe hareketleri sadece bozguna u¤ratmak
de¤il, ayn› zamanda onlar›n hareketlili¤ini kontrol alt›na almakt›r
(385). Dolay›s›yla karfl›-isyan›n iki anlam/hissi flunlard›r: savafl
makinesini ma¤lup etmek ve/veya hareketlerini revize edip düzen-
lemek. Deleuze ve Guattari'nin mutlak h›z (sapman›n/k›vr›m›n h›-
z›) ile göreli h›z (bir noktadan di¤erine kontrollü hareketin h›z›) ara-
s›nda ayr›m yapmalar› da bu nedenledir.

"Mutlak h›z"›n fiziksel hareketlilikle alakas› yoktur. Bilindi¤i
gibi, Deleuze ve Guattari'nin olufl ontolojisinde her fley hareket ha-
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* "Bedenler aras›ndaki ba¤lant›lar›n fiilleflmesinden geçen bir mutasyon yolu;
evvelce sadece örtük (veya 'gücül') olan bu ba¤lant›lar›n fiilleflmesiyle, mahut be-
denlerdeki eyleme ve karfl›l›k verme yetilerinde yeni güçler ortaya ç›kar"; bkz.
The Deleuze Dictionary (gözden geçirilmifl bas›m), Adrian Parr (haz.), Edinburg:
Edinburg University Press, 2010, s. 147. –y.n.

** Deneyimleme ve eyleme kudretine sahip pek çok nesne, beden, ifade, nitelik
ve yerin, ideal olarak yeni iflleme biçimleri yaratmak üzere, farkl› zaman periyotla-
r› boyunca bir araya geliflleri; bkz. The Deleuze Dictionary, s. 18-19 ve 290. –y.n.



lindedir. Her fley hareketli ve melez (de¤iflebilir) bir flebeke ya da
"asamblaj", heterojen ö¤eler aras› bir ba¤lant› ve etkileflim süreci-
dir. Önemli olan, asamblajlar›n ayn› anda iki e¤ilimle birden karfl›
karfl›ya olmas›d›r: örgütlülük ve örgütsüzlük. Tabakalaflmayla so-
nuçlanan iliflkileri tesis ettikleri müddetçe, asamblajlar tabakalar›n,
yani fiili, uzamsal gerçekli¤in parçalar›d›r. Fakat asamblajlar "bafl-
ka bir fleyle" daha, tabakada örgütsüzlü¤e ve eklemsizli¤e neden
olan "organs›z bedenle" de karfl› karfl›ya gelir (40). "Organs›z be-
den" Spinoza'n›n monist "tözü" gibi her fleyi kapsayan bir ak›fl, de¤i-
flebilen bir kaostur; her fley bu ak›fl /kaostan ortaya ç›kar ve her fley
sonsuza dek buna döner. Organs›z beden bu bak›mdan "mutlak ha-
reketsizli¤e", "organlar" / asamblajlar›n mutlak örgütsüzlü¤üne at›f-
ta bulunan bir kavramd›r.

Bir baflka deyiflle, bu hareket ontolojisinde söz konusu olan, ör-
gütlülük-örgütsüzlük, ba¤lant›-ba¤lant›s›zl›k, tabakalaflma tabaka-
s›zlaflma diyalekti¤idir. Bu nedenle Deleuze ve Guattari için "yersiz
yurtsuzlaflma", fiziksel bir çizgisel harekete indirgenemez; her fley-
den önce örgütsüzlü¤e, organs›z beden ile kurulacak ba¤ yoluyla ta-
bakalardan sapmaya at›fta bulunur. Dolay›s›yla tabakalar yaratan
asamblajlar üretmenin merkezinde bir anti-üretim e¤ilimi de vard›r,
hareket ontolojisinin merkezinde hareketsizlik karfl›m›za ç›kar:
Asamblajlar "çökmeden iflleyemez, sürekli çöke çöke ifllerlik kaza-
n›r" (1983: 8). Ne var ki böyle bir hareketsizlik, harekete bir eklenti-
den (örne¤in havaalanlar› hareketin hareketsizlik eklentileridir) ve-
ya hareketin bir sonucundan (örne¤in uçufl boyu hareketsizce otur-
mak) ibaret de¤ildir. Bilakis her hareket asamblaj›, "hareketsizlik
motoru" olan organs›z beden ile paradoksal bir iliflki sergiler (141).

Buna ba¤l› olarak Deleuze ve Guattari'ye göre "organs›z bedene
dönüflmek" en yüksek etik, siyasal, toplumsal ülküdür. Yeniyi yara-
tan, toplumsal asamblajlar›n bu ampirik hareketi de¤il çökmesidir;
gücül alan ile iliflki kurmas›, "mutlak hareketsizlik" düzeyine ulafl-
mas›d›r. Yeni, ya da Deleuze ve Guattari'nin deyimiyle "kaç›fl hatt›"
daima organs›z bedenle iliflkilidir; daima bir ç›karma, tabakalar›n
örgütsüzleflmesi (dis-organ-ization)* olarak ortaya ç›kar. Deleuze
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* Yazar "örgütsüzlük" diye çevirdi¤imiz disorganization'› bu flekilde yazarak
"organ"la aras›ndaki iliflkiyi vurguluyor –çn.
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için "devrim"in anlam› da budur: Toplumun organs›z bedeni ile, "ha-
reketsizlik motoru" ile ba¤ kurmak; bu yolla "toplumsallaflabilme
yetisini aflk›n kullan›m›na" erdirmek (1994: 208). Bu fikir Benja-
min'in (1999) daha erken bir tarihte gelifltirdi¤i, çizgisel bir hareket-
lilik addedilen modern tarih ve bu hareketlili¤i durdurarak kurtulufla
ulaflmaya dair fikirlerini hat›rlat›r.

Sevinç Veren Ayr›l›k: Hareketsizlik

Medeni dünyada Greenwich'i duymayan kalmad›. …
"Evet," dedi kibirli bir gülümsemeyle, "bafllang›ç
meridyeni havaya uçunca nefret ç›¤l›klar› yükselme-
ye bafllayacakt›r." (Conrad 1985: 68)

Benjamin "tarih"i sahte olaylar y›¤›n›, kronolojik, "bofl" zaman›n
tam bir felaket olan belli belirsiz ak›fl› fleklinde resmeder. Dolay›s›y-
la hareketlilik ve ilerleme olarak anlafl›lan bu modernlik de hareket-
li bir cehennemdir; ideali salt tekrar, ayn› olay-olmayanlar›n ayr›m
üretmeyen bengi dönüflüdür. Buna göre Benjamin için "devrim" de
tarihin "acil durum frenini" çekip bu belirsiz ak›fla bir dur demek, ta-
rihselci konformizmden kurtulmakt›r (1999: 252-4). Tarihselcilik
devrimci olaylar› kavrayamaz, çünkü farkl› kronolojik anlar aras›n-
daki nedensel, mekânsal ve zamansal iliflkileri belirlemeye çal›fl-
makla meflguldür. Fakat devrimin zaman› asla kronolojik zaman de-
¤ildir. Devrim "zaman›n dondu¤u, durakald›¤›" bir olayd›r (254). 

E¤er resmi tarih muzafferlerin tarihi ise, ezilenlerin susturulmufl
tarihi baflka bir zamansall›k tafl›r; tarih, bu zamansall›k taraf›ndan
kurtulufla atfedilir. Ancak kurtulufl geçmiflin "dolu" olmas›n› müm-
kün hale getirebilir, flimdiyi geçmiflin tamam›na ba¤layarak zaman›
"doldurabilir" (245). Kurtulufl, ya da devrim, "geçmifle do¤ru bir
s›çray›fl", "geçmifli ba¤lam›ndan" kopar›p "yok etmek ve böylece
de¤ifltirip kökenine geri döndürmektir" (253-5; Agamben 1999a:
152). Nitekim tarih kendini fars olarak tekrarl›yorsa, trajedi sahte
tarihte komedi gibi görünüyorsa e¤er, bunun ille de melankolik bir
kopufla neden olmas› gerekmez, daha ziyade sevinçle ayr›lmak için
bir vesile olarak da görülebilir – "Tarihin seyri neden böyledir? ‹n-
sanl›k geçmiflinden nefleyle ayr›labilsin diye" (Marx 1975: 179; ay-



r›ca bkz. Agamben 1999a: 154). "Mutluluk" sahte tarihten, salt /ç›p-
lak tekrardan nefleyle ayr›lmakt›r. Egemenlerin istisna hali taraf›n-
dan ele geçirilip "kutsallaflt›r›lamayacak" içkin bir yaflam biçimini,
egemenli¤e karfl› "mutlak surette dind›fl›" ve özerk bir hayat› olum-
lamakt›r (Agamben 2000: 115). Siyasetin asli sorusu fludur: "Sadece
dünyevi yaflam›n keyfini tam anlam›yla sürmek amac›yla tertip
edilmifl bir siyasal cemaat mümkün müdür?" (114)

Mutluluk, "dind›fl› düzenin" üzerinde dikilece¤i fikri zemindir
(Benjamin 1979b: 155). Benjamin bu ba¤lamda kronolojinin bofl
zaman› ile olay›n zaman› aras›nda net bir ayr›m yapar. Devrim za-
man› mesihçi zamand›r. Fakat Benjamin "Tanr› Krall›¤›"n›n, mesih-
çi eskatolojideki gibi tarihsel ilerlemenin telos'u olmad›¤›n› ›srarla
vurgular (a.g.y.). Dind›fl› alan ‹lahi Krall›k fikri zemininde tesis edi-
lemez, zira do¤rudan teolojiden siyasete uzanan bir yol yoktur. Fiili
hiçbir fley kendili¤inden gücül ile iliflkili olamaz ve fiili olan gücül
fikri üzerine kurulamaz. Ne var ki, ikisi aras›nda herhangi bir dola-
y›m olmad›¤› anlam›na gelmez bu. 

Dind›fl› düzeni mutluluk fikri ve özgür insanl›k temeli üzerine
bina etmek gerekse de, bu fikir mesihçi anlamda "Tanr› Krall›¤›"na
ters düflse de problemin bir çözümü vard›r. ‹ki alana Kairos arac›l›k
eder. Fiili dünyan›n gücül alana "temas etti¤i", iki alan›n "birbirine
kenetlendi¤i" an kairos'tur (Taubes 2009: 68). Dind›fl› (fiili) bu ba-
k›mdan Mesihçi Krall›k'›n (gücül) gelmesi için zaruridir. Nas›l Ni-
etzsche'de ters yönde eyleyen güçler birbirini art›r›yorsa, "dind›fl›
düzen de dind›fl› olmak suretiyle Mesihçi Krall›k'›n gelifline destek
olur" (Benjamin 1979b: 155). 

Devrimin zaman› kairos, bu bak›mdan kronolojik zamana kar-
fl›tt›r. Fakat ona d›flsal de¤ildir. Bu "ifllemsel" zaman kronolojiye iç-
kindir, onu içeriden dönüfltürür:

‹çinde oldu¤umuz zaman olan kronolojik zamana iliflkin temsilimiz bi-
zi kendimizden ay›r›p kendi kendimizin aciz seyircilerine dönüfltürür – ge-
riye hiç kalmamacas›na uçup giden zaman›n, sürekli kendini ›skalayan se-
yircilerine. Zaman temsillerimizi kavray›p ele geçirdi¤imiz ifllemsel bir za-
man olan mesih zaman› ise kendimiz oldu¤umuz zamand›r ve tam da bu ne-
denle sahip oldu¤umuz yegâne gerçek zamand›r. (Agamben 2005a: 68)

Kairos "ele geçirilmifl" khronos'tur, yani kronolojik zaman›n ak-
sine "kiflinin" ân› özerk bir biçimde ele geçirdi¤i, "kendi özgürlü¤ü-
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nü seçti¤i" zamand›r (Agamben 2005: 69; 2007: 115). Olay›n za-
mansal boyutu olan kairos, fiilleflmenin zamanlamas›n› gösterir, ya-
ni ân› ele geçirmenin tan›nmas›, dile getirilmesi ve kararlaflt›r›lma-
s›d›r. Verili durumdaki semptomlar›n, iflaretlerin okunmas› temeline
dayanan stratejik bir karar veya vakitsiz bir müdahaleyle kavranabi-
lecek f›rsat ân›d›r; "zaman›n ak›fl›n› de¤ifltirmek için zamana do¤ru
eylemektir" (Dillon 2008: 13; ayr›ca bkz. Vatter 2000). Peki ân› ele
geçirmek öncelikle neden gereklidir? Çünkü kairos'ta bir vaat var-
d›r: yeni vaadi. Asl›na bak›l›rsa:

Yarat›m aç›s›ndan düflündü¤ümüzde, her fleyi zaman belirler; bofl za-
man, salt vadesi dolma veya süre anlam›nda zaman de¤il ama; nitelikli bir
flekilde doldurulmufl zaman, yarat›m ve yazg› ân› olan zaman. Bu dolu za-
mana, bize yazg› ve karar olarak yaklaflan zaman›n bu ân›na Kairos diyo-
ruz. (Tillich 1936: 129) 

Kairos'un bu vaatlerle dolu veçhesi ille de dini anlamda mesihçi de-
¤ildir, kairos Mesih de¤ildir (bkz. Dillon 2008: 14). Mesihçili¤in il-
le de dini bir deneyim olmas› gerekemez. Ne kadar yap›söküme u¤-
rat›l›rsa u¤rat›ls›n, komünist ve demokratik geleneklerde de dine in-
dirgenemeyecek bir mesihçilik vard›r. Bu "dini olmayan mesihçi-
lik"in indirgenemez taraf› bir "özgürlük vaadi" deneyimidir (Derri-
da 1994: 74). "Bu vaadin etkisi, bir olay›n ve tekilli¤in, önceden tah-
min edilemeyen bir baflkal›¤›n gelifliyle eskatolojik bir iliflkiye" de
dayan›r (81). Bu vaat "mutlak surette belirlenimsiz bir mesihçi
ümittir", yani dinin aksine içeri¤i belirlenmifl de¤ildir. Bu bak›m-
dan, dini tekrar ile dini olmayan mesihçili¤e özgü tekrar aras›nda
önemli bir fark vard›r. Dini tekrarda önceden tesis edilmifl bir özdefl-
lik (‹brahim'in o¤lu, dirilen beden, yeniden bulunan benlik) geri dö-
ner, üstelik "ilk ve son" defa olmak üzere geri döner; buna karfl›l›k,
dini olmayan mesihçili¤in tekrar› olan bengi dönüflte geri dönen
"sonsuz kere" geri döner, zaten haz›r bir özdeflli¤i geri getirmez,
benlik, dünya ve Tanr›'y› yeniden tesis etmez:

Dionysosçu döngüde ‹sa geri dönmeyecektir; Deccal düzeni di¤er dü-
zeni kap› d›fl› eder. Tanr› üzerine kurulan, ayr›mdan negatif bir biçimde ve-
ya münhas›ran faydalanan her fley bengi dönüfl taraf›ndan reddedilir ve d›fl-
lan›r. (Deleuze 1990: 301)

Derrida'n›n eserlerinde dini olmayan mesihçilikte geri dönen fle-
yin "baflkal›¤› önceden tahmin edilemez". Olay›n mutlak ayr›m›
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mutla¤›n dini bir figür olarak geri dönmesini engeller ve "gelecek
olan", gelecek, tahmin edilemez bir fley olarak, yani yeni olarak ka-
l›r. Mahfler günü yaflanmayacakt›r. Mesihçi dönüfl "gelmekte olana,
yani öylece beklenemeyecek veya önceden fark›na var›lamayacak
olaya mesihçi bir aç›lmay›" gerektirir (Derrida 1994: 81). Dini ol-
mayan mesihçilik her zaman özgürleflme fleklinde gelen yeniye dair
bir "ça¤r›", bir "vaattir"; bu vaat, birbirlerine karfl›t olduklar›nda da-
hi, üç tektanr›l› dinden de ba¤›ms›zd›r, zira nihilizm karfl›tlar›n›n
"dinsiz bir inanc›n" mümkün oldu¤u fleklindeki görüflüne ba¤l›d›r
(Derrida 2004). Böyle bir mesihçilikte sadece paradoksal bir siyasal
olufl süreci vard›r, ki siyasetin bu süreç yoluyla kendisinde sürekli
devrim yapmas›, zeminsiz zemine, olay›n zaman›na baflvurmas› ge-
rekir. 

Buna ba¤l› olarak, kairos olarak flimdi ile kronolojik anlamda
"zaman›n sonu" aras›nda önemli farklar vard›r. Kairolojik flimdi,
kronolojik flimdi ile efluzaml›d›r elbette. Ne var ki bu uzama indirge-
nemez; süreklilik veya khronos'tan anl›k bir s›çramad›r; bu büzülme
an›nda, geçmifl, gelecek ve flimdi birbiri içinde eriyerek geçmifl ada-
letsizlikleri do¤rultur ve farkl› bir gelecek tesis eder. Kairos bu ba-
k›mdan olay›n olmazsa olmaz bir boyutu, yeniyi var edip ifade ve-
ren fleydir. Dolay›s›yla ne kronolojik anla ne de "son an" olan krono-
lojik zaman›n sonuyla örtüflür. Kairos'u ilginç k›lan fley zaman›n son
buldu¤u k›yametvari gün de¤il, "zaman ile zaman›n sonu aras›nda
kalan zamand›r" (Agamben 2005a: 62).

Öyleyse mesele bu olay "ân›"nda özneden ne beklendi¤idir. Ka-
iros'ta iflleyen karar vermenin salt stratejik, rasyonel bir fiil olmad›-
¤›n› hat›rlamak önemli; bir yandan kifli ân› "ele geçirmelidir", di¤er
yandan da an kifliyi. Olay›n potansiyelli¤iyle, yeni "vaadi"yle karfl›-
laflt›¤›nda, kifli bu potansiyelli¤i olumlayabilmelidir. Bu bak›mdan
kairos kiflinin ethos'una flekil veren bir fiildir, etik bir fiildir: Zaman-
da olan kifli, an taraf›ndan flekillendirilir. Nietzsche' nin sözleriyle,
kairos'ta neysen o olursun. Kairolojik zamanda, kifli "hem karar ve-
ren hem de karara tabi oland›r" (Dillon 2008: 13). Dolay›s›yla kairos
sorunu hangi ân›n ele geçirilece¤ine dair epistemolojik bir mesele-
den ibaret de¤ildir. Kairos sadakat de gerektirir, öznenin uygun bir
yan›t vermesini de. Ki paradoksal bir biçimde özne de ancak bu ya-
n›t ân›nda kurulur. Nitekim kairos'ta söz konusu olan "ele geçirme"
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ile "kendini kapt›rma"n›n, olay›n stratejik zamanlamas› ile olaya sa-
dakatin iç içe geçmesidir, zira böyle bir sadakatin olmamas› "bizzat
dünyan›n aç›lmas›n› tehlikeye atar" (13-14).

Kairos'un ‹kizi

Ezilenlerin gelene¤i, yaflad›¤›m›z "ola¤anüstü hal"in is-
tisna de¤il kaide oldu¤unu ö¤retir. Bu içgörüye uygun
bir tarih anlay›fl›na varmal›y›z. ‹flte o zaman, görevimi-
zin gerçek bir ola¤anüstü hal yaratmak oldu¤unu fark
edebiliriz. (Benjamin 1999: 248)

Foucault'ya göre "mekanizmalar› aç›s›ndan iktidar›n sonsuz" olma-
s›, iktidar karfl›s›nda hiçbir fley yap›lamayaca¤› anlam›na gelmez;
fakat iktidar› s›n›rlamaya çal›flan "kurallar" bu görevi yerine getir-
mek için asla yeterli olmayacakt›r, "iktidar›n ele geçirdi¤i bütün f›r-
satlar› ondan almay›" asla baflaramayacakt›r (2005: 266). ‹ktidar ka-
iros'u da ele geçirebilir mi? ‹flte yukar›daki al›nt›da Benjamin de bu-
na iflaret ederken flu iki istisna halini yan yana getiriyor: fiili istisna
hali ve bizi bu halden kurtarabilecek "gerçek" istisna hali. Di¤er bir
deyiflle (olay›n zaman› – isyan›n zaman› olarak) kairos ile istisna ha-
li yap›sal bir benzerlik gösterir (bkz. Agamben 2005b: 2). Bu müp-
hemli¤i nas›l anlamal›y›z? ‹sterseniz öncelikle bir karfl›-isyan örne-
¤i olarak egemenlik kavram›na bakal›m.

Hobbes'un Eyüp Kitab›'ndan ald›¤› iki canavar›, devasa deniz
canavar› Leviathan ile kara canavar› Behemoth'a bakal›m (bkz.
Hobbes 1985, 2007). Erken modern dönemde Hobbes'un isyan so-
rununa karfl› gelifltirdi¤i mutlakiyetçi çözüm egemen bir devlettir.
Nas›l Tanr› karfl›s›nda bütün insanlar eflitse, bu devlette de tebaa
egemen karfl›s›nda eflittir. Hobbes'un egemenlik kavram›, Tanr› ile
kullar› aras›ndaki teolojik iliflkinin sekülerlefltirilerek siyasallaflt›-
r›lm›fl halidir. Ne bir toplumsal ba¤›n ne ahlak›n ne de görevlerin ol-
du¤u do¤a hali, siyasal düzenin ortaya ç›kmas›yla, herkes kendi gü-
cünü kendi iradesiyle iktidara b›rakt›¤›nda afl›l›r. 

Behemoth kaos habercisidir, isyan tehlikesinin her an her yerde
oldu¤unu gösteren bir imgedir. Nitekim Behemoth'un karfl›s›nda
Leviathan, egemenlik vard›r. Bu perspektife göre toplumun var ol-
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ma koflullar›ndan biri olan devlet, bireylerin rasyonel özgür iradesi-
ni ifade eder. Buna karfl›l›k Leviathan mitik bir kapasiteye, tebaaya
korku salma kapasitesine de sahiptir. Siyasal yoktan var edilir, bi-
çimsel bir adland›rma süreci yoluyla, dost ile düflman› birbirinden
ay›rarak yarat›l›r – t›pk› ak›l yoluyla aç›klanamayan teolojik bir
"mucize" gibi (Schmitt 1985: 36). Fakat bu siyasal teoloji seküler-
dir, zira toplumsal dünya Tanr› taraf›ndan de¤il egemen taraf›ndan
"yarat›l›r".

Hobbes'un Leviathan'› 16. yüzy›l ‹ngilteresi'ndeki devrim hali-
ne, Schmitt'in egemenlik teorisi ise I. Dünya Savafl› sonras› Alman-
ya'daki kaos haline bir tepkidir. ‹ki durumda da bir kaos, isyan kor-
kusu hâkimdir. Bu nedenle iki teoride de toplumsal düzeni kurup
kurals›zl›k durumuna düflmekten koruyan fley egemenliktir. Nite-
kim Schmitt, k›skançl›k ve düflmanl›¤›n hüküm sürdü¤ü, herkesin
herkese savafl açt›¤› Hobbesçu do¤a halini, toplumun veya yasan›n
tesisinden önce gelen kronolojik bir döneme indirgememek gerekti-
¤ini vurgular. Hobbes ise do¤a halinden ve dolay›s›yla isyandan bi-
lakis polis'in retroaktif bir karfl›-imgesi olarak, yani her an yeniden
fiilleflebilecek potansiyel bir durum olarak bahseder (Agamben
1998: 105-6). 

Do¤an›n toplum dahilinde yeniden ortaya ç›kmas›, siyaset teori-
sinin olmazsa olmaz arka plan›d›r. Bu yeniden ortaya ç›k›fl isyan ve-
ya devrime iflaret etti¤i sürece, düzen egemenlik miti, düzen ile kaos
aras›ndaki çat›flma olmaks›z›n düflünülemez. Nitekim düzen mese-
lesi Schmitt için siyaset meselesidir. Düzeni bir nomos'la, düzenle-
me ilkesiyle özdefllefltirirken hukuka de¤il de hukukun ard›nda ya-
tan fleye at›fta bulunur. Bu aç›dan Schmitt için kilit kavram egemen-
liktir. Egemen istisnaya karar verendir (1985: 5). ‹stisna halinin za-
man ve mekânla s›n›rl› olmas› önemlidir. fiu zamanda ve flu mekân-
da, Özgürlük An›t›'n›n üstü örtülmüfltür adeta. Ancak Yasa bütünüy-
le ask›ya al›nmaz, istisna hali kaos de¤ildir. ‹stisna halinde düzen ile
kaos aras›ndaki ayr›m belli belirsiz bir hale gelir. Uygulanan fliddet
"hukuku ne öylece muhafaza eder ne de öylece koyutlar; hukuku da-
ha ziyade onu ask›ya alma suretiyle muhafaza eder, hukuku kendini
onun d›fl›nda tutmak suretiyle koyutlar" (64).

‹stisna kendini kaideden ç›karmaz, kaidenin kendini ask›ya al-
mas›yla ortaya ç›kar. Hukukun bu kendine has "kuvveti", bir d›flsal-
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l›¤a istinaden kendini sürdürme kapasitesidir (18). Nitekim istisna
hali, isyan gibi istisnai durumlarda hukukun ask›ya al›nabilece¤i an-
lam›na gelir (Agamben 2005b: 42). Gelgelelim hukukun terk edil-
mesi hukukun ihlali biçiminde de¤il, ihlalin yerine gerçekleflir (50).
‹stisna pozitif bir içerikten yoksun oldu¤u için, burada meydana ge-
len daha ziyade hukukun "icra edilmemesi", hukuki perspektiften
içeri¤ine karar verilemeyen bir eylemdir. Dolay›s›yla istisna hali
"tüm hukuki belirlenimlerin… etkisiz hale getirildi¤i bir kurals›zl›k
alan›d›r" (50-51). 

‹stisna halinde hukuk esasen üç temel özellik sergiler. Birincisi,
içerisi ile d›flar›s›n›n birbirinden ay›rt edilemedi¤i bir alan oluflur.
Hukuk kendini ask›ya ald›¤›ndan, paradoksal bir biçimde, d›flar›da
b›rakt›klar›n›, d›fl›n› içermeye bafllar; "d›fl›n› içererek… bizzat ger-
çeklikle örtüflür" (Agamben 2005a: 105). Bunu takiben ikinci özel-
lik ise yasaya uyma ile yasay› ihlal etme aras›nda bir ayr›m yapma-
n›n imkâns›zlaflmas›d›r. Kendini ask›ya alan hukuk tan›m› itibariyle
bilinemez, gözlenemezdir. Üçüncüsü, bu gözlenemezlik bir baflka
imkâns›zl›¤a, hukukun içeri¤ini formüllefltirmenin imkâns›zl›¤›na
tekabül eder. Bir baflka deyifle yasa bir yasak biçimine sahip olmak-
tan ç›kar. Neyin yasal neyin yasad›fl› oldu¤u bilinemedi¤inde veya
söylenemedi¤inde ihlal imkâns›zlafl›r. Veya hukuk formüllefltirmesi
imkâns›z kurallara göre iflledi¤inde, "her fley mümkün hale gelir"
(106).

‹stisna hali ile kairos aras›ndaki yap›sal benzefliklik bu noktada
çok önemlidir, çünkü bu üç ay›rt edici özellik (iç-d›fl ayr›m›n›n yok
olmas›, hukukun gözlenemez ve formüllefltirilemez olmas›) huku-
kun belli bir mesihçilik çerçevesinde etkisiz hale getirilmesinde de
görülür. Bu noktada Paulus'un mesihçili¤ini ele alal›m. Burada me-
sihçili¤in hukuku, "inanç hukuku", baflka bir deyiflle "hukuksuz
adalet" hukuku etkisiz hale getirerek ask›ya al›r. Ancak bu etkisiz
hale getirme hukuku ortadan kald›rmaz, bir hiçe indirger ama muha-
faza eder, içerisi ile d›flar›s› aras›nda bir belirlenimsizlik alan› açar
(Agamben 2005a: 100, 2007: 107). Musa'n›n "komflunun evine, ka-
r›s›na, kölesine, efle¤ine… göz dikmeyeceksin" buyru¤unu kökten
k›saltarak, "Göz dikmeyeceksin," der Paulus (Agamben 2005a:
108). Fakat bu gerçekten bir buyruk de¤ildir ve dolay›s›yla da kesin
yasaklar› aç›kça gözlemenin veya formüllefltirmenin Kafkaesk im-
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kâns›zl›¤› izler bunu: "Hukuk suçlu oldu¤umuzu bilmekten ibaret-
tir" (a.g.y.). Böyle bir gözlenemezli¤i yeniden tesis etmenin tek yo-
lunun inanç olmas› manidard›r. Nitekim Paulus yasay› bu dünyaya
özgü bir günah yasas› ve inanç yasas› diye ikiye ay›r›p yasay› iflle-
mez ve gözlenemez k›lar – "böylece yasay› sevgi figüründe özetle-
yip yerine getirebilecektir" (a.g.y.).

Dolay›s›yla siyasal görev istisna ile hukuk aras›ndaki ba¤› yeni-
den kurmak, mesela istisna halini hukukun alan›na geri getirmeye
çal›flarak hukukun üstünlü¤ünü yeniden olumlamak de¤ildir. ‹stisna
hali iktidar›n iflleyifline tesadüfen yap›lm›fl bir ek de¤il, iktidar›n en
önemli veçhesi, en köklü s›rr›d›r. Önemli olan bu s›rr› aç›¤a ç›kar-
mak, yaflam ile yasa aras›ndaki gerilime ›fl›k tutmakt›r (Agamben
2005b: 86-87). 

Her ne pahas›na olursa olsun yaflam ile yasa aras›nda bir iliflki kurup bu
iliflkiyi koruma taraftar› olan hareketin yan› s›ra, tam ters yönde iflleyen, ya-
ni fliddet yoluyla kurulan bu suni ba¤› zay›flatmaya çal›flan bir karfl›-hare-
ket de vard›r. Yani kültürümüzün gerilim alan›nda iki z›t güç birden iflle-
mektedir; biri yasay› tesis edip yaparken, di¤eri etkisiz hale getirip yerin-
den eder. ‹stisna hali hem aralar›ndaki gerilimin doruk noktas› hem de –iki-
sinin birbiriyle örtüfltü¤ü noktada– bunlar› bugün birbirinden ay›rt edile-
mez hale getirme tehlikesi tafl›yan fleydir. (87)

Schmitt ile Benjamin aras›ndaki farklar bu gerilimi ayd›nlatacakt›r.
Dost-düflman ayr›m›n›n biçimsel ve performatif bir ayr›mdan ibaret
oldu¤unu söyleyen Schmitt'e göre, "düflman"›n tek ifllevi siyasal ola-
n› kurmakt›r. Dolay›s›yla Schmitt'in siyasal teolojisinde devlet (ku-
rulu iktidar) ile siyasal›n (kurucu iktidar) ille de örtüflmesi gerekmez.
Gelgelelim "dost" figürü devletin vatandafl› oldu¤undan, devlet ba-
k›m›ndan düflmana nazaran daha belirleyici bir rol üstlenir; buna
ba¤l› olarak, devlet dolayl› bir biçimde siyasal›n temeli haline gelir
(Derrida 1997: 120). Buna karfl›l›k Benjamin'e göre bafllang›ç nokta-
s› devlet de¤ildir. ‹stisna hali hukukun varl›¤›n› korumak için huku-
ku ask›ya alma de¤il, tam da hukukun etkisiz hale getirilmesidir. 

Bu noktada Benjamin'in iki istisnas› aras›ndaki, istisna hali ile
devrim aras›ndaki farka geliriz. ‹stisna halinde "devlet varl›¤›n› sür-
dürürken hukuk yavafl yavafl geri çekilir" (Schmitt, aktaran Agam-
ben 2005b: 31), devrimde ise hem devlet hem de yasa geri çekilir.
Bir baflka deyiflle, Benjamin istisna kavram›n› ikiye böler, Schmitt'
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in istisnas›n›n yan›na baflka bir istisna koyar: istisnan›n istisnas›n›,
yani "gerçek istisna"y›. Schmitt devlet iktidar›n› meflrulaflt›rmak is-
ter, fakat Benjamin bu iktidar› elefltirir. Schmitt muhafazakârd›r,
Benjamin ise devrimci. Schmitt için hukukun siyasal nüvesi olan is-
tisna, Benjamin'de devrimci ya da ilahi fliddet olur.

Benjamin devrimci fliddeti yasalar› koruyan fliddetle yasalar› ya-
pan fliddetten ay›r›r. Devrimci fliddet ikisinin de d›fl›nda olmas› bak›-
m›ndan "saf" fliddettir. Schmitt'in istisna hali taraf›ndan kapsanama-
yacak, ele geçirilemeyecek, nötrlefltirilemeyecek, mutlak anlamda
d›flsal bir potansiyeldir. Schmitt'in egemen "karar"›n zorunlulu¤unu
yasay› yapan veya koruyan bir fliddet biçiminde de¤il, hukuku "as-
k›ya alan" bir fliddet biçiminde temellendirmesi bu yüzdendir
(Agamben 2005b: 53-5). Buna karfl›l›k Benjamin'e göre as›l mesele
yasan›n nas›l etkisiz hale getirilece¤idir:

Mitik fliddet yasay› yapan fleyse, ilahi fliddet de yok edendir; ilki s›n›rlar
koyar, ikincisiyse yok eder bu s›n›rlar›. Suçluluk ve ceza getiren mitik flid-
dete karfl›, ilahi fliddet ancak kefaret getirir. ‹lki tehdit eder ikincisi çarpar,
ilki kanl›yken ikincisi tek damla kan dökmese de ölümcüldür. (Benjamin
1979a: 150-1) 

Mitik fliddetin hedefinde homo sacer'in ç›plak yaflam› vard›r. ‹lahi
fliddet ise potansiyelli¤i ç›plak yaflam taraf›ndan inkâr edilen yaflam
alan›na aittir. Bu bak›mdan ilahi fliddet, egemen gücün nihilizmine
karfl› ç›kar; hayat›n fiili, "ç›plak" fizikselli¤inin karfl›s›na "tüm yafla-
m›", yani gücül potansiyellik olarak, fazlal›k olarak yaflam› diker.
Takdiri ilahi gibi uyarmadan çarpar, tehdit etmeden yok eder; fakat
yok ederken ç›plak yaflam›n suçunun "kefaretini" de öder; suçluluk
duymas› bak›m›ndan de¤il, yasaya göre suçlu olan› ar›nd›r›r. "Mitik
fliddet" salt yaflam üzerinde s›rf kendisi için iktidar süren kanl› bir
güçtür, ilahi fliddet ise tüm yaflam üzerinde bizzat yaflam u¤runa ik-
tidar süren saf güçtür (a.g.y.). 

Sonuçta Schmitt için egemen fliddet bir "mucizedir". Benjamin
ise siyasal teolojiyi "dind›fl›" bir hale getirir; hem egemenli¤i hem
de fliddeti içkin bir biçimde, politik olmaktan ç›kar›lamayacak ve
–Schmitt'in istedi¤inin aksine– yasan›n alan›na dahil edilemeyecek
dind›fl› ifllevler olarak tan›mlar (Agamben 2005b: 57-64). Bu ba-
k›mdan, Benjamin-Schmitt tart›flmas›ndaki mesele isyan, devrimci
fliddet, "belki de mitik fliddete dur diyecek" (Benjamin 1979a: 150)
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saf ve dolays›z bir fliddet. Ancak "saf" burada "saf fliddetin" asli bir
niteli¤inden ziyade, egemen fliddet ile devrimci fliddet aras›ndaki
fark›n "bizzat fliddetin kendisinde de¤il, d›flsal bir fleyle iliflkisinde
yatt›¤›n›" anlat›r. Yani adaletle ve yasan›n etkisiz hale getirilmesiyle
iliflkisinde yatt›¤›n›.

Öyleyse devrimci fliddet "ütopyas›" yasas›zl›k m›d›r? "Mutlu-
luk" böyle bir yasan›n olmamas› de¤il "yeni bir yasa"d›r, egemenlik
ve aflk›nl›ktan azat edilmifl bir yasa. Nihai bir amaç veya yasadan ni-
hai bir kurtulufl de¤ildir: "yeni", etkisiz hale getirilmifl yasa adaletin
kendisi de¤il, sadece adalet imkân›n› mümkün hale getiren bir fley-
dir. "Adalet yolunu açan fley yasan›n silinmesi de¤il etkisiz hale geti-
rilmesidir… yani baflka türlü kullan›lmas›d›r" (64). Bu "baflka türlü
kullan›m" yasay› "dind›fl›" yapar; kutsal olan› tekrar s›radan k›lar,
"kesinlikle sahiplenilemeyecek veya yasayla ilgili bir fley haline ge-
tirilemeyecek bir iyiye" dönüfltürür (a.g.y.).

Bu bak›mdan isyan veya devrim devletin denetimini ele geçirme
mücadelesine gönderme yapmaz art›k. Daha ziyade devlet ile dev-
let-olmayan aras›ndaki biyopolitik bir mücadelenin arac› haline ge-
lir. Bu mücadelede önemli olan devletin (henüz) ele geçiremedi¤i te-
killiklerdir. Devletin hofl görmeyece¤i bir fley varsa e¤er, bu her fley-
den önce özdefllik oluflturmayan bir tekillikler toplulu¤udur; bu an-
lamda devlet olma iddias› tafl›mayan, daha ziyade mevcut düzene
dahil edilemeyecek, dolay›s›yla da bu sistemin tekilliklere dayatt›¤›
sayma sistemini altüst eden bir varl›k biçimini ifade eden tekillikler-
den oluflan bir topluluktur. Tikel içeri¤i ne olursa olsun, her radikal
siyasetin merkezinde tekil kalma talebi yatar (Agamben 1993: 85-7).

Ç›kmaz

Peki devrimci veya ilahi fliddeti egemen fliddetten tamamen ay›rmak
mümkün müdür? Ezenlerin öldürülmesi örne¤inde oldu¤u gibi,
devrimci fliddet yaflam›n kutsall›¤›na veya insan haklar›na dayan›la-
rak reddedilebilir, "devrimci teröristin" mutlulu¤u ve adaleti varo-
lufltan üstün tuttu¤u öne sürülebilir. Benjamin "varoluflu" ç›plak ya-
flam olarak anlad›¤›, yaflam› biyolojik belirlenimine indirgedi¤i için
bu reddi reddeder (1979a: 152). Zira ç›plak yaflam, yaflam de¤ildir.
Ancak yaflam ç›plak yaflama indirgenemese de, "varolufl" olmadan
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yaflam olmaz. Dolay›s›yla ilahi fliddet meselesi kaç›n›lmaz olarak
bir ç›kmaz içerir. Bir taraftan, devrimci fiilin fliddetini ortaya koya-
bilecek, önceden mevcut olan, nesnel (fiili, dind›fl›) bir kriter veya
ölçü olamaz. Di¤er taraftan, ilahi fliddet fiili koflullara, dind›fl› olana
indirgenemese de kendini ancak dind›fl› yollarla "ifade eder". Zama-
n› de¤ifltirmek için zaman›n ak›fl›na müdahale eden devrimci bir fiil
olarak devrimci veya ilahi fliddet, radikal bir zorunsuzlu¤u gerekti-
rir, zira ne kadar fliddet gerekti¤ine dair belli bir "ölçüsü" yoktur
(Dillon 2008: 11). Ve böyle bir "hesaplaman›n" olmad›¤› yerde ya-
rat›c› fliddet ile verimsiz fliddet aras›na kesin bir çizgi çizmek müm-
kün olmad›¤›ndan, devrimci fliddet her zaman radikal nihilizme dö-
nüflme potansiyeli tafl›r ya da dönüflmüfl gibi görünür.

Soyut ç›kmaz diye bir fley olamayaca¤›na göre, bu ç›kmaz da
ayakta kalmal›d›r. Her halükârda, kairos'un bünyesindeki fliddet
mevcut düzeni ask›ya almay› içerir. ‹syan, fiili olan› aflan zorunsuz
bir kararla iliflkilidir. Dolay›s›yla fiili olan›n perspektifinden, yani
kurulu düzenin var olan yasalar› aç›s›ndan bak›l›rsa, böyle eylemler
fiili düzenin merkezine irrasyonel, "imkâns›z" bir ö¤e sokan bir faz-
lal›k gibi görünür ister istemez (Zizek 1992: 44). Ne zaman yeni bir
düzen tesis edilir, iflte o zaman eylem kendini geriye dönük olarak
temellendirir ve pozitif, belli bir nitelik kazan›r. Gelgelelim bunun
olmas› için o ilk fliddetin de olmas› gerekir; "her sahici fiilin, bu fi-
ilin faillerin en temel özkimlikleri de dahil "oyunun kurallar›n›" sil
bafltan yazma jestinin "terörist" bir taraf› vard›r" (Zizek 1999: 377-
8). Bu bak›mdan, devrimci fliddetin mevcut toplumsal düzende her-
hangi bir güvencesi, "büyük Öteki'de herhangi bir garantisi" yoktur
(380).
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3
SAF S‹YASET OLARAK ‹SYAN

FINCHER'IN Dövüfl Kulübü (1999) filminin e¤lenceli bir sahnesinde,
bafl karakter Jack patronunun odas›n›n kap›s›nda belirir, berbat gö-
rünmektedir, kap›y› çal›p içeri girer. Bu s›rada nefleli, komik bir
elektronik müzik duyulmaktad›r. Patronu masas›n›n bafl›nda bir
fleyler yazmaktad›r. "Konuflmam›z laz›m," der Jack. Patron kalemi-
nin kapa¤›n› kapat›rken "Tamam," der, gözlü¤ünü ç›kar›p masas›na
att›ktan sonra konuflmaya devam eder: "Nerden bafllayal›m? Sürek-
li bir bahane bulup ifle gelmemenden mi? Görünüflüne hiç dikkat et-
memenden mi? Kendine biraz çekidüzen versen iyi olacak." Patro-
nun karfl›s›nda oturan Jack duyduklar›na hiç flafl›rmam›fl gibidir:
"Diyelim ki sen Ulaflt›rma Bakanl›¤›'nda çal›fl›yorsun. Biri sana di-
yor ki bu flirketin ön koltuklar›n montaj›nda kulland›¤› braketler
çarp›flma testlerini geçemeyecek kadar kötü, fren balatalar› 2500 ki-
lometrede afl›nmaya bafll›yor, yak›t enjektörleri patlad›¤› için kaza
yapan insanlar canl› canl› yanarak ölüyor. Ne yapard›n?"

"Sen beni tehdit mi ediyorsun?"
"Yoo."
"Defol! Kovuldun!"
"Daha iyi bir teklifim var. Maafl›m› ödemeye devam et, d›flar›dan

dan›flmanl›k yapay›m. Bunun karfl›l›¤›nda da bildiklerimi kimseye
anlatmayay›m. Ofise gelmeme gerek yok; bu ifli evden de yapabili-
rim."

Duyduklar›na inanamayan patron flöyle der: "Sen kendini ne sa-
n›yorsun be!" Aya¤a kalk›p güvenli¤i aramak üzere telefona uzan›r. 

O anda Jack bafl›n› hafifçe öne e¤ip eline bakar. Kas›lan ve titre-
yen eli mekanik bir otomat›nkini and›r›r. Yavaflça parmaklar›n› bük-



tükten sonra yüzünün ortas›na öyle okkal› bir yumruk indirir ki san-
dalyesinden düfler. El kendi eli de¤ildir sanki. Elinde tuttu¤u telefo-
nu yavaflça indiren patron hayretler içinde Jack'e bakmaktad›r. Jack
"Ne yap›yorsun be?" dedikten sonra kendini bir kez daha yumruklar
ve cam sehpan›n üzerine düfler. Sonra mekanik bir biçimde do¤ru-
lur. Ayakta durmufl bu evlere flenlik gösteriyi izleyen patronuna
"Neden böyle bir fley yapt›n?" diye sorar. "Hay›r! Ne olur yapma!"
diye ba¤›rmaya bafllayan Jack, kendini yakas›ndan tutup odada bir
oraya bir buraya sürükler. Di¤er eliyle onu sürükleyen eli engelleme
taklidi yapmaktad›r sanki. Arkas›ndaki cam raflara bakarak "Tan-
r›m! Ne yap›yorsun! Lütfen! Sak›n yapma!" der. Daha sonra kendini
arkaya do¤ru atar ve kat kat cam› k›rarak yere düfler. Sa¤ eliyle ken-
dine iki yumruk daha atar. Art›k kanlar içindeki Jack, daha befl daki-
ka öncesine kadar gayet düzenli olan ofiste koltuklardan destek al›p
sürüne sürüne patronuna yaklafl›r. Patron gördükleri karfl›s›nda do-
nakalm›fl, altüst olmufltur. Jack'in yerde sürünüflünü izlerken, farkl›
kesmelerle de afallam›fl patronun yüz ifadesini, kutuda duran kartvi-
zitini, masas›nda isminin yaz›l› oldu¤u levhay› görürüz ara ara. Pat-
ronun ayaklar›n›n dibine geldi¤inde onun pantolonuna tutunarak
kendini yukar› çeker. Ondan kurtulmaya çal›flan patronuna "Bana
bak, dedi¤im gibi yapar ve maafl çeklerimi ödersen beni bir daha
görmezsin," der. 

"O en güzel ân›m›zda..." iki güvenlik görevlisi odaya girer ve
müzik durur. Jack "Ne olur bir daha vurma. Yalvar›r›m vurma art›k,"
diyerek kendini yere b›rak›r. Bir sonraki sahnenin bafl›nda, gördü-
¤ümüz fleyin ne oldu¤unu anlamam›za kalmadan Jack'in listeledik-
lerini duyar›z: "telefon, bilgisayar, faks makinesi, bir senelik maafl
çeki ve 48 uçufl kuponu". A¤z› yüzü kan içindeki Jack bütün bunlar›
bir al›flverifl arabas›na doldurmufl, iki güvenlik görevlisi nezaretin-
de, gayet rahat bir tav›rla ›sl›k çala çala yürümektedir. Jack'in Dövüfl
Kulübü kendine "sponsor bir flirket" bulmufltur.

Ustaca haz›rlanan bu komik sahne isyan ile öznelik aras›ndaki
iliflki hakk›nda çok fley söyler. Jack'in özneli¤inin dört bariz boyutu
vard›r: Jack'in kayg›s›, bu kayg›n›n üstben ile iliflkisi, Jack'in mazo-
flist bir performans sahneleme cesareti ve patronuyla kendi gerçek-
lik koordinatlar›n› de¤ifltirecek bir "sözleflme" yapma konusundaki
kararl›l›¤›.
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Jack'in kayg›s›, toplumsal-simgesel uzamda, yani "gerçeklikte"
meydana gelen bir aksamadan kaynaklan›r. Sahnenin geçti¤i top-
lumsal ba¤lamda simgesel bir otorite yoktur; yaln›zca patronun ne
yapaca¤›n› flafl›rmas›nda cisimleflen, dümdüz, Ödipal-sonras› yass›-
laflm›fl bir toplumsal uzam deneyimi vard›r. Jack gerçekli¤in yerin-
de bir bofllukla karfl›lafl›r. Jack'in sa¤ eli adeta bilincinden veya ira-
desinden ba¤›ms›z olan bir "bedensiz organ" gibi hareket etmeye
bafllad›¤›nda deneyimledi¤i o denetim alt›na al›namayan çözülme-
ye iliflkin tekinsiz his iflte bu yüzdendir (bkz. Zizek 2004: 173).

Bu da bizi ikinci boyut olan üstbene, yani kendine gönderme ya-
pan, saf, bilinemeyen, aç›k bir kurallar kümesine tercüme edileme-
yen bir emir olarak yasaya getirir. Üstben "do¤ru dürüst bir ölçü-
nün" olmad›¤›n› gösterir, bu yüzden de insan "ne yaparsa yaps›n, so-
nuçta kendini hatal› ve suçlu hisseder" (Zizek 1999: 394). Üstbenin
paradoksu budur iflte: ‹nsan ona ne kadar uyarsa, kendini de o kadar
suçlu hisseder. Bu yüzden üstben kayg› kayna¤›d›r. Salt biçimsel ol-
du¤una göre, yasa kendisiyle çeliflmeksizin içeri¤ini ayr›nt›l› olarak
ortaya koyamaz, nesnesini adland›ramaz; bask›c›l›¤› tam da bofl bi-
çiminde yatar. Dolay›s›yla üstbenle beraber, yasa nesnesi ile arzu
nesnesi örtüflür: Yasa bast›r›lm›fl arzudan ibarettir (Deleuze 1989b:
85). Nitekim isyan yaln›zca kamusal toplumsal roller düzeyinde
meydana gelmez; bu rolleri ayakta tutan libidinal ekonomiyi de ele
almak gerekir. Uflak, efendiye duydu¤u libidinal ba¤l›l›kla yüzlefl-
melidir; Jack kendini dövmelidir. 

Sadece biçimsel düzeyde bile olsa, insan›n kendini dövmesi flu basit
gerçe¤i su yüzüne ç›kar›r: Efendi gereksizdir: "Beni terörize etmesi için bi-
rine ihtiyac›m yok. Kendim yapabilirim bunu!" Demek ki insan ancak ilkin
kendini döverek (kendine vurarak) özgürleflir: Bu daya¤›n esas amac› içim-
deki beni efendiye ba¤layan fleyi dövmektir. (Zizek 2002b: 252)

Tabiyet bedende cisimleflmifl bir iliflki oldu¤u için, kifli yaln›zca en-
telektüel düflünce yoluyla kendini tabi olmaktan kurtar›p özgürlefle-
mez; özgürleflme bedensel pratikler düzeyinde de "sahnelenmeli-
dir" (253). Bu ba¤lamda birbirine taban tabana z›t iki strateji vard›r:
sadizm ve mazoflizm. Sade'›n stratejisi yasaya karfl›t daha yüce bir
ilke u¤runa, yani Kötülük ilkesi u¤runa yasaya sald›rmakt›r. Kötü-
lük ilkesi müstehcen bir üstben figürü, yasalar›n yasas›, yani "yasa-
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lar›n üstünde" bir yasa gibi ifller (Deleuze 1989b: 90). Sadist bu ba-
k›mdan "saf bir üstbene indirgenmifl" bir öznedir, dolay›s›yla ancak
kurbanlar›nda bir ego bulur; tek ego deneyimi d›flar›s›d›r (124-5).
Mazoflizmde ise yasa yukar› do¤ru bir hareketle, yasadan daha üs-
tün bir ilkeye yükselerek altüst edilmez. Mazoflizm yasay› sonuçla-
r›na indirgeyerek yasan›n "absürdlü¤ünü" iffla etmeyi dener:

Mazoflist yasay› cezai bir süreç olarak görür, dolay›s›yla cezay› ilk önce
kendine uygular; cezas›n› çektikten sonra, yasa taraf›ndan yasakland›¤›
farz edilen hazz› deneyimlemesine izin verildi¤ini, hatta kendisine o hazz›
deneyimlemesinin emredildi¤ini hisseder. Mazoflizmin esprisi budur: Ceza
tehdidiyle bir arzunun tatminini yasaklayan yasa, önce cezay› talep eden ve
cezan›n ard›ndan da mutlaka arzunun tatmin edilmesini emreden bir yasa
haline gelir. (88-89)

Mazoflist ceza ile suçluluk aras›ndaki iliflkiyi, ilkini ikincisinin (so-
nucu de¤il de) koflulu haline getirerek tersine çevirir. Mazoflizm bu
bak›mdan yaln›zca sadizmin tersi de¤ildir, kendine ait bir ifllevi de
vard›r: Üstbenin ben taraf›ndan yok edilmesi (125). Üstbenin yap›s›
esasen sadizmle iliflkiliyse, mazoflizm de üstbenin yok edildi¤i bir
süreçtir. "Sadizm bir tahakküm iliflkisi içerir, mazoflizm ise özgür-
leflmeye do¤ru ilk ad›md›r" (Zizek 2002b: 253). 

Jack'in özneli¤inin bir di¤er boyutu da cesarettir. Fail, cesaret sa-
yesinde olaya lay›k olur. Burada önemli olan olay›n yap›s›d›r. Birin-
cisi, Jack'in fiili geçmifli, önceyi tan›mlar; burada olay›n yeri yoktur,
olay imkâns›z hatta delice görünür, patronun tepkisi bunun kan›t›d›r.
‹kincisi, fiil bir flimdiyi, Jack'i bu fiili gerçeklefltirmeye muktedir ha-
le getiren bir "metamorfoz"un zaman›n› tan›mlar. Üçüncüsü, fiil fa-
ilin d›fl›nda b›rak›ld›¤› bir gelece¤i tan›mlar (bkz. Deleuze 1994:
89). Dolay›s›yla Jack bir kaybolan arac›d›r, eski "gerçeklik"ten kay-
boluflunu icra eder ve böylece kendisi için yeni bir bafllang›c› müm-
kün hale getirir. Bu bak›mdan, Jack'in kendini dövmesinin öznenin
kendini kendinden mahrum b›rakma süreci olmas› önemlidir: 

‹ntihar neden en mükemmel fiildir? Fiilin aktif bir müdahaleden (ey-
lem) ayr›lan taraf›, tafl›y›c›s›n› (fail) kökten dönüfltürmesidir: Fiil "yapt›-
¤›m" bir fleyden ibaret de¤ildir – bir fiilden sonra "ben o eski ben de¤i-
lim"dir art›k. Bu bak›mdan özne fiili "yapar" demek yerine fiil öznenin "ba-
fl›na gelir" (özne eylemin "içinden geçer") diyebiliriz: Fiilde özne yok olur,
ard›ndan yeniden do¤ar (ya da do¤maz). Yani fiil öznenin aphanisis'ini, ge-
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çici bir tutulmas›n› içerir. Bu yüzden, ad›na lay›k olan her fiil "delice"dir,
yani fiilin hesab› verilemez: Bu fiille her fleyi, kendimi, simgesel kimli¤imi
tehlikeye atar›m; dolay›s›yla fiil her zaman bir "suç", yani ait oldu¤um sim-
gesel cemaatin s›n›r›n›n "ihlal" edilmesidir. (Zizek 1992: 44) 

Yine de bir fiil gerçekli¤in yok edilmesine indirgenemez. Daha zi-
yade gerçekli¤in koordinatlar›n› de¤ifltirmeye yönelik, adalet mese-
lesiyle ilgili bir müdahaledir (bkz. Zizek 2001a: 167). Nitekim sö-
zünü etti¤imiz sahnede Jack, bir taraftan kendisi ile patronu aras›n-
daki mevcut arzu ekonomisini y›karken, bir taraftan da yeniden ta-
n›mlanm›fl baflka bir ekonominin önünü açar. Bu ekonominin ifade-
si yeni bir "sözleflme", "flirket sponsorlu¤u"dur. Burada önemli olan
sözleflmenin içeri¤i de¤il, mazoflist jest için olmazsa olmaz biçimi-
dir. Sadizm daha üstün bir güce referansla tüm yasalar› afla¤›lay›p
yok etmeye meyillidir; buna karfl›l›k üstben, mazoflist jestin içerdi¤i
o özgül itki yeni bir yasa yaratmaya, üretmeye meyleder – bu yasa
gelecekte sözleflmeye kendi otoritesini dayatabilecek olsa bile (De-
leuze 1989b: 77). Dolay›s›yla Jack örne¤inde, biçimsel bir düzeyde,
hem de¤erlerin de¤erinin yeniden tan›mlanmas› hem de de¤erlerin
yok edilmesi söz konusudur. Yeni bir ekonomi zorunludur, zira fiili
simgesel ekonomiden kaç›fl yoktur: D›flar›s› diye bir fley yoktur, yal-
n›zca kaç›fl hatlar› vard›r; eski ekonomiyi altüst edip inflallah yeni
bir ekonomi tesis edecek bir isyan ân› vard›r. Jack'in mazoflist jesti,
alt›nda yatan fantaziyi yerle bir etti¤i gibi, bizzat simgesel alana da
etki eder.

Saf Siyaset

Öznenin bu dört boyutu (kayg›, üstben, cesaret, adalet) siyasetle na-
s›l iliflkilidir? Bunu tart›flmak için ilk önce Badiou'nun ontolojisine
bakal›m. Badiou varl›k ile olay aras›ndaki temel çat›flmaya, olay›n
tarihe indirgenemezli¤ine odaklan›r. Olay her zaman tarihsel ba¤la-
m›na, durumuna göre bir fazlal›k olarak ortaya ç›kar. Ama ayn› za-
manda, kendini ancak k›smen, fiili bir durum arac›l›¤›yla ifade eder.
Nitekim durum bir kofluldur koflul olmas›na ama olay›n aflaca¤› bir
kofluldur.

Durum burada matematiksel bir küme olarak tan›mlan›r, yani
elemanlar da denilen çokluklardan oluflur. Bir birlefltirme ifllemi yo-
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luyla, her durum çoklu¤u bir birlik olarak, "bir-say›lan" olarak "su-
nar" (Badiou 2006a: 23). Gelgelelim her durumda bu "bir" ile birlefl-
meyen tutars›z çokluklar kal›r. Bu yüzden de durumun birli¤i ile bir-
li¤in asimile edemedi¤i saf çokluk aras›nda hep bir boflluk kal›r. Bu
saf çokluk bir "boflluk"tur, "hiç"tir (53, 57). Fakat bir yokluk de¤il-
dir; say›lmamas›na ra¤men gerçektir. Bu bak›mdan, durum ile bofl-
luk aras›ndaki iliflki, psikanalizdeki "gerçek"-"gerçeklik" iliflkisiyle
benzefliktir (bkz. Badiou 2009a: 37-43). "Gerçeklik"te simgelene-
meyeni gösteren Lacanc› "gerçek" gibi, Badiou'daki boflluk da du-
ruma "yerlefltirilemeyen", durumda "yeri olmayan" fleydir. Ancak
boflluk kurucudur. Çoklu¤un sunumunu mümkün k›lar (Badiou
2006a: 69).

Ontolojide teorilefltirilen fley, herhangi bir durumun tutars›z çoklu¤u,
yani herhangi bir tikel yasadan, bir-say›landan ç›kar›lan çokluktur: yap›s›z-
laflt›r›lm›fl çokluk. Tutars›zl›¤›n bir durumun tamam› dahilinde ordan oraya
dolanmas›na uygun olan tarz hiçtir; tutars›zl›¤›n kendini sunmad›¤› tarz ise
ç›karman›n tarz›d›r, bir-olmayand›r, boflluktur. Dolay›s›yla ontolojinin bafl-
l›ca temas› kesinlikle boflluktur (58). 

Kendi yap›s›ndan do¤an ve bünyesi itibariyle istikrars›zl›k kayna¤›
olarak kalan bu bofllu¤u ele alabilmesi için, durumun ikiye katlan-
mas› gerekir. Nitekim her durum iki kez yap›land›r›l›r: bir kez kendi
yap›s› taraf›ndan, bir kez de "durumun hali /statüko", yani meta-yap›
taraf›ndan (94). Meta-yap›, tutarl› çokluk ile tutars›z çokluklar ara-
s›ndaki boflluktan sak›n›lmas›n› garantiye al›r (a.g.y.). Badiou'nun
ontolojisindeki iki temel kavram, eleman› olma/ait olma ve kapsa-
ma bu aç›dan önemlidir. Birincil yap› aidiyeti sa¤lama al›r, meta-ya-
p› ise kapsamayla ilgilidir (a.g.y.). Demek ki bir durumun "eleman›
olma" ile durum taraf›ndan "kapsanman›n" ille de örtüflmesi gerek-
mez. Durumun kapsamad›¤› bir terim onun eleman› olabilir. Ya da
durum, eleman› olmayan bir terimi kapsayabilir. Dolay›s›yla elema-
n› olma (bir durumda mevcut olma) ile kapsanma (o durumda temsil
ediliyor olma) farkl› fleylerdir. Bu ba¤lamda üç fley olabilir. Bir terim
hem durumun eleman›ysa hem de durum taraf›ndan kapsan›yorsa
"normal" olarak tan›mlan›r; terim eleman› olmad›¤› veya sunulma-
d›¤› halde kapsan›yor veya yeniden sunuluyor/ temsil ediliyorsa
"fazla" olarak; terim temsil edilmedi¤i (represented) halde mevcut-
sa (present), kapsanmad›¤› halde durumun eleman›ysa "tekil" olarak
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tan›mlan›r (99-100). "Fazla" eleman bir fazlal›k sayesinde ortaya ç›-
kar. Mevcut bir çokluk birçok farkl› yolla temsil edilebilece¤i için,
kapsaman›n her zaman eleman› olmaktan bilfiil fazla bir taraf› vard›r
(Hallward 2003: 103-4). Tam tersine, "tekil" durumda mevcut olma-
s›na ra¤men temsil edilmez. Nitekim "durumun hali" aç›s›ndan, te-
kil yoktur (Badiou 2006a: 97).

Örne¤in klasik Marksist flemada normal eleman burjuvazidir;
ekonomik ve toplumsal olarak sunulur, devlet taraf›ndan temsil edi-
lir. Tekil terim proletaryad›r; mevcut oldu¤u halde temsil edilmez.
Fazla terim de devlettir. Badiou'nun ontolojisi bu flemayla ilgili iki
can al›c› noktaya dikkat çeker. Bir kere bu flemada devlet denen faz-
la "temsil edilemez" bofllu¤u de¤il, "sunumdaki farkl›l›klar›", yani
normal ve tekil terimlerin toplumun bütününün eleman› olma bi-
çimleri aras›ndaki fark› imler. ‹kincisi, normal ile tekil aras›ndaki
antagonizma devletin temeli haline gelir. Klasik Marksizm buna
ba¤l› olarak, bu farkl›l›klar›n de¤iflmesi temelinde, yani tekil olan›n
evrenselleflmesiyle birlikte devletin ortadan kaybolaca¤›n› varsayar
(109). Buradaki sorun boflluk ve fazlal›kla ilgili bir indirgeme soru-
nudur: Boflluk tekilin (proletarya) temsilsizli¤ine indirgenirken, me-
ta-yap› da normallik (burjuvazinin evrenselleflemeyecek ç›karlar›)
ile tekillik (proletaryan›n ç›karlar›) aras›ndaki antagonizma teme-
linde ortadan kald›r›labilecek bir fazlal›¤a indirgenir.

Devletin temelinde yatan antagonizma de¤ildir, çünkü boflluk-fazlal›k
diyalekti¤i bir karfl›tl›k olarak düflünülemez. Devletin kökeniyle siyasetinki
elbette ayn› fley, yani bu diyalektik olmal›d›r. Fakat siyasetin amac› Devlet'i
ele geçirmek veya Devlet etkisini ikiye katlamak de¤ildir. Tam tersine, siya-
set varl›¤›n› hem boflluk hem de fazlal›kla Devlet'le iliflkisinden esasen fark-
l› bir iliflki kurabilme kapasitesine ba¤lar; iki iliflki aras›ndaki bu fark, siya-
seti devletin yeniden sa¤lam al›nmas›n›n bir'inden ç›karan fleydir. (110).

Olay ile durum aras›ndaki çeliflki bütünüyle yap›sal bir ilkeye
dayan›r. Olay her zaman yap›n›n yar›lmas› fleklinde meydana gelir;
"birin ikiye bölündü¤ü" bir süreçtir bu (Badiou 2009a: 14). Böyle
bir yar›lman›n sebep oldu¤u asgari fark›n ikiye ay›rmad›¤› bir birlik,
siyasal kimlik yoktur (6). Yar›lman›n birincil olmas›, esas çeliflki-
nin, ayn› yap› içindeki iki karfl›t eleman aras›nda de¤il, bir eleman
ile o eleman›n o yap› içindeki yeri aras›nda oldu¤u anlam›na gelir.
Bir s›n›f olarak "proletarya"n›n as›l hasm›, yine bir s›n›f olan burju-
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vazi de¤il, koca bir burjuva dünyad›r. Hakiki siyasetin amac› duru-
mu bütünüyle de¤ifltirmektir.

Olay bu bak›mdan boflluk ile kurulan bir iliflkidir. Fakat fazlal›k-
la da iliflkilidir. Durumun hali her zaman durumun kendisinden faz-
la oldu¤undan, "temsil" "mevcudiyet"ten daha yüksek bir güçtür.
Ampirik durumlarda kendini bask› ve yabanc›laflma olarak d›fla vu-
ran bu fazlal›k kendisiyle ölçülemez. Dolay›s›yla normal bir biçim-
de devletle iliflki kurarken, "onun gücünün ölçüsünü asla kestire-
mez" (Badiou 2005a: 144). Olay ancak istisnai durumlarda, "özne-
nin ortaya ç›k›fl› yoluyla" bu fazlal›¤a "kural olarak" bir ölçü koyar
(146). Nitekim bir olay meydana geldi¤inde, devlet "kendini gözler
önüne serer" (145). Burada aç›¤a ç›kan yaln›zca devletin fazla olan
do¤as›, afl›r› gücü ve bask›c›l›¤› de¤il, ayn› zamanda bu fazlal›k için
bir ölçüdür. "Siyaset Devleti belli bir mesafeye yerlefltirir, ölçüsü
kadar uzak bir mesafeye" (a.g.y.).

Ne var ki, paradoksal bir biçimde, bu ölçüm ancak olaydan son-
ra meydana gelir, çünkü bir durumun bak›fl aç›s›na göre bir olay› be-
lirleyecek herhangi bir kriter olamaz. Olay ancak geriye dönüp ba-
k›ld›¤›nda olay olarak, olaya tutarl›l›k kazand›ran bir karar gibi bir
müdahale olarak yorumlan›p "adland›r›labilir". Adland›rma, olay›n
kapsad›¤› veya kapsamad›¤› elemanlar› yorumlay›p saptar. 

1955'te Alabama Montgomery'de, Rosa Parks'›n otobüste bir beyaza
yer vermeyi reddetmesi bir olayd›r. Bunu yapan ilk kifli Parks olmad›¤› hal-
de, daha evvelkilerin de¤il de Parks'›n reddini olay yapan, kendini bu dava-
ya adam›fl di¤er aktivistlerin Parks'›n fiiline sadakatidir. Daha öncekilerin
de¤il Parks'›n fiilinin bir olay oldu¤unu, ancak geri dönüp bakt›¤›m›zda
fark ederiz. (May›s 2008)

Olay "k›r›lgan", "nadir" bir hadisedir (Badiou 2005a: 71; 2006a:
344-5). Var olan durumun kurallar›ndan kurtulmas›, kendini bu ku-
rallardan muaf tutmas› bak›m›ndan istisnaidir (Hallward 2003: 27).
Fakat bu istisna olma durumu Schmitt'in tan›m› ile kar›flt›r›lmamal›.
Badiou'da olay egemenli¤in iradesine dayanan, sonlu, ilk ve son
olarak verilen bir karar de¤il, geçmifl bir olaya sadakati de¤iflen ko-
flullarda da muhafaza etmek için arka arkaya verilen bir dizi karard›r
(Krips 2007: 8-9). Dolay›s›yla Badiou, bir olay› önceki kararlar a¤›
içine yerlefltirerek, o olay›n olanakl›l›¤›n› "baflka bir olay›n sonuçla-
r›na" atfeder. Siyasal müdahale "bir olay› di¤er bir olay›n ortaya ç›k-
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mas› için sunar" (Badiou 2006a: 209). ‹lk seferde olay›n hep ›ska-
lanmas›n›n nedeni budur; sadakat daima bir "dirilme", yani tekrar
olarak ortaya ç›kar (Zizek 2007c: 6; 2008b: 387). 

Olay›n sonuçlar› ilk ve son olarak belirlenemedi¤i için, ancak di-
siplinli bir süreç olay›n do¤as›n› sonuçlar›nda muhafaza edebilir.
Olay›n temeli sadakattir, yani olay›n flans ile iliflkisini denetleyip
tespit eden bir zaman disiplinidir (Badiou 2006a: 211). Ancak sada-
kat olay›n itiraza kapat›l›p dogmatizme hapsolmas› anlam›na gel-
mez. Olay› adland›rma "karar›"n›n kaç›n›lmaz olarak olay› aflmas›,
olay›n meflrulu¤unun her zaman itiraza aç›k oldu¤unu gösterir (Cal-
linicos 2006: 102). Bir baflka deyiflle sadakat, halihaz›rda tesis edil-
mifl bir kurala uymak de¤il, potansiyel zorunsuzluklar karfl›s›nda
olay› sürdürmek, yeni yorumlar yoluyla sonsuzlu¤unu muhafaza et-
mektir (Krips 2007: 6). Siyaset bu bak›mdan bir ilke, seçme mesele-
sidir. Aksiyomatik bir ilkeye, yani eflitlikçili¤e sadakattir. Ama eflit-
likçilik burada nesnel, paylafl›lacak bir içeri¤e (örne¤in statü, gelir
veya eflitlikçi reformlara) iflaret etmez. Eflitlik bütünüyle öznel bir
kural koyma, toplumsal ile alakas› olmayan bir "siyasal düsturdur"
(Badiou 2005a: 98).

Ço¤u kez adaletin toplumsal ba¤›n tutarl›l›¤›n›n temelini atmas›n› dile-
dik, fakat adalet gerçekte en tutars›z anlar›n ad›ndan baflka bir fley olmad›.
Zira eflitlik aksiyomunun etkisi ba¤lar› çözmek, düflünceyi toplumsal bir
fley olmaktan ç›karmak, ç›kar hesaplar›na karfl› sonuz ve ölümsüzün hakla-
r›n› olumlamakt›r. Adalet ölümsüzün sonluyla, "ölüme do¤ru varl›k"la gi-
riflti¤i bir bahistir. Zira beyan etti¤imiz eflitli¤in öznel boyutu dahilinde, bu
beyanat›n evrenselli¤inden ve ondan do¤an aktif sonuçlardan baflka hiçbir
fley önemli de¤ildir. (104)

Buna ba¤l› olarak, eflitlik ne derece fiiliyata geçirildi¤ine göre de-
¤erlendirilmemelidir. Ampirik aç›dan tan›mlan›p do¤rulanamaz;
yaln›zca olumlanabilir. Badiou'nunki bu bak›mdan saf siyasettir;
ekonomi, devlet veya toplum gibi bir fleyin aynas› veya temsili de-
¤ildir. Siyasal öznenin oluflturulmas›yla ilgilidir (22; ayr›ca bkz.
Hallward 2003: 228-9). Bu öznenin fiili birey veya kolektivitelerle
ortak bir yan› yoktur. Nietzsche'nin "her kim isen o ol" buyru¤una
benzer flekilde, özne bizzat bu özne olma karar›yla özne "olur" (Ba-
diou 2007a: 100). ‹flte bu yüzden özne ç›k›fl noktas› de¤ildir, "özne-
ye ancak varabiliriz" (Badiou 2009a: 279). Özne bir tümdengelimle
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ç›karsama ya da ar›nd›rma süreciyle "adland›r›l›p" "kurulur": 

Zaman›n devrimci faaliyetlerine, halklar›n tarihsel kargaflas›na kulak
vermeyi kendine görev bilen Marx için as›l mesele ... bu kargaflada siyasal
öznenin diyalektik biçiminin yerini tespit etmekir. Bu siyasal öznenin genel
faaliyetlerinden tümdengelim yoluyla ç›karsananlar›n tek önvarsay›m› 19.
yüzy›l isyanlar›d›r. Öyleyse bu tarihten itibaren bir düzenin (kapitalist dü-
zenin) bütün topolojisini gözler önüne sermek, bu düzendeki boflluklar›n
mant›¤›n› aç›klamak, heterojeni sonuna kadar götürmek gerekecektir –
böylece olaylar›n anarflik yüzeyinde bulunamayacak olan özneyi "proletar-
ya" diye adland›rmak olanakl› hale gelecektir. (279)

Olaydan dam›t›lan özne, olay ile durum aras›nda kutuplaflma yara-
tan bir etkidir. Bu noktada, Badiou'nun isyan ve devrim kavray›fl›n›n
merkezindeki bafll›ca dört özne etkisi, yani üstben, kayg›, cesaret ve
adalet üstünde durabiliriz.

Kayg›dan Eflitli¤e

Antigone ile bafllayal›m. Kral Kreon Antigone'nin krall›¤›n düflma-
n› ilan edilen erkek kardeflinin cans›z bedeninin gömülmeden öyle-
ce b›rak›lmas›n›, mezars›z kalmas›n› emreder. Fakat Antigone kar-
defline usule uygun bir cenaze düzenlemeye karar verir. K›z kardefli
‹smene "yasaya karfl› gelmenin ak›l kâr› olmad›¤›n›" söyleyerek onu
uyard›¤›nda, Antigone "ölülere olan sadakat borcunun, yaflayanlara
olandan daha fazla oldu¤u" yan›t›n› verir. "Tanr›lar›n yasalar›na
karfl› gelece¤ine" Kreon'a itaatsizlik etmeyi tercih eder (Sophokles
1967: 125). Böylece Antigone toplumsal-simgesel düzendeki konu-
munu feda eder. Kiflinin belli bir toplumsal-simgesel düzendeki ko-
numunu güvence alt›na alma amaçl› fedakârl›klar da vard›r elbette.
Kifli toplulu¤un iyili¤i için kendini feda eder ve bu "kahramanl›¤›-
na" karfl›l›k kendi toplulu¤unda simgesel bir yer kazan›r. Buna kar-
fl›l›k, Antigone'nin fedakârl›¤› tam da bu simgesel yeri feda etmeye
yöneliktir. Topluluktan d›fllanmay› göze alma meselesidir. Erkek
kardeflini defnederek delice, intihar gibi bir ifle giriflir.

Bu haliyle Antigone aksat›c›, intihara yönelik dürtü, ölüm dürtü-
südür (Lacan 1992: 281-2; Zizek 2001b: 101). Fakat "ölüm" burada
düz anlamda anlafl›lmamal›. Ölüm dürtüsü, öznenin kendini yeni-
den tan›mlay›p yeniden do¤mas›n› olanakl› k›lan güçtür. Lacan'›n
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sözleriyle söylersek Antigone "fantaziyi kateder". Fakat fantazinin
ötesi ancak olmayan bir yer, ölümün yeri veya imkâns›z gerçek ol-
du¤undan, Antigone'nin kendisini simgesel düzenden koparmas› bir
fliddet sürecini bafllat›r. Antigone, Habermas'›nkiyle taban tabana z›t
bir konumun en mükemmel örne¤ine dönüflür:

Ne bir söz söyler, ne de rasyonel bir argümantasyonla Kreon'u eylemle-
rinin iyi saiklere dayand›¤›na ikna etmeye çal›fl›r; sadece do¤ru bildi¤ini
körü körüne savunur. Bu "argümanlar" olsa olsa Kreon'un lehine olabilir
(gömülmesi... toplumsal çalkant› yaratacakt›r, vb.), Antigone'nin karfl›t ko-
numu da nihayetinde totolojik bir ›srard›r. (Zizek 2005: 344) 

Antigone gerçe¤e batt›kça, bo¤az›na kadar gerçe¤e gömüldükçe,
kayg› öznesi haline gelir. Kayg› esasen gerçe¤in toplumsal-simge-
sel gerçeklikten fazlas›, öznenin verili bir durumu gerçe¤e maruz b›-
rakarak zorlamas›n› sa¤layan gücün iflaretidir (bkz. Badiou 2009a:
146). Bir baflka deyiflle, Antigone ile Kreon aras›ndaki ihtilaf ayn›
zamanda üstben ile kayg›, simgesel otorite ile gerçek aras›ndaki ih-
tilaft›r.

Daha da önemlisi, bu ihtilaf› en baflta Antigone'nin erkek kardefli
Polyneikes'in isyan› bafllatm›flt›r. Bu olay Polyneikes'i flehirden ko-
par›r. Polyneikes kaybolan bir arac›d›r. fiehrin karfl›s›na dikilmesi-
nin bedelini d›fllanmayla ödeyecek, bu da s›n›rs›z bir yasan›n, yani
devlet iktidar›n›n yap›sal fazlal›¤›n›, temsil ettiklerine uygulad›¤›
yo¤un bask›y› ortaya ç›karacak fazla fliflirilmifl, afl›r› bir düzenleme
biçiminin geliflmesine yol açacakt›r. Bu nedenle, "hiçbir flehir tek
bir kifliye ait de¤ildir", "adalete karfl› gelmemelisin" gibi sözlerle
tekrar tekrar uyar›lmas›na ra¤men, Kreon'un söyledi¤i tek fley itaat-
sizli¤in en büyük kötülük oldu¤u, flehirleri itaatsizli¤in y›kt›¤›d›r
(bkz. Sophokles 1967: 138-41). Bunun sonucunda Kreon giderek
artan bir biçimsel bask›ya yol açar, yasada örtük olarak bulunan üst-
ben figürünü gözler önüne serer (bkz. Badiou 2009a: 161-2). Yunan
üstbeni olan Kreon hem yasa ile kurulan bir iliflkiye hem de bunun
kendi kendini yok etmesine iflaret eder. ‹syankâra, yasa-olmayana
verdi¤i tepki herhangi bir içerikten, anlamdan yoksun, s›rf bast›r-
maya yönelik bir emir (Mecbursun!) fleklinde tezahür eder; bizzat
bir fazlal›k, dolay›s›yla da y›k›c› olan bir yasa fleklinde (145). 
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Trajedinin motoru yasan›n kendisinden fazlas›, Kreon figürüdür. Bi-
çimsiz olan ancak bir tepki olarak, ikinci seferde atefllenir. ‹syankâr figürü-
ne gelince, o hiçbir tarafa çekilemez. Sadece bir cebir terimidir, flehirden ç›-
kar›lan bir ortada görünmeyen nedendir. Karfl› karfl›ya duranlar biçimin
fazlas› ve biçimsizdir, üstben ve kayg›d›r. (163)

Tekrar eden bir zincirdir bu: ‹lk isyan› (Polyneikes) karfl›-isyan (Kre-
on), onu da bir baflka isyan (Antigone) takip eder. "‹syan" bu bak›m-
dan bir cebir terimidir, yani durumun bir parças›d›r. Ortada görün-
meyen nedenin yaratt›¤› düzenli bir bütün olarak durum, ikisi de ay-
n› siyasal uzam› iflgal eden üstben ile kayg›, biçimsel ile biçimsiz
aras›ndaki kutuplaflmaya dayanan k›s›r bir tekrarla nitelenir. Trajik
çeliflkinin zorunlu olarak ölümle sonuçlanmas› da bu yüzdendir, zira
trajik durum yeni bir yasa, veya yeni bir hak mefhumu içermez
(163). Bu iki terimde (Kreon ve Antigone) z›tlar›n birli¤i üstün gelir,
yani sonuçta ortaya ç›kan özne figürü sonsuz borç yap›s›n›n (inti-
kam, karfl›-intikam...) tan›mlad›¤› halihaz›rda var olan yap›yla s›n›r-
l› oldu¤undan, isyankâr en iyi ihtimalle oyunun tersine dönmesini
ümit edebilir. Bir baflka deyiflle, üstben ile kayg› aras›ndaki kutup-
laflmada, yeninin vuku bulmas›na yol açabilecek, yap› dahilinde ger-
çek bir burulma (torsion) iyice k›s›tl›d›r. Dolay›s›yla "dekadans" za-
manlar›nda kayg› ile üstben aras›ndaki bu k›s›r ayr›flmal› sentezin
üstün gelmesinin flafl›rt›c› bir taraf› yoktur (a.g.y.).

Sonsuz borç nas›l sekteye u¤rat›labilir ve yeni bir hak mefhumu
nas›l ortaya ç›kabilir? Badiou'nun cevab› Aiskhylos'un trajedisi
Oresteia'd›r. Tekrar eden intikam karfl›-intikam döngüsü, Agamem-
non'un o¤lu Orestes babas›n›n öcünü almak için sürgünden döndü-
¤ünde bafllar. Orestes babas›n› öldüren annesini öldürür. Ne var ki
son perdede döngü k›r›l›r, Athena Orestes vakas›na istinaden yeni
bir yasa tesis eder:

Dökülen kan için yap›lan ilk duruflmada savunmalar› dinleyen Atina
halk›, buyru¤uma kulak verin. Bu konsey Aigeus halk› için gelecekte de
sürsün; bu tepeye mührünü vursun. (Aiskhylos 2003: 103-4) 

Bu jestle, adalet meselesi art›k üstbenden sonra gelmez; özneleflme
art›k kayg›n›n, dolay›s›yla da ölümün etkisiyle meydana gelmez;
yeni bir tutarl›l›¤›n temelleri at›l›r, önceki toplum düzenini de¤iflti-
ren, durumu yaln›zca tersine çevirmek veya y›kmak yerine yeni bir
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durum olarak bafltan icat eden bir tutarl›l›¤›n (Badiou 2009a: 164).
"Athena"n›n buyru¤unun yaratt›¤› eflitlikçi bir burulmada, yeni adli
tutarl›l›k –ço¤unlu¤un mütalaas›– kavran›p uygulamaya geçirildi
mi, mekanik intikam serisi sekteye u¤rar (165). 

Dolay›s›yla Orestes bir anlamda cesarettir. Antigone gibi o da
simgesel düzene tabi olmay› reddederek gerçe¤e s›çrar. Cesaret,
gerçe¤in böyle bir fazlas›na dayand›¤› müddetçe, kayg› ile özdefltir.
Ancak durum dahilindeki aksat›c› bir güç olarak cesaret ayn› za-
manda içinde do¤du¤u yap›n›n terse çevrilmesini maddilefltirir:
"Simgeselin düzensizli¤ini cesaret pozitif bir biçimde yerine getirir,
kayg› ise ölümünü getirir (160). Antigone bir normalli¤e dönme
maksad›yla, Antigone'nin kayg›ya dayanan özneli¤i ile Kreon'un
üstben temelinde tesis etti¤i istikrar aras›ndaki antagonizmay› kufla-
tan bir Bir'e dönme maksad›yla yasay› sorguluyorsa, Oresteia'n›n en
can al›c› noktas› da Bir'in, yani ilk gücün kesintiye u¤rat›lmas›, iki
veçheye ayr›lmas›d›r. ‹lk olarak, Orestes'in cesareti bir "anlaflmazl›-
¤›" dillendirerek, neyin hakl› neyin haks›z oldu¤una karar verilme-
sini talep ederek kayg›y› aflar. Orestes bu bak›mdan asla sürgünden
("eski" toplumsal düzene) dönmez – cesaret "geri dönüflü olmayan
sürgündür". ‹kincisi, Athena'yla beraber yeni bir adalet düzeni orta-
ya ç›kar (166-8). Kayg› ve üstben zemininde, cesaret ve adaletin ifa-
desi, simgesel düzenin fazla taraf›ndan ikiye ayr›lmas›n›n sonucu
olan bir siyasal öznedir (160).

Bu da aç›kça göstermektedir ki siyasal bir özne ancak isyan› devrimci
bir tutarl›l›¤a, y›k›c›l›¤› da yeniden düzenlemeye ba¤layarak ortaya ç›kabi-
lir. Gerçek denen bu süreç –ne kadar istikrarl› görünürse görünsün– her dü-
zenin ve yasal emrin her ilkesinin oluflunun iç bölünmesiyle örtüfltü¤ünü
gösterir. (a.g.y.)

Verili bir durumu kesintiye u¤ratan ve yeni bir durumu bafltan dü-
zenleyen özneyse, siyasetin iki boyutu birden olmal›d›r: mevcut du-
rumu kesintiye u¤ratan bir siyasal "özneleflme" (isyan) ve yeniden
düzenleme olarak bir "öznel süreç" (devrim). Peki bu ikisi birbirine
nas›l ba¤l›d›r? Badiou'ya göre, ikisi aras›nda bir birlik ancak dört
özne etkisi (kayg›, üstben, cesaret, adalet) yoluyla kurulabilir. Özne
daima bu dört soyut etkinin farkl› derecelerde ifade edilmesidir. Fa-
kat bu birlik çatlam›fl, istikrars›z ve aç›k uçlu bir birliktir.

Öncelikle, özneleflme kayg› veya cesaret diye ikiye ayr›l›yorsa,
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öznel süreç ya üstbenle ya da adaletle iliflki kurabilir (277). Nitekim
özneleflme daima "kayg›n›n" nas›l "cesarete" dönüflece¤i, düzensiz-
lik anlar›n›n sistematik siyasal mücadele yoluyla nas›l istikrar kaza-
nabilece¤i meselesidir. Keza öznel süreç de "üstben"in yerini "ada-
lete" b›rakt›¤› geçiflin nas›l sa¤lanaca¤›yla ilgilidir.

‹lk dönüflümün baflar›s›zl›¤›, kayg›n›n üstben ile edilgen bir nihi-
list iliflkiye hapsoldu¤u anlam›na gelir: "Edilgen"dir, çünkü bu tepki-
sel ifade yeni de¤erler (adalet) yaratamaz, sadece "kayg›n›n üstbene
ça¤r›s›n› bir söylem" fleklinde düzenler; "nihilist"tir, çünkü "inanç
eksikli¤ine", "gerçekçili¤e" dayan›r (328-9). Dolay›s›yla (kayg›n›n
iflaret etti¤i) eksiklik ile (üstbenin yap›sal olarak üretti¤i) fazlal›¤›n
sürekli birbirini pekifltirdi¤i bu k›s›rdöngü nihayetinde bir polis dev-
letine yol açabilir.

Benzer bir flekilde ikinci geçiflin, cesaretten adalete geçiflin bafla-
r›s›z olmas› da radikal bir nihilist dogmatizme veya kadercili¤e yol
açar, ki bunun arac›l›¤›yla cesaret son çare olarak üstbene baflvurur.
Radikal nihilist cesurdur fakat üstbene s›n›r koyacak güvenden yok-
sundur (bkz. a.g.y.: 327). Bu nedenle yasay›, u¤runa her fleyin feda
edilebilece¤i mutlak, dogmatik bir inanca dönüfltürür. Adaletin ya-
san›n mutlaklaflt›r›lmas›n› de¤il de görelilefltirilmesini talep etti¤i
sürece, radikal nihilizm de kayg›-üstben k›s›rdöngüsüne hapsolup
kal›r. Kendi negatif iradesi temelinde durumla ba¤lar›n› bütünüyle
koparmay› düfller. Bu kopufl, "müdahale olana¤›n›n gerçek koflulla-
r›n›n çoktan kararlaflt›r›lm›fl bir olay›n dolafl›m› oldu¤unu" fark et-
meksizin, Manici bir hipoteze ç›kar (Badiou 2006a: 210).

Sonuç olarak, ilk baflar›s›zl›kta adaletin "yasa-olmayan›" bir
flüphecili¤e, "yasan›n bengi karar verilemezli¤ine" indirgenir; ikin-
cisinde ise yasa adalet üzerinde gediksiz bir denetim hakk› iddias›n-
da bulunmaya bafllar ve adalet dogmatizm meselesi haline gelir (Ba-
diou 2009a: 299). ‹lkine göre, Tanr› ölü oldu¤u için insan hiçbir fley
yapamaz; ikincisinde ise Tanr› güvencesinde insan›n her fleyi yapa-
bilece¤i öne sürülür (bkz. a.g.y.). K›sacas›, kayg›dan adalete, isyan-
dan devrime geçmenin basit bir yolu yoktur.

Kayg›n›n seni içten içe kemirdi¤i zamanlar için basit bir kural m› isti-
yorsun? Tereddütle yaklaflt›¤›n o cesur eyleme bak; imkâns›z sand›¤›n, ama
tam da bu yüzden gerçek olan o gerçe¤i ara. fiu edepsizli¤ine bak. (295) 
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I. Arasöz

SPARTAKÜS'ÜN HAYALET‹

RUH VARDIR – Derrida ›srarla bunu savunur. ‹nsanl›k "bir dizi haya-
lettir" (1994: 138). Bilfiil varoluflunun ötesinde her özdefllik geçmifl
ve gelecekle gücül bir devaml›l›k gösterdi¤ine göre, olufl "kendisini
ancak baz› hayaletlerle", art›k veya henüz mevcut olmasa da gerçek
olan birtak›m ötekilerle sürdürebilir (xvii). Asl›nda her olay, yeninin
her meydana gelifli bir hat›rlama buyru¤u, hayaletlerle "muhabbeti"
–karfl›l›ks›z da olsa– sürdürme buyru¤u tafl›r (xviii). Kifli fiili, mev-
cut yaflam›n ötesine her bakt›¤›nda hayaletleri ça¤›r›r. Nitekim ha-
yaletlerin elle tutulur gözle görülür olan elle tutulmaz gözle görül-
mezli¤i asla yok olmaz; "bir hayalet asla ölmez; daima gelecek ve
geri gelecek bir fley olarak kal›r" (99). Bu bak›mdan tarih tamamen
tekrard›r, her tarihsel jest gücül bir fikri ele al›r, fark üretmek için
geçmiflin hayaletlerini tekrar eder.

Peki nas›l tekrar etmeli? Hayaletten nas›l bahsetmeli, hayaletle
nas›l konuflmal›? Kubrick'in istisnan›n kaide oldu¤u bir zamanda
kendi toplumunun ötesine bakmay› deneyen filmi Spartaküs (1960)
bunun için ilginç bir örnek, zira ayn› anda hem tekrar arzusunu hem
de tekrar›n baflar›s›zl›¤›n› gözler önüne seriyor.

Quot servi, tot hostes: Ne kadar hizmetkâr, o kadar düflman 

Bu Roma atasözü flu ikazda bulunur: Düflmanlar›n›z sizin için çal›-
flanlard›r – ikaz sebepsiz de¤ildir, zira Roma Cumhuriyeti'ni bir ara-
da tutan kölelerdir. Köleler "daima bizimledir; biz, kölelerin ve kö-
leli¤in eflsiz ürünüyüz. Bizi Romal› yapan iflte budur" (Fast 1960:
39). Bu anlamda, yani rasyonel bir bütünlü¤ün "irrasyonel" ö¤esi



olarak köle, Roma'n›n kendi ak›ld›fl›l›¤›yla karfl›laflt›¤› semptomatik
noktad›r.

Nitekim Kübrick'in filmi semptomu resmederek, Spartaküs'ü s›-
radan bir köle, homo sacer olarak göstererek bafllar. Sa¤l›kl› erkek
köleleri sat›n al›p Napoli civar›ndaki Capua gladyatör okulunda sa-
vaflç› olarak yetifltiren Romal› ifladam› Batiatus Spartaküs'ü sat›n
al›r. Spartaküs gladyatör okulunda siyahi bir gladyatörle tan›fl›r ve
ona ad›n› sorar. "Ad›m› bilmek istemezsin, ben de seninkini bilmek
istemem." Spartaküs sadece arkadaflça bir soru sordu¤unu söyler.
Bunun üzerine di¤er gladyatör Spartaküs'e, gladyatör dedi¤in arka-
dafl edinmez, yoksa arenada bir arkadafl›n› öldürmek zorunda kala-
bilir, diye karfl›l›k verir. Yine de arkadafl olurlar. Ama Roma'n›n en
zengin generali Crassus, yan›nda sevgilisi Helena ve Glabrus-Cla-
udia çiftiyle birlikte gladyatör okulunu ziyarete geldi¤inde, arenada
birbirleriyle dövüflmek durumunda kal›rlar. Misafirler Batiatus'un
"ölümüne bir dövüfl" ayarlay›p ayarlayamayaca¤›n› sorarlar. Ard›n-
dan, biraz erotik bir sekansta, iki soylu kad›n gladyatörlerin s›ra s›ra
dizildi¤i bahçeye ç›k›p, s›rf fiziksel görünüfllerine bakarak –adeta
iki hayvan seçer gibi– iki dövüflçü seçerler. Galino Crixus ile, siyahi
köle Draba da Spartaküs ile dövüflecektir.

Crixus ile Galino aras›ndaki ilk dövüflün tümü Spartaküs'ün gö-
rüfl aç›s›ndan, Spartaküs'ün kapal› tutuldu¤u yerin kap›s›n›n tahtala-
r› aras›ndan gösterilir. Crixus kazan›r, Galino'nun cesedi sürüklene-
rek d›flar› at›l›r. Bafllang›çta, Spartaküs'ün dövüflü bu gösteriyi yük-
sekten izleyen soylu seyircilerin perspektifinden çekilmifltir; kame-
ra, güç gösterisinden ç›kard›klar› haz gerekçesiyle "seyircileri suç-
luyor" gibidir (bkz. Cyrino 2005: 107). Dövüfl s›ras›nda kamas›n›
düflüren Spartaküs'ü m›zra¤›yla yere seren Draba, öldür iflareti için
balkona bakar. Helena ölüm emri verir. Draba arkadafl›n› öldürmeyi
reddedip m›zra¤› balkona do¤ru, Crassus'a f›rlat›r. Ama daha sonra,
kendisi de balkona t›rmanmaya çal›fl›rken, muhaf›zlar›n m›zra¤›yla
ölür. Draba kendini kurban etti¤i bu fiiliyle kendisinin "gladyatörler
arkadafl edinmez" sözünü tersine çevirir ve bir imkân›, dayan›flma
imkân›n› meydana ç›kar›r. O gece di¤er köleler, bafl afla¤› as›l› bir
halde Draba'n›n cesedini göreceklerdir.

Ertesi gün, gladyatörler mutfaktayken, Spartaküs âfl›k oldu¤u
köle Varinia'n›n götürüldü¤ünü görür. Muhaf›z Marcellus, Sparta-
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küs'e onun Crassus'a sat›ld›¤›n› söyler. Spartaküs "Sat›ld› m›?" diye
sorar. Marcellus zalimce bir hazla, "Mutfakta konuflmak yok, köle!"
der. Spartaküs muhaf›za sald›r›r ve isyan ç›kar. Batiatus, Varinia için
haz›rlanan bir arabayla Roma'ya kaçar. Gladyatörler zorla tutulduk-
lar› bu yerden kaçar, isyan› bast›rmaya çal›flan Roma askerlerini ge-
ri püskürtür ve da¤l›k alanlara do¤ru ilerlerler. Augustinus City of
God'da (Tanr›'n›n fiehri /Devleti) flöyle yazar:

… köle savafl›n›n çok az say›da, yetmiflten az gladyatörle bafllam›fl ol-
mas›n›; bu gladyatörlere daha kaç vahfli ve zalimin kat›ld›¤›n›; bu kölelerin
kaç Roma generalini ma¤lup etti¤ini, koca koca bölgeler ve flehirleri nas›l
yerle bir etti¤ini aç›klamakta tarihçiler bile zorlan›r. (2005: 3.26)

Kaçan köleler, "daha fazla olma arzusu"yla flekillenen bir "art›fl sü-
rüsü"ne dönüflmüfltür (Canetti 1962: 107). Kölelerin "daha fazla"
olmas›n› sa¤layan sadece toplama de¤ildir; ayn› zamanda da ç›kar-
mad›r, ba¤lar›n› koparmalar›d›r. Bir baflka deyiflle, köle olarak is-
yan etmezler – Spartaküs Savafl› Nietzscheci anlamda bir "köle is-
yan›"na, yani güçsüzlerin yeni de¤erler yaratarak de¤il de mevcut
güç hiyerarflisini h›nçla tersine çevirerek, efendinin yerini alarak za-
fer kazand›¤› bir isyana dayanmaz.

Dolay›s›yla, köle ordusunun ilk zaferlerinden sonraki sahnede,
Spartaküs'ün ordusundaki baz› askerler gün olup devran›n dönmesi-
nin keyfini ç›karmaktad›r; esir düflen Romal› asker ve soylulara
gladyatör muamelesi yap›p onlar› "hayvan gibi" ölümüne dövüflme-
ye zorlarlar, ilk önce kimin ölece¤ine dair bahislere girerler. Ancak
Spartaküs bu gösteriyi durdurur. Bunu gören Crixus ortaya at›l›p
ölümüne dövüflün sürmesini ister. Spartaküs "Neyiz biz Crixus? Ne
hale geliyoruz? Romal›lara m› benzemeye bafllad›k? Hiç mi ders al-
mad›k?" diye sorar. Karnaval›n zamansall›¤›, köle ile efendinin sa-
dece rolleri de¤iflmesi, müesses iktidar iliflkilerini tehdit etmez; da-
ha ziyade bir ihlal icra eder, bu ihlal kural› tersine çevirerek onaylar
ve tamamlar. Kölenin "efendi"ye dönüflmeye de¤il, bizzat kölelik-
ten kurtulmaya ihtiyac› vard›r. "Kölelikten kurtulup özgürleflmenin
amac› efendiyi tabi k›lmak de¤il… kölelik kurumunu külliyen orta-
dan kald›rmakt›r" (Buck-Morss 2009: 56). Engels'e yazd›¤› 27 fiu-
bat 1861 tarihli mektupta Marx, belki de bu yüzden Spartaküs'ten
"soylu" bir zat, efendi-köle diyalekti¤i ufkunu aflan bir flahsiyet ola-
rak söz eder.
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Ölümüm ‹syan, Kaderim Ölüm

Spartaküs bir gladyatör ordusu kurup Romal›lar› yenmeyi, köleleri
azat edip deniz yoluyla kaçma plan›n› anlat›r. Dünyan›n en büyük
donanmas›na sahip Silezya korsanlar›, Romal›lar'la savafl halinde-
dir. Paral› asker Tigranes ile Spartaküs buluflur. Fiyatta anlafl›rlar, fa-
kat Tigranes Spartaküs'e tabur tabur askerin onlara do¤ru geldi¤ini,
savafl› kaybedece¤ini söyler. "Gelece¤i görsen, ordunun mahvola-
ca¤›n›, kendinin de ölece¤ini bilsen, yine de savaflmaya devam eder
miydin?" diye sorar.

Spartaküs "Evet," diye cevaplar, "Özgür biri için ölüm hayat›n
zevklerini kaybetmektir, köle içinse ac›s›ndan kurtulmak. Ölüm bir
kölenin bildi¤i tek özgürlüktür. Bu yüzden de ölümden korkmaz. Bu
yüzden biz kazanaca¤›z."

Spartaküs ölüm hakk›nda bir filmdir; Batiatus Spartaküs'ü s›rf
bir ölüm makinesine, gladyatöre dönüfltürmek için kurtar›r maden-
lerde ölmekten. Daha sonra, Spartaküs baflkalar›n› öldürebildi¤i ve-
ya Draba gibiler onun u¤runa ölebildi¤i için hayatta kal›r. Kölelik
kaderinde sadece ölüm yazan bir hayat de¤il de nedir? Dolay›s›yla
böyle bir köle "yaflam›" ölümü gösteriyorsa, tek makul seçenek ka-
deri k›smete çevirmek, yani ölmeyi seçmek, ölümü kabullenmektir.
Kendisi de eskiden köle olan Stoac› Epiktetos'un sözleriyle söyler-
sek, korkulacak fley ölümün kendisi de¤il, ölüm korkusudur (bkz.
Paz 2007: 196). Özgürlük olmadan etik olmad›¤›na göre, özgürlük
ölümü k›smet diye kabullenmeyi gerektirdi¤ine göre, Spartaküs'ün
derdi yaflamd›r, özgürlük mücadelesidir – bu savaflta insan kaybe-
derken bile kazan›r.

Plan haz›rd›r. ‹lke bellidir: göç. Göç arzusuyla kolektif bir özne
ortaya ç›kar: Spartaküs'ün bir "beden" olan ordusu, zira isyanc›lar
örgütsüz y›¤›nlara ayr›larak da¤›l›p gitmek yerine isyan-olaya, "biz
köleler, eve dönmek istiyoruz" beyan›na sad›k kal›rlar (Badiou
2009b: 51). Özne, yeni "beden" ile olay aras›nda iliflki kuran bir ifl-
lem olarak ortaya ç›kar; ordunun göç stratejilerini düzenleyen de bu
iliflkidir. Olaya sad›k kalarak, köleler art›k köle olmad›klar› "yeni
bir flimdiye" yelken açarlar. "Nitekim bir kölenin kölelikten kurtul-
mas›n›n mümkün oldu¤unu, bunun flimdi olabilece¤ini (di¤er köle-
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lere) gösterirler. Böylece beden büyür, büyüdükçe daha tehditkâr bir
hal al›r" (a.g.y.).

Bir sonraki sahnede Roma senatosunu görürüz; burada gladya-
törlerin k›rsal kesimlerde "tafl üstünde tafl b›rakmad›¤›na", di¤er kö-
leleri onlara kat›lmaya "zorlad›¤›na", her fleyi "talan etti¤ine", "ya-
k›p y›kt›¤›na" dair bir konuflma dinleriz. Senatörlerden biri "Crassus
nerde?" diye sorar, bir kurtulufl figürü aramaktad›r. Kinik siyasetçi
Gracchus'un manipülasyonuyla, Glabrus'un yaklafl›k yar›m lejyon
askeri yan›na al›p ayr›lmas›na, Roma flehrinin geçici olarak Gaius
Julius Caesar komutas›na b›rak›lmas›na karar verilir.

Bu s›rada Crassus evine var›r; Glabrus'un Roma'dan yollanmas›-
na, Roma flehrinin diktatörlü¤e e¤ilimli Caesar'›n komutas›na b›ra-
k›lm›fl olmas›na ve tüm bunlar›n ard›nda Gracchus'un olmas›na k›z-
g›nd›r. Eve vard›¤›nda Sicilya valisinin arma¤an etti¤i, aralar›nda
yetenekli Antoninus'un da bulundu¤u bir grup köleyle karfl›lafl›r.
Antoninus'u ufla¤› yapar. Hemen sonras›nda Crassus'u banyoda, An-
toninus'u da onu y›karken görürüz. Crassus bir yandan ufla¤›n› bafl-
tan ç›karmaya çal›fl›rken, bir yandan da onu sorguya çekmektedir.
Yalan söyler mi? H›rs›zl›k eder mi? Namussuzluk eder mi? ‹stiridye
yer mi? Peki salyangoz? ‹stiridye yemek helaldir de salyangoz mu
haramd›r? Sonuçta zevk meselesi... Daha sonra, oradan geçen bir
Roma lejyonuna bakmak için balkona ç›karlar:

Roma bu iflte; Roma'n›n kudreti, haflmeti, dehfleti; bilinen dünyaya hük-
meden güç bir abide gibi karfl›nda duruyor. Kimse Roma'yla bafla ç›kamaz,
hiçbir millet karfl› koyamaz ona. Roma'yla bafl etmenin tek yolu vard›r An-
toninus. Hizmet edeceksin. Önünde diz çökeceksin.

Kafas›n› çevirdi¤inde, Antoninus köle ordusuna kat›lmaya gitmifl-
tir. Bir sonraki sahnede, ordusunun idman yapt›¤› kampta Sparta-
küs'ü görürüz. Spartaküs burada Antoninus'la karfl›lafl›r. Sanatç› /si-
hirbaz Antoninus'un orduya birçok faydas› dokunur: okuma yazma
bilmeyen Spartaküs için okur, yapt›¤› numaralarla köle kardefllerini
e¤lendirir, mesela yumurtadan kufl ç›kar›r, göç flark›lar› söyler:
"Mavi gölgeler, mor ormanlardan geçip, dönüyorum evime..." He-
vesli, enerji dolu bir topluluk do¤maktad›r.

"Ancak," der Camus, Spartaküs isyan›ndan bahsederken, "bu is-
yan Roma hayat›na herhangi bir ilke kazand›rmam›flt›r" (1953: 80).
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Halbuki büyük haks›zl›k bu. Spartaküs ismi türeyimsel bir komü-
nizm fikrini simgeler, kölelerin ve efendilerin olmad›¤› bir dünya-
n›n imgesidir. Ampirik bir siyasal figürün ötesinde, Spartaküs ismi,
geçmifli yeniden tan›mlayan tarihsel bir olufla, siyasal bir olay›n par-
ças› olma karar›n› gösteren öznel bir iradeye iflaret eder. "Spartaküs"
eflitlikçi bir fikirdir; siyasal, tarihsel ve öznel aras›ndaki iliflkiyi sen-
tezler. Bu bak›mdan, Spartaküs'ün siyaseti evrensel siyasetin en mü-
kemmel örne¤i, bir siyasallaflt›rma jestidir; tikel taleplerin metafo-
rik evrenselleflmesini ve toplumsal uzam›n tümüyle yeniden yap›-
land›r›lmas›n› gerektirir (bkz. Zizek 1999: 204-8). Ne de olsa evren-
sellik ancak bir tikellikte vücut buldu¤u müddetçe vard›r. Spartaküs
ancak tikel bir soruna, köleli¤e odaklanarak yeni bir dünya düflleye-
bilir.

Eflitsizlik daima var oldu¤una göre, her zaman bir isyan sebebi
de vard›r. O halde eflitlik siyasetin nihayetinde ulaflmak istedi¤i bir
amaçtan ziyade "bir ç›k›fl noktas›, her koflulda bulunulabilecek bir
varsay›md›r (Rancière 1991: 138). Öyleyse Spartaküs eflit olmak
için de¤il, zaten eflit oldu¤u için isyan etmifltir. Okuma yazma bil-
memesi bu aç›dan ayr›ca anlaml›d›r; eflitlikçi düstur düz anlam›yla
ele al›nmal›d›r: Baflkalar›n›n yapt›klar›n›, anlad›klar›n› her insan an-
layabilir ve ö¤renebilir; bunu ona ö¤retmesi için bir hocaya/efendi-
ye ihtiyac› yoktur (139). D›fllananlar› isyana iten fley, ne onlar› ezen
sosyo-ekonomik mekanizmalar› bilmeleri, ne de d›flland›klar›n›n
bilincine varmalar›d›r. "Eriflimlerinin yasakland›¤› daha iyi bir dün-
ya", yani hâkim s›n›flar›n dünyas› ile "günbegün karfl›laflmalar›"d›r
(Jonsson 2008: 184).

Karfl›-isyan

Spartaküs Savafl› Roma'y› koca bir Güney ‹talya ticaretinden etmifl,
Roma'n›n bölgelerinin yar›s› aç susuz kalm›fl, flehir pani¤in efli¤ine
gelmifltir. Gracchus'a göre bu durumda "derhal Caesar'› daimi garni-
zon komutan› ilan etmek, Spartaküs'ü Metapontum flehrinde k›st›r›p
ortadan kald›rmak için iki lejyonu görevlendirmek" gerekmektedir.
Fakat lejyonlara komuta edecek kimse kalmam›flt›r. Crassus senato
ile pazarl›k yapar; tüm lejyonlar›n kendi komutas›na verilmesi, se-
natonun mahkemeler üstü yetkilerinin kendisine devredilmesi ha-
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linde lejyonlara komuta edece¤ini söyler. Gracchus alayc› bir tav›r-
la "Diktatörlük" deyince, Crassus "Düzen" diye düzeltir. Daha sonra
Crassus'u birinci Cumhuriyet konseyinde Roma Baflkumandan› ol-
mak üzere yemin ederken görürüz.

Spartaküs Roma'n›n cumhuriyetten imparatorlu¤a geçifli hak-
k›nda bir filmdir. "Diktatörlük ça¤› kap›dayd›, karanl›klar içinde,
onu ortaya ç›karacak olay› bekliyordu." Bu olay Spartaküs'tü. Spar-
taküs isyan› (Augustus) Caesar'›n cumhuriyete son verip imparator
olmas›n› mümkün k›ld›. Romal›lar düzen ve güvenli¤i yüceltip "dik-
tatörlü¤e kendi r›zalar›yla boyun e¤dilerse" e¤er, k›smen de olsa
Spartaküs'ün "simgesel gücüne" verilen bir karfl›l›kt› bu (bkz. Stra-
uss 2009: 189). Bu aç›dan Spartaküs, istisna hali karfl›s›nda siyasal
öznelik hakk›nda geçerli bir yorum olarak "yeni" kal›r. Schmitt'e gö-
re devlet yaln›zca d›flar›dan bir uluslararas› savafl tehdidi alt›nda de-
¤ildir; içeriden de "partizan savafl›", yani iç savafl tehdidi alt›ndad›r.
Devlet egemenli¤i güç kaybedince, partizan egemen rolüne soyu-
nup devletin yerine dost-düflman ayr›m›n› yeniden yapabilir. Sparta-
küs, yani partizan sayesinde, Crassus düzeni, yani "Roma'n›n kudre-
tini" mutlak bir de¤ere yüceltebilir. Crassus ve Caesar bafla gelince,
Roma gerici bir istisna haline girer; bu istisna halinde güvenlik
–Spartaküs korkusu– siyasetin üstündedir, siyasetin yegâne amac›
normallik koflulunu korumak, dolay›s›yla da hakiki istisnay› (köle-
lerin özgürleflmesini) önlemek haline gelir. Egemenli¤e karfl› iç sa-
vafl, Leviathan'a karfl› Behemoth. Filmin en güzel ayr›nt›lar›ndan bi-
ri, Crassus'un müstakbel diktatör Caesar'a, "Spartaküs'ten, senden
korktu¤umdan daha fazla korkuyorum," dedi¤i and›r.

Bu bak›mdan, Roma'n›n kölelere karfl› savafl› siyaseti ayaklar al-
t›na alan ultra-siyasal bir jesttir; paradoksal bir biçimde, tam da Ro-
ma'n›n muhafaza etmek istedi¤i fleyi, yani cumhuriyeti yok eder.
Spartaküs'teki Roma, köleler köle kals›n diye u¤rafl›rken herkesin
köleleflmesinin koflullar›n› yaratan bir sistemdir (Trumbo, aktaran
Ahl 2007: 81). Zira diktatörlü¤e yol açan güvenlik aray›fl›, güven-
sizli¤i de beraberinde getirir. Bir meseleyi güvenlik sorunu yapmak,
ayn› zamanda tehlike yaratmakt›r. "Bu sefer yaln›zca Spartaküs'ü de-
¤il, Spartaküs efsanesini öldürmeyi amaçl›yordu." Crassus'un ama-
c› bir köle ordusunun "bedenini" öldürmenin de ötesinde bir fikri,
ruhu öldürmekti. Öyleyse "istisnai" Spartaküs figüründe, köle (söz-
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süz beden) ve heyula (bedensiz söz) birebir örtüflür.
Bu arada, Spartaküs ve köleler denize var›r. Onlar› gemiye bin-

me plan› yaparken görürüz. Gelgelelim Tigranes, Silezya donanma-
s›n›n geri çekilmek zorunda b›rak›ld›¤› haberini getirir. Spartaküs,
köle ordusunun ayr›lmas›n› engellemek isteyen Romal›lar›n kor-
sanlara para verdi¤ini anlar. Köle ordusu Güney'de iki atefl aras›nda
kalmak istemiyorsa, yap›lacak tek fley Roma'ya yürümektir. Cras-
sus'un Spartaküs ile bizzat savafl›p Roma'y› kurtaran adam olmak is-
tedi¤i apaç›kt›r. Spartaküs Antoninus'a köleleri bir araya toplamas›-
n› söyler. Köle kardefllerine bir konuflma yapan Spartaküs yaklafl-
makta olan iki ordudan bahseder.

Roma, ‹talya'dan kaçmam›za izin vermeyecek. Bu durumda tek seçene-
¤imiz, Roma'ya yürümek ve bu savafl› mümkün olan tek yolla, ‹talya'daki
her köleyi özgürlefltirerek sonland›rmak ... Belki de bizim için, veya baflka
herhangi biri için, bu dünyada bar›fl diye bir fley yoktur. Bilmiyorum. Fakat
flunu biliyorum: ‹nand›¤›m›z fleylerden vazgeçemeyiz. Biliyorum ki hepi-
miz kardefliz ve hepimiz özgürüz. Bu gece Roma'ya yürüyoruz!

Burada konuflan sad›k özne, bu öznenin olaya sadakatidir. Crassus
ise bir baflka kitleye seslenmekte, "yeni bir Roma, yeni bir ‹talya ve
yeni bir ‹mparatorluk" vaat etmektedir. "Köle ordusunu yok edece-
¤ime, topraklar›m›zda düzeni yeniden tesis edece¤ime söz veriyo-
rum." "Karanl›k özne" iflte böyle konuflur; "tamamen kötücül ve res-
men namevcut say›lan, yeni flimdiyi feshetme arzusunu ifade eder"
(Badiou 2009b: 59). Ancak bu arzu yaln›zca eski düzeni yeniden te-
sis etme arzusu de¤ildir. Yeni koflullarda (köle isyan›) yeni bir düzen
üretilir, ancak isyan-olay›n izini örtüp nihayetinde inkâr etmek için;
bedeni, köle ordusunu bast›r›p onun yerine fleyleflmifl, aflk›n bir be-
den (fiehir, Tanr›, Irk, vb.) koymak için. Bu bak›mdan karanl›k özne-
nin eylemi, sad›k öznenin flimdiyi önceden üretmesine ba¤l›d›r, bu-
na verilen bir karfl›l›kt›r. Öznelik ufku aç›s›ndan "tepki var diye dev-
rim olmaz, bilakis tepki ancak devrim varsa olur" (60-62).

Savafl bitmifl, köle ordusu yenilmifltir. Crassus ölü bedenler ara-
s›nda yürümektedir. Esir düflenlere hayatlar›n›n ba¤›fllanaca¤›, kö-
leli¤e geri dönecekleri, "Spartaküs denen köleyi ölü veya diri teslim
etmeleri flart›yla çarm›ha gerilmeyecekleri" söylenir. Spartaküs kar-
fl›lar›na dikilip "Spartaküs benim," der. Antoninus da öne ç›k›p ayn›
fleyi söyler. Sonra biri daha, biri daha derken tek tek hepsi kendini
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Spartaküs ilan eder. Crassus kim oldu¤unu bilmeden savaflt›¤› düfl-
man› Spartaküs'ün kimli¤ini tespit edememifltir. Fakat Varinia'y› ve
Spartaküs'ten bir çocu¤u oldu¤unu ö¤renince, onlar›n Roma'daki
evine nakledilmesini emreder. Senatoda, muzaffer Crassus Gracc-
hus'a Roma yolunda 6000 kölenin çarm›ha gerildi¤ini söyler. S›ra
hayaletin yok edilmesine gelmifltir art›k: 

Spartaküs'ü ve ordusunu yok ettik. Zamanla Spartaküs'ün ne yapt›¤›n›,
bunu nas›l yapt›¤›n› da haf›zalardan silece¤iz – bunu yapmak zorunday›z...
Hayat böyledir: Birileri hükmeder, birileri hizmet eder. Tanr›lar böyle yaz-
m›fl. Onun için böyle olacak. (Fast 1960: 153) 

Fakat fikirler ölmez. Kafay› Spartaküs'e takan Crassus, Varinia'y›
bafltan ç›karmaya çal›fl›r, fakat Varinia onu reddeder. ‹ktidar bafltan
ç›karmay› baflaramad›¤›nda, köle efendi iliflkisi tersine döner. Cras-
sus'un nafile Varinia'y› bafltan ç›karmaya çal›flmas›, filmin bafl›nda
Antoninus'u bafltan ç›karmadaki baflar›s›zl›¤›n› hat›rlat›r. ‹ki örnek-
te de, Spartaküs'e duyulan sevginin yan›nda onun arzusu bir hiçtir.
Öfkeli ve k›skanç Crassus Antoninus ve Spartaküs'ün yan›na gelir.
Spartaküs'ün kim oldu¤unu bulacakt›r. Kazanan›n çarm›ha gerile-
ce¤i bir dövüfl emreder. "Köle kardeflli¤i efsanesini test edece¤iz."
Spartaküs Antoninus'a yenilmesini emreder, fakat Antoninus Spar-
taküs'ün çarm›ha gerilmesine izin vermek istemez. Dövüflürler; bir
yerden sonra, Spartaküs Antoninus'tan af dileyip onu öldürür. Sonra
Crassus'a dönüp "Al sana zafer. O geri dönecek. Milyon olup geri
dönecek!" Crassus onun çarm›ha gerilmesini emreder; "ne bir me-
zar› olacak, ne de baflka bir izi kalacak".

Dirilme

Bizi hiç yenemediler daha ... Onlar› kaç kez yenmifl
olursak olal›m... bir ordu daha yollayacaklar sanki.
Bir ordu daha, bir ordu daha... Galiba… sonu gelme-
yecek bir fley bafllatt›k! 

Birçok önemli zafer kazanan Spartaküs ordusu sonunda neden kay-
betti o zaman? Genel geçer tarihyaz›m› ma¤lubiyeti iç sebeplere
ba¤layarak aç›klar, ço¤u kölenin kaçmad›¤›nda bafl›na ne gibi bir fe-
laketin gelebilece¤ini alg›layamad›¤›n› vurgular. Plutarkhos flöyle
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yazar: Spartaküs'ün sonunu haz›rlayan bizzat baflar›s›yd›, zira ordu-
su "kendine fazla güvenmeye bafllam›flt›" (2007: 237). Spartaküs
"söndüremeyece¤i bir atefl yakm›flt›" (Strauss 2009: 165). Her halü-
kârda, karanl›k ve gerici özne bizi burada b›rak›r.

Fakat iki farkl› fleyi, devrimlerin neye döndü¤ü ile halklar›n devrimci
olufllar›n› sürekli birbirine kar›flt›r›rlar. Bunlar iki farkl› insan kümesiyle
iliflkilidir. ‹nsan›n tek umudu devrimci bir oluflta yatar: katlan›lamaz olana
karfl›l›k vermesinin tek yolunda. (Deleuze 1995: 171)

Olay› bast›rman›n bir yolu, onu tarihsel sonuçlar›na indirgemek,
olay›n gücül veçhesinin fiili "olgular" aras›nda kaybolmas›na izin
vermektir. Fakat özne için daha ilginç bir güzergâh daha vard›r: ye-
niden belirme, dirilme biçiminde tekrar. Sad›k özne yeni flimdiyi ya-
rat›r, tepkisel özne bu flimdiyi reddeder, karanl›k özne de üstünün
örtülmesine neden olur; dirilme ise sad›k özneyi yeni bir ba¤lamda,
yeni bir mant›¤a göre, isyan-olay›n unutulmas›n› (baflar›s›zl›¤›n›)
"unutarak" yeniden aktif hale getirir (Badiou 2009b: 65): "Sparta-
küs benim!" diyen bir usuldür bu, Spartaküs'ü jenerik isim haline
getirir, isyan eden herkesin ismi haline getirir: plantasyonlardan ka-
ç›p Haiti'de Napolyon'un askerlerini bozguna u¤ratan (1796-1804)
siyahi köle isyan›n›n lideri olan "siyah Spartaküs" lakapl› Toussa-
int-Louverture, Almanya'daki komünist isyan›n›n (1919) "Sparta-
kist" liderleri, vb. "Antik Spartaküs, siyahi Spartaküs, k›z›l Sparta-
küs" (a.g.y.). 

Roma ordusuna karfl› uzun vadede flans› olmad›¤›n› nihayetinde
Spartaküs de gayet iyi biliyordu muhtemelen, genel stratejisinin göç
olmas›n›n nedeni de buydu belki. Bir kere ‹talya'daki kölelerin ço-
¤u, özellikle de flehirlerdeki köleler ordusuna kat›lmam›flt›; orduda-
ki 60 bin asi ‹talya'daki köle nüfusunun yaln›zca %4'üydü (Strauss
2009: 2, 41). Geri kalanlar gerici bir konum alm›fl, Romal› proleter-
lerin ilgisi de bedava yiyecekler ve gladyatör dövüflleriyle isyandan
baflka yöne çekilmiflti (bkz. Parenti 2007: 147). Üstelik Sparta-
küs'ün kozmopolit bir ordusu vard›; farkl› etnik gruplardan (Trakya-
l›lar, Galyal›lar, Yahudiler, Grekler, vb.), farkl› dil, cinsiyet ve yafl
gruplar›ndan olufluyordu; yani örgütlenme ve disiplin aç›s›ndan,
Roma ordular› karfl›s›nda çok zay›ft› (bkz. Badiou 2009b: 51).

Fakat Spartaküs oportünistin biri de de¤ildi belli ki; "nesnel ol-

I. ARASÖZ: SPARTAKÜS'ÜN HAYALET‹ 89



gular"a dayanarak olay› ertelemedi, nesnel gözlemci konumun ola-
y›n önündeki esas engel oldu¤unu çok iyi biliyordu (bkz. Zizek
2002a: 9). Ne de olsa olay bir inanç "s›çramas›d›r" ve olay›n heyula
kabilinden hakikati "tarafs›z gözlemciler taraf›ndan de¤il, yaln›zca
bu s›çramay› yapanlar taraf›ndan alg›lan›r" (Zizek 2002b: 187). Ola-
y›n parças› olmadan olay›n "büyüsü" hissedilemez. "Spartaküs be-
nim"in anlam› budur. "Büyü" kayboldu¤unda, özne "nesnel olgula-
ra" baflvurdu¤unda her fley de¤iflir. Monty Python'›n Brian'›n Haya-
t› /Life of Brian filmindeki çarm›ha gerilme sahnesinde Spartaküs'e
ironik bir gönderme vard›r: Roma askerleri onu gerildi¤i haçtan
kurtarmak için Brian'a do¤ru ilerlerken, çarm›ha gerilmifl tüm esir-
ler "Brian benim!" diye ba¤›r›r. "Spartaküs benim" demekle "Brian
benim" demek aras›ndaki fark, sadakat ile oportünizmin fark›d›r.
Spartaküs filminde bu fark› görmemizin sebebi filmin tarihsel olgu-
lara dayanmas› de¤il, dayanmamas›d›r (pek çok kayna¤a göre Spar-
taküs çarm›hta de¤il savaflta ölmüfltür).

Gerici ... ve Yenilikçi

Spartaküs filmi bizzat bir kurtulufl jesti, Spartaküs ad›n› diriltmeye
yönelik olumlay›c› bir çaba de¤il midir? Film, Spartaküs dönemi
Romas› ile So¤uk Savafl Amerikas› aras›nda paralellik kurarak bunu
yapmay› dener. Fakat sansüre de kurban gitmifltir. Spartaküs'ün ka-
zand›¤› zaferler ve bu zaferlerin Roma'da b›rakt›¤› y›ld›r›c› etkiler
filmde neredeyse görünmezdir. Giriflteki d›fl sesten itibaren, sansür
film boyu etkisini hissettirir:

Roma'daki pagan tiranl›¤› devirip yeni bir toplum kurmay› amaçlayan,
H›ristiyanl›k denen yeni inanc›n do¤mas›ndan bir as›r önce, Roma Cumhu-
riyeti medeni dünyan›n merkeziydi ... Fakat Cumhuriyet gücünün ve aza-
metinin zirvesindeyken bile insan köleli¤i denilen o ölümcül hastal›ktan
muzdaripti. Diktatörlük ça¤› kap›dayd›, karanl›klar içinde, onu ortaya ç›ka-
racak olay› bekliyordu. Yine ayn› yüzy›lda, mazbut Yunan ili Trakya'da ca-
hil bir köle kad›n, ismini Spartaküs koydu¤u bir o¤lan çocu¤u do¤urarak
efendisinin zenginli¤ine zenginlik kat›yordu. Gururlu, isyankâr o¤lan on üç
yafl›na basmadan Libya madenlerine sat›lm›fl, diri diri ölüme yollanm›flt›.
Gençli¤ini ve erkekli¤inin ilk y›llar›n› k›rbaçlar, zincirler ve güneflin alt›n-
da geçirirken köleli¤in bitiflini hayal eden çocu¤un bu rüyas› ancak iki bin
y›l sonra gerçekleflecekti.
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Neden H›ristiyanl›ktan bahsediliyor? Çünkü Spartaküs Dionysos'a
inanan bir pagand› (bkz. Plutarkhos 2007: 234; Strauss 2009: 26,
29-31). Fakat "çarm›ha ç›kar›lmas›n›n ‹sa'y› ça¤r›flt›rmaktan baflka
bir amac› olamaz" (Ahl 2007: 80). Nitekim film Spartaküs "fikrini",
onun bir heyulay› and›ran taraf›n› H›ristiyan teolojisi çerçevesine
indirgeyerek Spartaküs'ten bir H›ristiyan dram› üretir. Tepkisel öz-
nenin "yarat›c›" rötufludur bu; köle isyan›n› nihilist bir icada, "köle
tanr›s›na" dönüfltürür. Crassus'un Roma-Capua yoluna boydan boya
haç dikmesini bak›n Camus nas›l yorumlar:

Çarm›ha gerilmek ayn› zamanda ‹sa'n›n cezas›d›r. ‹sa'n›n birkaç sene
sonra bu cezay›, bir köleye lay›k görülen bir cezay› seçmesinin nedeni an-
cak onuru ayaklar alt›na al›nan insanl›k ile Efendinin amans›z yüzünü bir-
birinden ay›ran o müthifl mesafeyi azaltmak olabilir. ‹sa araya girer. Kendi-
sini adaletsizli¤in en büyü¤ünün kollar›na b›rak›r ki isyan dünyay› ikiye
bölmesin, ›zd›rap ayn› zamanda cennet yolunu ayd›nlats›n ve insan›n bed-
dualar›ndan korusun. (1953: 81)

Demek ki köle isyan› h›nc›n zaferine dönüflür. Olay›n temel iddias›
da –köleler ayaklanabilir– de¤iflime u¤rar: Köleler isyan edebilir
ama ancak köle olarak, "dünyay› ikiye bölmeksizin". Fakat olay
tam da toplumsal yap›n›n yar›lmas›na, burulmas›na neden olan fley-
dir. Ne zaman bir olay olsa, "bir ikiye bölünür" (Badiou 2009a: 14).
H›ristiyan teolojisinde bile, sonsuz olan (Tanr›), fiili ve sonlu dün-
yada kendisini Baba ve O¤ul diye ikiye bölerek (fiiliyata yerlefltiri-
len Tanr›) var olmaya bafllar; yani Tanr› yap›n›n burulmas› olarak
vuku bulur; sonuç olarak "O¤ul Baba ile ayn› tözdendir" (15). Bu
yar›lma yoluyla gücül kendini ifade eder, fiilleflir ve fiili ile beraber
var olur. Benzer bir flekilde, bir ihtilaftan, mesela Roma ile Sparta-
küs aras›ndaki ihtilaftan bahsederken, Roma "halk›n›" –her iki tara-
f›n da bu halk› kendine göre örgütledi¤i– iki farkl› siyaset tarz›na
bölmüfl oluruz (a.g.y.). O halde, her siyasi kimlik yar›lmayla kuru-
lur; yar›lman›n neden oldu¤u asgari farkla ikiye ayr›lmam›fl hiçbir
birlik, hiçbir özdefllik yoktur (bkz. a.g.y.: 6). "Yahudi, Grek, erkek,
kad›n" gibi ayr›mlar›n kalmad›¤›n› savunan Paulus, "sadece H›risti-
yanlar ve H›ristiyanl›¤›n düflmanlar› vard›r" demek istiyordur. An-
cak filmde bu kaybolur; zira film Spartaküs'ten ikinin bir oldu¤una
inanan bir H›ristiyan portresi ç›karmaya çal›flmaktad›r, halbuki
Spartaküs'e göre bir ikiye ayr›l›r: Yaln›zca özgürlük isteyenler ve
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özgürlük düflmanlar› vard›r.
Spartaküs filmde H›ristiyanlaflt›¤› kadar da Amerikanlafl›r. Spar-

taküs'ün köleli¤in sonunu "gerçekten sona erece¤i tarihten iki bin y›l
önce" "düfllemesi", Lincoln'ün Özgürlük Bildirgesi'ne (1863) gön-
dermedir. Ne de olsa "özgürlük" Amerikal›lar›n Amerikal› alg›s› için
merkezi önem tafl›yan bir kavramd›r. Ancak özgürlük kavram›n›n
kök sald›¤› dönemin "tam da ekonomik bir pratik olan kölelik uygu-
lamas›n›n... iyice yayg›nlaflt›¤›", "özgürlü¤ü savunanlar›n" ço¤u za-
man "köle sahibi oldu¤u korkunç bir tutars›zl›k" dönemine denk gel-
mesi ilginçtir (Buck-Morss 2009: 21). "Özgürlük"-"kölelik" ikili¤i,
tarihsel epikler biçiminde Hollywood'a da yay›lm›flt›r; bu epikler ge-
nelde mazlum, ma¤dur az›nl›¤›n –ister Yahudiler, ister H›ristiyanlar,
ister köleler olsun– tiranl›k düzeniyle yan yana koyuldu¤u bir hikâye
anlat›r; Spartaküs de bu gelene¤i izler (bkz. Winkler 2007: 155-7).
Sonuçta asi Spartaküs apolitiklefltirilerek "düflük statüsünden biraz
yükselip ancak orta s›n›flar›n sayg›nl›¤›na ulaflan" bir Spartaküs'e
dönüfltürülür (Cooper 2007: 43). Spartaküs'ün Varinia ile iliflkisi bile
bu çerçeveye göre flekillenir: Tarih kitaplar›nda "Spartaküs ile yafla-
yan" Trakyal› kad›n, "s›k s›k Dionysos ayinlerindeki gibi kendinden
geçen" bir Dionysos "peygamberi" diye anlat›lan Varinia, filmde
burjuva bir efl oluverir; Spartaküs'e "senden ayr›lmay› yasakla bana"
deyip "benden ayr›lmak yasak sana" cevab›n› al›r.

Ruh ve Heyula

Fakat bu normalleflmifl, "kafeinsiz" Spartaküs'le sonuçlanan indir-
geme nedendir? Nas›l olur da Ronald Reagan bile Spartaküs'ten
"özgürlük için kendini kurban etmenin ve mücadele etmenin bir ör-
ne¤i" diye bahsedebilir? (bkz. Strauss 2009: 4). Hollywood nas›l
olur da ateist, komünist gelenekten gelen Spartaküs'ü al›p "Ameri-
kan inanc›n›n ve demokrasisinin muhafazakârlar›n sahiplenece¤i
türden bir temsilcisine, bask›c› ve ateist olan yabanc› güçlere karfl›
mücadele veren… masum bir ruhani reformcuya dönüfltürür" (Cyri-
no 2005: 115)? Spartaküs'ün ironik bir flekilde alt›n› çizdi¤i fley bu-
dur iflte: Elefltiri aç›k uçludur ve iktidara da uygundur; iktidar ifl dün-
yas› elefltirisini, köle ticareti elefltirisini de büyük ölçekli bir ifle dö-
nüfltürebilir.
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Yine de iktidar›n tam anlam›yla sahiplenip asimile edemeyece-
¤i bir kalan vard›r: bir semptom olarak Spartaküs. Spartaküs Holly-
wood'da bir fantazi nesnesine yüceltildi¤i müddetçe, yüceltimi yap›-
land›ran ideolojik fantaziyi katetmek zorunludur. Ancak bunun bir
gerçekçilik meselesi olmad›¤›n› unutmamak gerekir. Mesele Sparta-
küs "gerçe¤i" ile Spartaküs "kurgusu" aras›ndaki fark› veya mesafe-
yi göstermek de¤ildir. Filmin düpedüz gerçekli¤i temsil etti¤ini veya
etmesi gerekti¤ini söylemek safdillik olur – nihayetinde Spartaküs'e
bir gerçekçilik dayatmak "nesnellik temsiline sad›k kalan" bir isyan
imgesinin "gerçekten nesnel oldu¤u" yönündeki totolojik kanaati
do¤rulamaktan baflka bir fley de¤ildir (Bourdieu 1990: 77).

Spartaküs'ü kurgulaflt›rmak kaç›n›lmaz olarak baz› gerçekleri
öteler veya gizler; bu bak›mdan, filmde birçok tarihsel hata olmas›
flafl›rt›c› de¤ildir: Örne¤in filmin aç›l›fl sahnesinde gördü¤ümüz gi-
bi, Roma'n›n Libya'da madenleri yoktu; kinik siyasetçi Gracchus
karakteri bütünüyle kurgudur, Pompey ve Lucullus'un ordular› son
savaflta Crassus'un ordusuna kat›lmam›flt›r, vb. (bkz. Ward 2007:
95-96, 98, 105). Gelgelelim Spartaküs temsilinin bir gerçe¤i –"ger-
çek" Spartaküs'ü– gizlemesinden daha önemlisi bir yoklu¤u gizle-
mesi; sözgelimi bugün "özgür emek" ad› alt›nda kölelik hâlâ varl›¤›-
n› sürdürdü¤üne göre özgürlü¤ün olmad›¤›n› gizlemesi de¤il midir?
Bir baflka deyiflle Spartaküs'ün s›rr›, fiili varolufl gerçe¤inin saklan-
mas›ndan yokluk gerçe¤inin saklanmas›na geçti¤imizde ortaya ç›-
kar (bkz. Baudrillard 1994: 6). Film özgür olmama (kölelik) sorunu-
nu bir fantazi uzam›na, yani antik Roma'ya yans›t›r.

Ancak bugün hâlâ özgürlük ve eflitlik diyar›, "insanlar›n do¤ufl-
tan gelen en temel haklar›n›n cennet bahçesi" "gibi görünen" bir
toplumda yafl›yoruz: bir metan›n al›c›s›yla sat›c›s›n›n mübadeleye
"özgür" flah›slar olarak girdi¤i, birbiriyle "eflit" flah›slar olarak iliflki
kurdu¤u bir toplumda (bkz. Marx 1976: 280). Fakat kimse emek gü-
cünü satmamakta özgür de¤il. Dolay›s›yla da kapitalist toplum ile
canl› emek aras›nda, köleler ile Roma aras›ndaki biyopolitik yar›¤›
hat›rlatan bir antagonizma var. Köleli¤in feshedildi¤i ilk ülke olan
Haiti'de kölelikten kurtulanlar›n karfl›laflt›¤› ilk hakikatin flu olmas›
manidard›r: Onlara özgürlüklerini ba¤›fllayan belgelerin "eli bofltu"
asl›nda, zira mülkiyet haklar›na itiraz ettikleri söylenemezdi: Kim-
senin onlar› çal›flmaya zorlamaya hakk› yoktu belki ama, eski köle-
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ler hayatlar›n› idame ettirmek için hâlâ çal›flmak zorundayd› ki bu
da kölelik statülerini pek çok bak›mdan yeniden üretmeleri demekti
(bkz. Buck-Morss 2009: 73). Di¤er taraftan, "mülkiyetin üstünlü¤ü-
nü ihlal etti¤i" ölçüde, Haiti Devrimi mevcut düzeni sahiden tahrip
etmifl, bu nedenle de Avrupal› ve Amerikal›lar taraf›ndan kesinlikle
görmezden gelinmifltir (bkz. Hardt ve Negri 2000: 13).

Fast'›n Spartaküs roman›nda olan fakat filmde atlanan ilginç bir
detay› hat›rlayal›m. Kitab›n sonuna do¤ru, kendi de Güney ‹talya'da
köle plantasyonu sahibi olan Crassus "küçük s›rlar›ndan" birini iffla
eder, köle yerine "özgür iflçi" çal›flt›rma deneyinden bahseder.

"Köle dedi¤in senin ekme¤ini yer, sonra da ölüp gider. Fakat bu
iflçilerin her biri birer alt›n parças›. Dahas›, kar›nlar›n› doyuraca¤›m
veya bafllar›n› sokacak bir yer bulaca¤›m diye de u¤raflmam gerek-
miyor."

Onu "fakat" diye bölen muhatab›, "Spartaküs gibi onlar da isyan
edebilir," der.

Crassus gülümseyerek kafas›n› iki yana sallar. "Hay›r, böyle bir
fley asla olmaz. Köle de¤iller ki. Özgürler. ‹stedikleri gibi gidip gele-
biliyorlar. Neden isyan etsinler ki?" ‹flçi ile köle aras›ndaki ba¤› in-
kâr etmeye devam eder: "Bu adamlar›n kölelikle alakas› yok" (Fast
1960: 234).

Aradaki bu do¤rudan ba¤lant›n›n üstünü örterek, köleli¤in çok
eski, "modernlik öncesi" zamanlara ait oldu¤una dair ideolojik fan-
taziyi besleyerek, film de izleyiciyi yan›lt›r.

Semptoma, "geri dönen" gerçe¤e gelelim. Geri dönen gerçek
baflka bir görünüfl, baflka bir kurgudur: Fazlal›k niteli¤i tafl›d›¤› için,
bu gerçe¤i toplumsal-simgesel "gerçekli¤e" entegre edemeyiz, bu
nedenle de ancak tekinsiz bir heyula olarak deneyimleyebiliriz (bkz.
Zizek 2002c: 19). Dolay›s›yla mesele sadece Spartaküs filminin kur-
maca haline getirerek gerçekli¤i sapt›rmas› de¤il, gerçekli¤in kendi-
sinin de kurgu san›lmas›d›r. Spartaküs bir gerçekd›fl›l›k etkisi de ya-
rat›r; bu etki yoluyla gerçek, yani isyan-olay bir fantazma gibi alg›la-
n›r, imgeler de köle isyan›n› bir simulakruma dönüfltürür.

K›sacas› film köle isyan›n›n "ruhunu" tekrarlamaktan ziyade, bu
isyan›n "hayaletini yeniden ayakland›r›r" (Marx 1977: 12). Sparta-
küs'ün ruhunu "kendi fantazma fenomeninde kaybeder", yani bu ru-
hun görünmesini sa¤layarak gözden kaybolmas›na yol açar (Derri-
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da 1994: 138). Film köle isyan› heyulas›n› ça¤›r›r, fakat bir yandan
isyan› bir ahlak tragedyas›na yükseltirken, öbür yandan da fantaz-
man›n içine "burjuva h›rs›n›n vasat içeri¤ini" gizler (140). Bir baflka
deyiflle, Spartaküs filmindeki sorun hayaletin seyirciyi, yani bizi fil-
min içeri¤inden, gerçek Spartaküs'ten korumaya hizmet etmesidir.

Spartaküs'ü Kubrick'in kendisinin bile pek sahiplenmedi¤i, film
hakk›nda "iyi bir hikâye d›fl›nda her fley vard›" dedi¤i söylenir (akta-
ran Cooper 2007: 41). Üzücü bir beyan, zira filmin hikâyesi müthifl:
tam da siyasetin hikâyesi. Fakat filmi sahiplenmemek için daha ge-
çerli baflka nedenler de var.
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4
SONSUZ DEVR‹M

Uçurumda canavar de¤il, yaln›zca atefl vard›r.
(Houellebecq 2005: 78)

DEVR‹M ‹LE ATEfi ARASINDA ilginç bir mecazi iliflki vard›r. Örne¤in
Frans›z Devrimi, "püsküren yanarda¤ gibi bir fley" olarak nitelendi-
rilmifltir (Robespierre 2007: 59). Buna karfl›l›k devrim korkusu da
atefle baflvurarak ifade edilir. Mesela Dostoyevski'nin Ecinniler'inin
sonuna do¤ru, Bakunin'in anarflist arkadafl› Neçayev üzerine bina
edilen terörist /fleytan karakter Verhovenski "toplumu ve toplumun
temelindeki tüm ilkeleri sistematik biçimde imha etmek" (1971:
661-2) amac›yla bütün kasabay› atefle verir. Modern tarih boyunca,
bu atefl korkusunun yan› s›ra bir korku daha vard›r hep: kalabal›k
korkusu. Canetti'ye göre "kitlenin nas›l da… yang›n niteli¤ine bü-
ründü¤ünü görmek ilginçtir" (1962: 27). Frans›z Devrimi'ne yöne-
lik ilk tepkilerden biri, Edmund Burke'ün "domuz gibi y›¤›nlardan"
korktu¤unu dillendirmesidir (2004: 173). Yang›n gibi kalabal›k da
etkileyici bir imha arac›d›r; yay›l›p büyür, düflman belledi¤i her fleyi
yok eder, "geri dönüfl yoktur" – kalabal›klardan sonra hiçbir fley es-
kisi gibi de¤ildir (Canetti 1962: 20).

Kitle ise çokanlaml› bir kategoridir. Yarat›c› bir gücü, mevcut
düzene göre kaç›fl hatlar›n› da imler. E¤er siyasetin nihai amac› ç›-
karmaysa, yani devlete mesafe koymaksa, kitle kavram› siyasetin
olmazsa olmaz kavramlar›ndand›r (Badiou 2005a: 81). Ne de olsa
kitle haline gelmenin zorunlu koflullar›ndan biri de entegre olma-
makt›r; kitle yaln›zca toplamayla de¤il ç›karmayla, toplumsal taba-
kalar bak›m›ndan düzensizleflerek de meydana gelir (Deleuze ve
Guattari 1987: 149-66). Dolay›s›yla bir devlet figürü olarak biçim-



sel demokrasi ile devlet figüründen ç›karma olarak kitle demokrasi-
si aras›nda önemli bir karfl›tl›k vard›r (Badiou 2005a: 88-90).

‹lk modern devrimin filozofu Rousseau siyaseti siyasal birli¤in
bir biçimini tesis etme meselesi olarak ifade ederken akl›nda bu ge-
rilim vard›; birlik tüm üyelerini savunabilmeliydi, bununla beraber
üyeler özgürlü¤ünü koruyabilmeliydi. Soruna buldu¤u çözüm "top-
lum sözleflmesi"ydi; bu sözleflmeyle bireyler haklar›n› kay›ts›z flart-
s›z siyasal birli¤e devredecek, birlik de "genel iradenin üstün yöne-
timinde" olacakt›: "Tüm kiflilerin birli¤inden oluflan kamu figürüne
bir zamanlar flehir deniyordu, ama art›k cumhuriyet diye biliniyor...
Bu figürde birleflenlere de kolektif olarak halk deniyor (Rousseau
2004: 16-17). 

Siyaset paradoksal bir biçimde var olur; kendi öznesini, yani
"halk›n›" yaratan, kendi kendini kuran bir olayd›r. Fiili durumdan
de¤il bir olaydan do¤abilir, zira herkesin herkesle savaflt›¤› Hobbes-
cu do¤a hali gibi d›flsal fleyler toplum sözleflmesini gerektirmez (Ba-
diou 2006a: 345). Sözleflmeden önce sadece tikel iradeler oldu¤una
göre, genel irade olay öncesi durumun bir ö¤esine indirgenemez.
Genel irade ancak yarat›ld›ktan sonra, geçmifle dönük olarak, kuru-
lan bu fleyin varsay›lan bir ö¤esi gibi görünmeye bafllar (a.g.y.).
Böyle bir sözleflme durumun, do¤a halinin eklentisidir, "halk" ise bu
usulü flekillendiren sadakatin bir göstergesi olarak "genel iradenin"
iflleyifli yoluyla kendisini kendisi ile boflluk (do¤a) aras›na yerleflti-
ren özne ifllevi görür (346).

"Halk" bu ifllemde tikel iradeleri böler, bireyin iradesini ikiye
ay›r›r; bir yanda tabiat› itibariyle "k›smi" olmaya meyleden özel ira-
de, öbür yanda "eflitli¤e" meyleden genel irade (Rousseau 2004:
26). Bölünmez bir bütün oldu¤u, bu nedenle bireysel iradeleri hesa-
ba katmad›¤› için genel irade bünyesi gere¤i eflitlikçidir: "Eflitlik si-
yasettir" (Badiou 2006a: 347). Demokrasi tikel kimlikler temelin-
deki siyasal eklemlemelere z›tt›r (Badiou 2005a: 93). Bununla bera-
ber, genel irade meta-yap›ya indirgenip devlet taraf›ndan temsil edi-
lemez, zira "siyaseti devletten özgürlefltiren" en baflta genel iradedir
(Badiou 2006a: 347). 

O halde Rousseau'nun siyasetinin tekilli¤ini koruyabilmesinin
tek yolu "yasa koyucu"nun müdahalesidir; ne do¤a haline (çünkü si-
yaseti kurar) ne de siyasal devlete (görevi yasalar› ilan etmektir, ya-
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salara tabi de¤ildir) ait olmas›, yasa koyucuyu "yar›-ilahi" bir figür
haline getirir; "önceki bir sadakati, do¤a tanr›lar›na duyulan siyaset
öncesi bir sadakati" sahiplenen bir erdemin ad›, boflluktan böyle bir
erdemi dam›tan fleydir bu (350). Rousseau'dan esinlenen yasa koyu-
cu Robespierre'e göre yozlaflm›fl kral› siyaseten cezaland›rmak din-
le alakas› olmayan bir fiil de¤il, tanr›sall›¤› onurland›rman›n bir yo-
ludur: 

Bizi isyan etmekle itham ediyorlar ... Bize dinsiz diyorlar: Bizzat Tanr›-
sall›¤a savafl açt›¤›m›z› söylüyorlar ... Himayesi alt›ndayken her insan top-
lulu¤unda olmas› gereken de¤iflmez ilkeleri ilan etti¤imiz o muazzam Var-
l›¤a bizden daha safça tap›nan bir halk olmufl mudur ki? Ebedi adalet ka-
nunlar›na iyi niyetli insanlar›n hayali denirdi kibirli bir tav›rla; biz bunlar›
görkemli gerçekliklere dönüfltürdük. Ahlak eskiden felsefecilerin kitapla-
r›nda olurdu; biz ahlak› milletlerin yönetimine soktuk. (2007: 93-94)

Robespierre yozlaflman›n karfl›s›na erdemi koyar: "Erdemden baflka
hiçbir fley" toplumu yozlaflma belas›ndan koruyamaz (23). Burada
"erdem" öznel bir ilke, "baflka hiçbir nesnel belirlenime at›fta bulun-
mayan, siyasetin ç›kar müzakeresine veya konsensüs inflas›na indir-
genmesine direnen "salt siyasal bir buyruktur" (Badiou 2005a: 129).
Erdemin iki yüzü vard›r: Kardefllik biçiminde, bir "biz" olarak den-
geleme ifllev görür; ama bir eylem ilkesi, eflitlik ilkesi oldu¤unda ta-
mamen antagonistiktir. Robespierre'in siyaseti do¤rudan ahlakilefl-
tiriflinde erdem ister istemez "terör"e neden olur, devrimci cumhuri-
yetin ahlak temelinde birleflmifl olan karfl›-devrimci monarfliye kar-
fl› kendini korumak için ald›¤› fliddet içeren tedbirlere yol açar. Ada-
let iflleyecekse, dünya üzerindeki ilk cumhuriyet yozlaflm›fl güçlere
karfl› korunacaksa, terörün mecburi oldu¤unu savunur Robespierre.
fiiddetten mahrum bir devrim, "devrimsiz devrim" mümkün de¤il-
dir (Robespierre 2007: 43; Zizek 2007a: xi). Erdemsiz bir devrimci
terör ancak "bir suçu yok eden baflka bir yaygarac› suçtur"; fakat te-
rörsüz erdem de "güçsüzdür" (Robespierre 2007: 115, 129-30). Bu
yüzden devrim ancak bir "yanarda¤" patlamas› gibi, ilahi fliddetin
s›çramas› fleklinde ortaya ç›kabilir.

"Ne var ki bu s›çrama, emirleri hâkim s›n›f›n verdi¤i bir arenada
meydana gelir" (Benjamin 1999: 253). Terör, olay› hâkim s›n›f›n ta-
hakkümündeki mevcut durumun ataletine karfl› bir fazlal›k olarak
konumland›r›r. Dolay›s›yla Robespierre terör rejimini "do¤a haline"
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benzetir (2007: 59). T›pk› Schmitt'inki gibi, bu do¤a hali de yasadan
sonra gelen bir istisna halidir. Fakat Schmitt'in sözünü etti¤i istisna-
n›n aksine, Robespierre'in "terörü" normalli¤i muhafaza etme sev-
dal›s› de¤ildir; bu terörün fliddeti, cezalar ya¤d›r›p krallar› mahkûm
etmek yerine, onlar› "bofllu¤a geri b›rak›r" (Robespierre 2007: 59). 

Bu saf fliddet fiili kimli¤ini bir yana b›rakm›fl, "saf", aflk›n bir öz-
ne biçiminde, bir karfl›-fiillefltirme süreci fleklinde do¤an bir özne
biçiminde, ve canl› varl›k s›fat›yla ampirik bireyselli¤inden ba¤›m-
s›zl›¤›n› ilan ederek kurumsallaflt›r›r kendini (Zizek 2007a: xv).

Karfl› Ç›kmak m› Yoksa Revize Etmek mi?

Ç›plak yaflama ald›r›fls›zl›k –ki Benjamin'in ilahi fliddetinin esas›-
d›r– ayn› zamanda fiili duruma, mevcut kurum ve teamüllere ya da
Robespierre'in "al›flkanl›k" dedi¤i fleye de ald›r›fls›zl›kt›r (bkz. Ro-
bespierre 2007: 58). Robespierre gibi devrimciler "al›flkanl›klar› ol-
mayan", "gerçekçi" davran›p mevcut olanla uzlaflmay› kabul etme-
yen, verili düzenin iflleyiflini devam ettiren al›flkanl›klar› hesaba kat-
may› reddeden figürlerdir (Zizek 2007a: xix). Tersinden söyleyecek
olursak, "al›flkanl›klar›n" savunulmas› karfl›-devrimci düflünce için
çok önemlidir. Karfl›-devrimcili¤in örnek ismi Edmund Burke bunu
flöyle dillendirir:

‹yi düzen tüm iyi fleylerin temelidir. Bir fleyler edinebilmek için, insan-
lar kul köle de¤il de uysal ve itaatkâr olmal›d›r. Hâkim hürmet görmeli, ya-
salar yapt›r›m gücüne sahip olmal›d›r. ‹nsanlar do¤al ast-üst iliflkilerinin il-
kelerini ak›llar›ndan ç›karmamal›d›r. Ortak olamayacaklar› fleye sayg› duy-
mal›d›rlar. Kendi emekleriyle ne elde edebiliyorlarsa onu elde etmek için
emek harcamal›; ço¤u zaman oldu¤u gibi, elde ettiklerinin çabalar›na nis-
petle yetersiz kald›¤›n› gördüklerinde, geri kalan k›sm›n ebedi adalette tela-
fi edilece¤i onlara ö¤retilmelidir. Her kim onlar› bu teselliden mahrum b›ra-
k›rsa, onlar›n ifllerini köreltir, kazanacaklar› ve muhafaza edecekleri her fle-
yin kökünü kurutur. (2004: 372)

1790'da yazan Burke, devrimi ancak miras al›nana karfl› bir tehdit
olarak alg›layabilir. Burke'ü provoke eden bilhassa da devrimin
devlet ile kiliseyi ay›rma arzusudur, zira dini toplumun "temeli",
"tüm iyiliklerin" kayna¤› olarak görmektedir (186). Frans›z Devri-
mi bu kayna¤a deli gibi sald›r›yordu. Fakat mesele yaln›zca din de-
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¤ildi; Burke'e göre ça¤›n›n "talihsizli¤i" "her fleyin tart›fl›lacak ol-
mas›"yd› (188). Ve bu "illeti", her fleyi tehdit eden bu olay-devrimi
defetmek için duruma sadakatini ilan eder: "Yüzünü Rousseau'ya
dönenlerden veya Voltaire'in peflinden gidenlerden de¤iliz; Helveti-
us bizim aram›zda hiç yay›lmad›. Ateistlerin vaaz›na kulak asm›yo-
ruz; bizim yasalar›m›z› deliler yapm›yor" (181-2, 185).

Bütün karfl›-devrimci düflüncelerin as›l jesti mevcut durumu pa-
radoksal bir biçimde tan›mlamas›d›r: Bir taraftan de¤iflmezdir, ama
di¤er taraftan tehlikeye karfl› savunmas›zd›r. Burke'ün bu paradoks-
la bafl etme yolu, devrimi uzakta tutmak için gerekli gördü¤ü reform
fikridir. Kökten de¤ifltirip denemek yerine "muhafaza etmeli", "iyi-
lefltirmelidir" insan (267). Bu bak›mdan reform yaln›zca ampirik bir
tehlike olan devrimi, devrimin fliddetini de¤il, bizzat devrim fikrini
söndürme arzusudur ayn› zamanda. Burke örne¤inde üç önemli
nokta hemen göze çarpar.

‹lk olarak, siyasal özneleflmenin do¤as›n› göremez. Onun için
olay düflünülemez bir fley olarak kal›r, çünkü Burke ancak "tarih"
perspektifinden düflünebilir. Fakat durumun ötesini sadece olayla
ifltigal eden "öznel" perspektif görebilir. ‹kincisi, devrimi ampirik
sonuçlar›na indirger; sonuçlar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda her devrim,
pek çok aç›dan, bir "vebad›r". Fakat devrim olufltur ve olufl tarihe in-
dirgenemez; tarih aç›s›ndan bakarsak hep zamans›zd›r (Deleuze
1995: 171). Burke'ün solcu ça¤dafl› Catharine Macaulay'in savun-
du¤u üzre, yeniye dair hiçbir içgörü edinemeyiz tarihten, tarih bu
bak›mdan "hiçbir fleyi ayd›nlatmaz" – nihayetinde tarih Frans›z
Devrimi'ne kökten eflitlikçi bir toplum örne¤i sunmam›flt›r (1790:
87-88). Üçüncüsü, devrimci eflitlik arzusu Burke'te bir muadiliyle,
demokrasi düflmanl›¤›yla karfl›lafl›r. Devrimin bize miras kalan ge-
lenekleri yok ederek "insanlar›n eflitli¤ine" do¤ru ilerledi¤ini, bu-
nun da tüm vatandafllar› birbirine eflitleyip "homojen bir kitle" hali-
ne getirdi¤ini; yani bir canavar, güruh yaratt›¤›ndan flikâyet eder
Burke (2004: 299-300).

Her karfl›-devrim bu üçü, yani nesnelcilik, tarihselcilik ve kitle
düflmanl›¤› temelinde, olay›n hem öncesinde hem de sonras›nda,
olaya karfl› koymaya yönelik bir arzuya iflaret eder: Ya önleyici stra-
tejilere baflvurur ya da süreci yolundan ç›karmaya çal›fl›r, devrim
öncesi düzenin yeniden tesis edilmesi için mücadele eder. Bu an-
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lamda karfl›-devrim devrimin tüm veçhelerine, hem devrim fikrine
hem de fiilleflmesine karfl› ilkeli bir tepkidir.

Fakat devrim "fikri" ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere bir fikirdir.
Fikirler imkânlar›n gerçekli¤inden ibaret de¤ildir asla; imkânlar fi-
ili tarihsel durumlarda zaten gerçektir; bir fikirde söz konusu olan
daha ziyade imkân›n imkân›d›r, düflünülemez olan› mümkün k›l-
makt›r. E¤er olay yeni imkânlar yaratarak var olan durumun ötesine
geçmenin bir yolu ise, karfl›-devrim de neyin mümkün neyin imkân-
s›z oldu¤unu (yeniden) tan›mlayarak bu imkânlar› s›n›rlama çabas›-
d›r. Bu yüzden karfl›-devrimci düflüncenin a¤›rl›k merkezi her za-
man var oland›r. A¤›rl›k merkezini bir durumdaki potansiyellikten
durumun haline kayd›r›p, siyasal öznelli¤i yeniden duruma gönde-
rir, yeniden var olan düzene havale eder. 

Ne var ki bar›flç›l bir süreç de¤ildir bu. "fiiddet eylemlerine kar-
fl›" vaazlar veren, "terörü" düflünülemez, tecrit edilmifl, siyaset-alt›
bir terime dönüfltüren Thermidor dönemi iflte bu yüzden s›rt›n› terö-
re dayam›fl; birçok devrimciyi yarg›s›z infaz etmifl, varl›kl› kesimin
ifline gelecek flekilde devletçi mekanizmalar› yeniden tesis etmifl,
devletle aras›na mesafe koymaya çal›flan tüm olay siyasetlerini flid-
det yoluyla bast›rm›flt›r (Badiou 2005a: 124-6, 138). Yani karfl›-dev-
rim olay›n sonuna iflaret eder, ille de terörün sonu demek de¤ildir.

Fakat düstur ve ilkelerin idaresindeki öznel süreci de engeller,
bu süreci verili düzen içindeki hesaplanabilir "menfaatlere" endeks-
ler (132-3). Bu ikinci anlam›yla karfl›-devrim, devrimin ilkelerine
karfl› koymaktan ziyade onlar› revize eder, onlardan baflka bir fley
yarat›r. O halde sadece d›flsal, "karfl›" bir güç teflkil etmez; mücade-
lenin fikir ve ilkeleri sahiplenme, uygun hale getirme ve asimile et-
me etraf›nda döndü¤ü stratejik bir oluflum sahas› kurar. Bu yüzden
modernlik tarihi, Frans›z Devrimi baflta olmak üzere modern dev-
rimlerin kurucu kavramlar›n›n kapitalizm ve devlet taraf›ndan sa-
hiplenilmesinin, revize edilmesinin ve böylece bast›r›lmas›n›n tari-
hidir. Bu bak›mdan, özgürlük, eflitlik ve kardefllik fikirlerinin nas›l
ele geçirildi¤i, günümüz demokrasisinin sorunsal›n› oluflturur.
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Oscar'a aday gösterilmifl olan savafl filmi Ölümcül Tuzak/The Hurt
Locker (2009) günümüz demokrasisinin mükemmel bir resmini çi-
zer. Ba¤dat'taki ABD ordusuna ba¤l› üç kiflilik Patlay›c› Madde ‹m-
ha ekibinin hikâyesini anlatan filmin merkezindeki karakter James
Çavufl'tur. James ve adamlar› ölümle burun buruna, birbirini izleyen
epizotlardan ibaret bir hayat yaflamaktad›r. Ba¤dat'ta, bu terk edil-
mifl yerde her an ölüm tehlikesiyle karfl› karfl›yad›rlar; burada "va-
tandafllar" istisna figürlerine indirgenir, heyula ile köle, bedensiz
imge ile imgesiz beden çak›fl›r (Agamben 1998: 25).

Bu çak›flman›n en bariz haliyle Irakl›larda görülmesi flafl›rt›c›
de¤ildir. Bir yandan, filmde ç›plak yaflam olarak karfl›m›za ç›karlar;
bu hayata son verenlerin cezas› yanlar›na kal›r. Askerlerin mobil
teknolojileri onlar› sadece birer beden olarak "görüntüler" ve tan›r.
Fakat bir yandan da flarkl›laflt›r›lm›fl, içsellikten yoksun, heyula gibi
figürlerdir. Ancak Amerikan askerleri de ayn› fleyi deneyimler. Me-
sela çarp›c› bir sahnede, James bir bombay› etkisiz hale getirmeye
çal›flmakta, adamlar› da mevzilenip alan› gözetlemektedir. Etraf› ta-
rarken, bir adam›n apartman dairesinden onlar› kameraya çekti¤ini,
ard›ndan da minaredeki birkaç adam taraf›ndan izlendiklerini ve bu
adamlar›n elinde kamera olan di¤er kifliye bir iflaret gönderdi¤ini
fark ederler. Irak'ta dolaflmak askerler için tehlikeye davetiye ç›ka-
r›rcas›na görünür ve nesneleflmifl olma, teflhir edilme deneyimidir
(bkz. Bennett ve Diken 2011). 

Fakat bunun yaln›zca Irak hakk›nda bir hikâye olmad›¤› da orta-
ya ç›kar. Sondan bir önceki sahnede, James kar›s› ve çocu¤unun ya-
n›na ABD'deki evine döndü¤ünde aç›kça anlafl›l›r bu. ‹lginç bir fle-
kilde, James bu geri dönüflü, aile evini, süpermarketi –ev hallerinin
ve Amerikan tüketim kültürünün, savafl› meflrulaflt›rma gibi tipik ör-
neklerle sunulan "de¤erler"in belli bafll› temsillerini– kafa kar›flt›r›-
c› ve rahats›z edici fleyler olarak deneyimlemektedir. Bir istisna fi-
gürü olan James s›radan, "normal" yaflam ile bafla ç›kacak donan›ma
sahip de¤ildir. Sahne biterken James yatak odas›nda küçük o¤luyla
oynamakta, o¤luna yaflam›n sürekli bir gözü aç›lma süreci oldu¤unu
usul usul aç›klamaktad›r. Ani bir kesmenin hemen ard›ndan, karaya
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dönen Chinook helikopterlerini görürüz. Bu bölüm bölüm anlat›,
James'in yeniden Irak'a varmas›yla sona erer; bir kapal› devre gibi
bizi anlat›n›n bafl›na döndüren final sahnesinde James'i bir kez daha
koruyucu bomba imha k›yafetleri içinde bofl bir sokakta ilerlerken
görürüz. Yeni bir flirketle bafllad›¤› yeni bir döngüdür bu; görevin
sonsuz ve Sisyphosvari oldu¤unu ima eder. Ne bir ilerleme, ne bir
baflar› vard›r. Ne de bir olay.

O halde film "demokratik materyalizm"de bir rol oynar. Badiou
demokratik materyalizmin temel aksiyomunu flöyle özetler: "Yal-
n›zca bedenler ve diller vard›r" (2009b: 1, 34). Filmde sadece nesnel
varolufl olarak biyopolitik bedenleri gösterir; varl›klar›n›n gücül,
metafizik bir boyutu yoktur. Fakat bu materyalist konsensüs "de-
mokratiktir" de; hem askerlerin oraya "özgürlük getirmek" için
Irak'ta olmas› bak›m›ndan, hem de filmde dil ve kültürlerin ço¤ullu-
¤unun tan›nmas› bak›m›ndan böyledir. Bu nedenle, Ölümcül Tuzak'
›n vizyonu "bedenler" ile "diller" aras›ndaki iliflkilerle s›n›rl›d›r; an-
lat›ya siyasal bir hakikat katma girifliminde bulunulmaz. Film, ey-
lemleri askerlerin bak›fl aç›s›na ters düflebilecek alternatif perspek-
tiflerden gösterme fleklindeki siyasal jesti reddeder. Buna ba¤l› ola-
rak, askerin faaliyetlerinin siyasi, askeri veya sosyo-ekonomik
amaçlar› üzerinde de durmaz.

"Yaln›zca bedenler ve diller" aksiyomuna karfl›l›k, Badiou flunu
savunur: "Bir de hakikatler vard›r" (4). "Hakikat" her zaman verili
duruma göre bir istisna olarak var olur, "bedenler ve diller"e aflk›n
bir boyut katar. Aksiyom, fiili "bedenlerin ve dillerin" sonlulu¤unu
aflan bir sonsuzlu¤a gönderme yapar (7-9 ). Ölümcül Tuzak bu s›çra-
may› yapamaz ama. Bedenlerin maddiyat›n› savunan, ayr›ca film
denen mecran›n maddiyat›n› önplana ç›karan Ölümcül Tuzak'›n çar-
p›c› taraf›, verili duruma bir "olay" eklentisi, verili olana göre bir de-
¤ifliklik imkân› eklentisi yapabilecek herhangi bir süreçle ba¤ kur-
maya yönelik hiçbir giriflimin olmamas›d›r. Karakterler öznelikle-
rinde hiçbir de¤iflim yaflamaz, hayatlar›n› yeni bir pencereden gör-
meye veya kendilerini aflmaya bafllamazlar. (Biyopolitik) bedenleri-
ne ve (seyirlik) kültürlerine hapsolup kalm›fllard›r. Bu s›rada film,
izleyicileri zaman›n daimi bir flimdi haline geldi¤i "atonik" bir dün-
yaya, ba¤lant›s›z epizotlar›n birbirini izlemesinden ibaret bir salt
tekrara hapseder (bkz. a.g.y.: 121, 420).
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"Bedenler ve diller"in ötesinde bir fleyi kabul etmeyi reddetti¤i
için, karakterlerine iliflkin olarak ayn› anda hem biyopolitik hem de
kültürelci bir kavray›fl› sürdürmek zorundad›r film; sürekli k›r›lgan
karakterlerinin ölümlülü¤üne odakl›d›r. Bundan dolay›, anlat› düze-
yinde h›zla büyüyen tek tutku ölüm korkusudur. E¤er James örne-
¤inde oldu¤u gibi ölüm korkusu da yoksa, bu asla bir hakikate er-
mez; uyuflturulmufl gitmifltir. Demokratik materyalizmin hayati
buyru¤una James de uyar: ‹nsan "fikirsiz yafla"mal›d›r (a.g.y.: 511).
K›sacas›, Ölümcül Tuzak'ta betimlenen dünyaya göre flüphesiz "ide-
olojilerin sonu" gelmifltir; bu dünyada siyasal olan düflünülemez,
Irak örne¤inde as›l meselenin ne oldu¤unu gören yoktur: iktidar ve
petrol (Bennett ve Diken 2011).

Özgürlük, Eflitlik, Kardefllik

Bu bizi yeniden üç kavram›n –özgürlük, eflitlik, kardeflli¤in– de-
mokratik materyalizmdeki kaderine getirir. Demokratik materya-
lizm özgürlü¤ü negatif bir kurala, var olan›n kural›na indirger; yani
ancak tek tek bedenlerin kendi kapasitelerini fiillefltirmelerinin
önünde herhangi bir kültürel yasak olmad›¤› sürece özgürlükten
bahsedilebilir. Mesela bugün tüm özgürlüklerin ortak paradigmas›
olan cinsel özgürlü¤ün temelinde, bedenler ile kültür yasalar›n›n ek-
lemlenmesi vard›r; yani insan "kendi cinselli¤ini yaflama" özgürlü-
¤üne sahip olmal›d›r, bunun arkas›ndan di¤er özgürlüklerin de gele-
ce¤i farz edilir (Badiou 2009b: 34). 

Bugün bununla alakal› bir baflka özgürlük paradigmas› da tüke-
timdir kuflkusuz. Tüketim toplumu, özgürlük talebinin piyasa tara-
f›ndan giderek daha fazla özümsendi¤i, piyasan›n özgürlük talebini
temellük etti¤i bir toplumdur (Bauman 1998: 25). Bu anlamda tüke-
tim özgürlü¤ü di¤er özgürlük biçimlerini "ütopyac›" gibi gösterir,
"kendine alternatif olabilecek her fleyi" marjinallefltirir ve görünmez
k›lar (Bauman 1988: 93). Sonuçta iktidar ve özgürlük etkileflimi yeni
bir anlam kazan›r, "iyi toplum"un herkesin menfaatine oldu¤unu var-
sayan demokratik siyaset giderek ifllevsiz hale getirilir (70).

Özgürlü¤ün bu iki versiyonunda da kaybolan fley, Frans›z Devri-
mi'ndeki ilk anlam›, yani kendi kendini yönetme arzusu, özgürlü¤ün
"kendine has çekicili¤idir"; insanlar özgürlükte "bizzat özgürlü¤ün
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kendisinden" baflka bir fley bulmay› bekler oldu¤unda kaybolup gi-
der bu (Tocqueville 2008: 168). Modern iktidar genellikle özgürlü-
¤ün anlam›n› bir düzen dahilinde sabitlemeye, özgürlü¤ü prati¤e
geçirme imkânlar›n› teflhis etmeye çal›flm›fl; bunun için de "özgürlü-
¤ü" teknik ve stratejik bir iktidar kavray›fl›na uygun olan yasal bir
(biçimsel) özgürlük kavram›na dönüfltürmüfltür (bkz. Foucault
1977, 1978). Sonuç olarak, modernlikte özgürlük genellikle yöne-
timselli¤in (governmentality) bir sonucu olarak ortaya ç›kar. Buna
ba¤l› olarak,

… bugün özgürlük kavram› ele geçirmek için dolays›z bir de¤er içer-
mez, çünkü liberalizme, parlamenter ve ticari özgürlük doktrinine k›s›l›p
kalm›flt›r ... Öyleyse felsefi özgürlük kavram›n› kendinden baflka bir nokta-
dan yeniden infla etmek gerekir. "Özgürlük" kelimesini özgürce kullanabil-
menin yolu, kelimenin baflka kelimelere tabi k›l›nmas›ndan geçer. (Badiou
2008b: 173)

Eflitlik kavram›n›n kaderi de benzerdir. Bugün eflitlik talebi, iyice
yerleflmifl bir bölüflüm sisteminde "daha fazlas›n›" talep etmek ola-
rak anlafl›lmaktad›r. Fakat eflitli¤in esasen daha radikal bir anlam›
vard›r; tikel menfaatlerin müzakeresinden ziyade, toplumsal mekâ-
n›n bütününü yeniden infla etmeyi amaçlar (Zizek 1999: 204-08).
Siyaset her zaman eflitlik hakk›nda, ortak kaynaklar›n adil bölüflü-
mü hakk›nda bir anlaflmazl›k olarak tezahür eder. Bu "adil bölüflüm"
aritmetik bir eflitli¤e, insanlar›n toplulu¤a yapt›¤› katk›yla topluluk-
tan alaca¤›n› birbirine eflitlemeye indirgenemez; çünkü toplulu¤un
içinde, ortak iyiye bu toplumdaki yanl›fllara ve eflitsizliklere dikkat
çekme özgürlüklerinden baflka türlü bir katk›da bulunamayacak
olanlar vard›r (Rancière 1999: 6). 

‹nsanlar baflkalar›n›n onlara yapt›¤› yanl›fllar nedeniyle toplulu¤un tü-
müyle özdeflleflir. Hiç pay› olmayanlar›n (antik dönemde yoksullar, üçüncü
s›n›f, modern proletarya) pay› ya heptir ya hiç. Üstelik topluluk ancak pay›
olmayanlar›n pay› yoluyla, bu hep olan hiç yoluyla siyasal bir topluluk ola-
rak var olur – yani temel bir ihtilafla ikiye ayr›lm›fl flekilde. (9)

Dahas›, özgürlük ve eflitlik kavramlar›n›n günümüz demokrasilerin-
de içten sapt›r›lmas›yla, kardefllik kavram› da topluluk kavram›na
tabi k›l›n›r (Badiou 2008b: 148). Toplulu¤un belli bafll› tözlerini (et-
nik, tüketimsel, cinsel, dini, vb.) s›n›fland›ran, bu tözlerin yeni yeni
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haritalar›n› ç›karan bir yönetimsellik terimi haline gelmifltir toplu-
luk (bkz. Rose 1999: 175-7). Burada önemli olan fludur: Yönetim-
sellik, yönetilecek fleylerin sonsuz "ço¤ullu¤una" iflaret eder, yöne-
tilecek fleyleri "özgül ereklilikler" olarak alg›lar (Foucault 1991:
95). Bu bak›mdan demokratik materyalizmin "bedenler ve diller"
ile u¤raflmas›, sonlular›n sonsuzlu¤unu bu sonlular›n kendilerini ev-
rensellefltirmelerine izin vermeksizin yönetmeyle ilgili bir mesele-
dir. O halde "topluluk", sonluluktan sonsuzlu¤a, tikelden evrensele
gitmenin imkâns›zl›¤›n›n iflaretidir. Toplulu¤un dünyas›, burada bir
failin hakikat ile yüzleflebilece¤i aflk›n noktalar›n olmamas› bak›-
m›ndan, "atonik" bir dünyad›r (Badiou 2009b: 420).

Sonsuzu Talep Etmek

‹ktidar "kötüdür demiyorum," diye vurgular Foucault, "iktidar›n
mekanizmalar› itibariyle sonsuz oldu¤unu söylüyorum" (2005: 266).
Dolay›s›yla özgürlü¤ün icras›, belirlenmifl veya sonlu bir fiili biçim-
le, "garantilenmifl bir özgürlük"le s›n›rlanamaz (1986a: 265). As›l
mesele özgürleflmektir, gidiflat›n özgürlük olmas› de¤il. Özgürlük
kurumsallaflt›r›ld› m›, "garantilendi" mi bir uysall›k abidesine dö-
ner. "Özgürlü¤ün garantisi özgürlüktür" (245). Özgürlük, sonsuz ile
ba¤›n› korudu¤u müddetçe özgürlük kal›r. 

Eflitlik de "sonlu" durumlarda faydalan›labilecek tekil bir öner-
meden fazlas›d›r (Badiou 2008b: 173). Durumun ötesine geçerek si-
yaseti sonsuza ba¤lar. Bu yüzden eflitlik kavram›n›, toplumsal (kül-
türel farklar›n tan›nmas›) veya ekonomik (yeniden bölüflüm, f›rsat
eflitli¤i vb.) eflitlikten ay›rmak gerekir. Belirleyici olan öznel boyu-
tudur ki o da sonsuza aç›l›r (a.g.y.). 

Sorun yaratan fley asl›nda demokrasi tan›m›d›r. Thermidorcular ve on-
lar›n liberal torunlar› gibi belirli grup veya bireylerin ç›karlar›n›n imkân
alan›nda mukim oldu¤una inand›¤›m›z sürece, demokrasinin –ister yavafl
yavafl, ister bir ç›rp›da– bozularak duruma göre ümitsiz bir yozlaflmaya git-
ti¤ini görürüz. Muhafaza etmemiz gerekti¤ine inand›¤›m hakiki demokrasi
bundan epey farkl› bir kavram. Daha ziyade Fikir önünde, siyasal Fikir
önünde eflitlik demek oluyor. (Badiou 2008a: 91-92)

Benzer bir flekilde kardefllik kavram› da aslen tekil ile evrensel ara-
s›nda bir iliflkiye iflaret eder; "sonsuzun" ("biz") sonlulu¤a (birey)
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hâkim oldu¤unu gösterir; fiili (sonlu) bir topluluk olarak tarihsellefl-
tirilemeyen, aç›k, sonsuz bir "biz"e (Badiou 2007a: 90-91, 96, 102-
4). "Komünizm" tam da bu imkâns›zl›¤›n, bir özdefllik, töz ya da ku-
rucu bir jest olarak toplulu¤un imkâns›zl›¤›n›n ad›d›r. Komünizmin
toplulu¤u ancak "gelen topluluk" (Agamben 1993), içkin bir "ortaya
ç›kma" (Badiou 2008b: 148) olabilir. O halde komünizm siyasetin
gerçe¤idir; "gerçeklik" olarak kavran›p temsil edilemeyecek, ancak
"bir engel" gibi karfl›lafl›labilecek oland›r (Badiou 2007a: 108). Fa-
kat temsil edilemese de gösterilebilir. Gerçek olarak "biz", gerçe¤in
hem sahnelendi¤i hem de tüketildi¤i tezahürlerinden baflka bir fley
de¤ildir (a.g.y.). Bu temel anlamda komünizm, fikirsiz olan demok-
ratik bir materyalist dünyada imkâns›z bir fikri ›srarla savunmakt›r. 

Özgürlük ve eflitlik kavramlar›n› revize edip topluluk fikrini top-
luluklar›n fiili tözlerine indirgedi¤inde, demokratik materyalizmin
yapt›¤› fley asl›nda tam da bu fikri, komünizmi siyaset sahnesinden
kovmakt›r; bu yüzden "bugünün tek gerçek sorusu, ikinci komü-
nizm Fikri dizisini nas›l açabilece¤imizdir" (Badiou 2008a: 92).

Siyasal durumlar "sonsuzdur" ve siyasetin bafll›ca görevi bu nok-
tay› dikkate al›p "durumlar›n ontolojik sonsuzlu¤uyla" iliflki kur-
makt›r (Badiou 2008b: 172). Demokrasi, parlamenter sisteme veya
meflru Devlete indirgenemez. Demokrasi her fleyden önce öznelefl-
menin siyasal tarz›d›r: Demos'un "kendi nasibini bütün vatandafllara
ait olacak bir eflitlik" bildi¤i, kendini tüm toplumun cisimleflmifl hali
olarak sundu¤u bir süreçtir (Rancière 1999: 8, 99, 116, 121).

Demokrasi, tikel olan› siyasal iradenin evrensellik yasas› alt›na yerlefl-
tiren fley olarak tan›mlanabilir. "Demokrasi", bir anlamda, tikel durumlar
ile bir siyasetin birleflmesinin siyasal figürlerine verilen add›r. O halde "de-
mokrasi" sadece ve sadece felsefi bir kategori olarak kurtar›labilir; siyase-
tin etkilili¤i veya tikel bahislerle birleflen siyaset diyebilece¤imiz fleyi ta-
n›mlamaya bafllar art›k. Böyle anlafl›ld›¤›nda, siyaset Devlete tabi olmak-
tan kesinkes kurtulmufltur. (Badiou 2005a: 92)

Bu yüzden hakiki demokrasi, paradoksal bir biçimde, bir temsil sis-
temi olarak demokrasi de dahil, verili bir iktidar kümelenmesine ita-
at etmeyi reddeder. Demokrasinin gerçek anlam› isyanda ortaya ç›-
kar. Ve bu gerçek anlam›yla demokrasinin kendisine göre bir fliddeti
vard›r; yasay› ask›ya alan, eflitlikçi itkinin bir patlamas› biçimini
alan bir fliddet, demokrasiye içsel "terörist" bir e¤ilim olarak iflleyen
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bir fliddettir bu (Zizek 2007a: xxxiii). Bu fliddet demokratik mater-
yalizm taraf›ndan inkâr edilir elbette. Peki bu demokratik materya-
lizmin bar›flç›l oldu¤u anlam›na m› gelir?

fiiddet

Demokratik materyalizm fliddeti inkâr etse bile, bizzat kendisi flid-
detlidir. Baflka kültürlere ve kimliklere hoflgörü ad› alt›nda pasif ni-
hilizmi dayat›r; buna karfl›l›k söz konusu hoflgörü de "fanatizm"le
komfludur, zira insan haklar› ad›na "kendine d›flsal olan› yok etmeyi
amaçlar" (Badiou 2009b: 511). Yine de bir insanl›k kavram›m›z›n
olabilmesi için insanl›kd›fl› kavram›m›z›n da olmas› gerekir, özne-
nin olay›n etkisiyle flimdiyle birleflmesini olanakl› k›lan sonsuz veç-
hesini de ele almam›z gerekir: "Dünyalar›n sonsuzlu¤u bizi her son-
lu utançtan korur. Sonluluk, sürekli ölümlü oldu¤umuzdan dem vur-
mak, tek tutkunun ölüm korkusu olmas› – bunlar demokratik mater-
yalizmin tats›z bileflenleridir (514). 

‹sterseniz bu noktada Ölümcül Tuzak'a geri dönelim. Meslektafl-
lar›n›n "pervas›z", "b›çk›n" ve "delinin teki" gibi türlü türlü flekiller-
de tan›mlad›¤› James'i motive eden ölüm dürtüsü veya yo¤un bir
deneyim aray›fl›yla uyuflukluk ve hissizlikten kurtulma arzusudur.
Risk al›r, içki ve sigara içer, yüksek sesle heavy metal dinler, iletifli-
mi zay›ft›r ve di¤er askerler ondan öylesine nefret ederler ki bir ara
onu öldürmeyi bile tart›fl›r. Mant›¤›, risk alma ve fedakârl›¤› uyufltu-
rucuya dönüfltürme, keyiften feragat etmeyi art› keyfe dönüfltürme
üzerine kuruludur. Filmin en bafl›ndaki al›nt› da flöyledir: "Savafl
hengâmesi ço¤u zaman güçlü ve ölümcül bir ba¤›ml›l›kt›r, zira sa-
vafl uyuflturucudur." Bununla beraber, özneli¤ini koruyabilmesi için
›zd›rap duymas›, ac› çekmesi laz›md›r. O halde Nietzsche'nin radi-
kal (ya da "intihar e¤ilimli") nihilistinin mükemmel bir örne¤idir.
Emniyet tak›nt›l› pasif nihilistin ya da "demokratik materyalist"
toplumun aksine James tehlike ba¤›ml›s›d›r. Bu toplum tutkular› ol-
mayan kafeinsiz bir gerçekli¤i seçerken, James kendi ba¤›ml›l›kla-
r› ve kendi tutkulu ba¤l›l›¤›, ba¤›ml›l›¤› u¤runa toplumsal ba¤dan
vazgeçmeye haz›rd›r. Bir korku toplumunun bafll›ca terör simgesi
olan bomba, James'i büyüleyen tek nesnedir (bkz. Bennett ve Diken
2011).
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Bu nedenle James'te cesaret ve tak›nt›, risk ve mesuliyet birbirin-
den ayr›flt›r›lamaz hale gelir. Film boyunca, kendini kontrol edeme-
mesi giderek çevresindekileri tehdit etmeye bafllar; gece gece adam-
lar›n› gereksiz yere Ba¤dat'›n dar sokaklar›na ç›kar›p varl›¤› flaibeli
bir bombac›n›n pefline takt›¤›ndaysa doruk noktas›na ulafl›r. Buna
ra¤men, Richard Corliss adl› bir yorumcu "ordunun James gibi
adamlara ihtiyac› oldu¤u" görüflündedir (Corliss 2008). Ya James
yeni "Marlboro adam›"ysa: "Irak yanarken sigaras›n› tüttüren as-
ker", "Amerikal›lar›n yapt›klar›n›n yanlar›na kâr kalmas›n›n bir iko-
nuysa" (Klein 2004)? Bu ba¤lamda önemli olan fludur: K›yamet /
Apocalyopse Now'daki Kurtz gibi, Ölümcül Tuzak'taki James de her-
hangi bir simgesel yasan›n boyunduru¤una girmeyen müstehcen bir
keyfi cisimlefltirir (bkz. Zizek 2005). Bu nedenle gerçe¤in savafl bi-
çimindeki uçurumuyla terörize edici bir jouissance olarak yüzlefl-
meye cüret eder. Ancak hem Kurtz hem de James sistemin fazlal›¤›
olsa da, sistem Kurtz'u saf d›fl› b›rak›r çünkü o siyasal ve etik aç›dan
sisteme ters düflmektedir. Ölümcül Tuzak'ta ise sistemin James'e bir
kast› yoktur. ‹çsel fazlal›¤› meflrulaflt›r›larak bir savafl kahraman›na
uygun hale getirilir. Haziran 2009'dan Haziran 2010'a kadar AB-
D'nin Afganistan görevinin bafl›nda bulunan general McChrystal ör-
ne¤ini ele alal›m:

McChrystal ... yaflam›n bafllar›ndan itibaren kendisinden bir "kötü adam"
infla etmeye çal›flm›flt›. Gitti¤i askeri okulda kendisini itaatsizlik sanat›n-
da gelifltirmifl, bunun için ödüllendirilmiflti: 100 saatlik ihtar cezas› ald›¤›n-
da s›n›f arkadafllar› onu "yüzy›l›n adam›" diye alk›fllam›flt›. Bush yöneti-
minde, amaçlar›na ulaflmak için her yolu mübah görmesi; emir komuta zin-
cirine uyma, hakikat (bir dost atefli vakas›n› örtbas etmekle suçlanm›flt›) ve-
ya angajman kurallar› gibi incelikleri gözard› etme ›srar› da yine ödüllendi-
rilmiflti. Terbiye edilmemiflti; Afganistan ellerine teslim edilmiflti. (Doyle
2010)

Siyasal bir taraf› kalmam›fl bir manzarad›r bu; antagonistik siyasetin
karfl›s›na sistemin bünyevi fazlal›¤› yerlefltirilir. Bu flekilde, ilk ba-
k›flta de¤er sisteminden fliddeti ç›karmaya çal›fl›r gibi görünse de,
asl›nda demokratik materyalizmin kendisi de paradoksal, vecdi bir
fliddet üretir:

… nesnesinden kopar›lm›fl olan ve o nesnenin kendisine yönelen bir
fliddettir bu – siyasala ve toplumsala yönelen. Art›k ne anarflisttir ne de dev-
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rimci ... Sistemin içsel çeliflkileriyle ilgilenmez; tam da toplumsal›n ve si-
yasal›n ilkelerini hedef al›r. (Baudrillard 1998: 66)

James'in fliddetinin kökeni de bu paradoks de¤il midir? Onun flidde-
ti (siyasal) bir çat›flmay› de¤il konsensüs düzeyini yans›t›r; fliddetin
(fliddet ba¤›ml›l›¤›n›n) yeniden üretimi d›fl›nda ne bir de¤er, ne bir
nesne ne de bir sonuç üretir. James yol kenar›nda bulunan ve bomba
oldu¤undan flüphe edilen bir nesneyi incelemek için ilk kez göreve
ça¤r›ld›¤›nda, trafi¤e kapat›lm›fl caddeye h›zla dalan taksi floförüne
silah çeker. Bir noktada James'in taksinin ön cam›na atefl açt›¤› ger-
gin bir restleflmeden sonra, floför geri döner ve askerler taraf›ndan
arabas›ndan yaka paça ç›kar›l›r. James "bir isyanc› de¤ildiyse bile,
art›k kesin öyle," diyerek flakayla kar›fl›k bir gözlemde bulunur. Ja-
mes'in nefret etti¤i pasif nihilizm kültürü, bu kültürün "afl›r› koru-
ma" gayreti ba¤›fl›kl›k kayb›na yol açmaktad›r adeta; t›pk› ba¤›fl›k-
l›k sisteminin afl›r› duyarl›l›¤› nedeniyle vücudun kendi dokular›n›
tehlike olarak alg›lay›p sald›r› amac›yla üretti¤i antikorlar /anti-be-
denler gibi James de sisteme iliflkin bir patolojinin ete kemi¤e bü-
rünmüfl halidir (bkz. Baudrillard 2002: 93). ‹nsan merak ediyor:
E¤er James bizi teröristlerden kurtar›yorsa, James'ten, sistemin iç-
sel bir fazlal›¤› olarak ortaya ç›kan ve bir dispozitif olarak normal-
lefltirilen (devlet) teröründen bizi kim koruyacak? 

Silahl› demokratik materyalizmin fliddetli atoni vaadinin karfl›s›na dün-
yan›n en ücra köflelerinde bir yal›t›lm›fl dil aray›fl›n› koyabiliriz; bu aray›fl
temelinde, bir "evet"in bize en az›ndan bir noktada isimsiz kahraman olma
yetkisi verece¤ini öne sürmek mümkündür. Hakiki olanla birleflmek için,
konuflman›n s›radanl›¤›n› kesintiye u¤ratmak gerekir. (Badiou 2009b: 422)

Rousseau'nun felsefesi böyle bir kesintiye sahici bir yaklafl›m sunar.
Gerçi genel iradenin uyguland›¤› siyasal usulün pratik zorlu¤uyla
ilgili bir sorun vard›r çözemedi¤i. Rousseau'da siyaset ilkesi ço¤un-
lu¤un hâkimiyeti temelinde meflrulafl›r. Ancak "bölünmez" oldu¤u-
na göre, genel irade ço¤unlukla, yani say›larla belirlenemez. "Biz-
zat say›n›n kendisi" siyasetin "ölçüsünü alamaz" (Badiou 2006a:
354). Siyasetin say›lara indirgenmesi tam da temsili demokraside
olan fleydir. Bir taraftan, siyaset say› oyunlar›ndan, mesela oy say›-
m›ndan ibaret oldu¤u müddetçe siyasal olaya eriflilemez (353-4).
Fakat say›n›n siyaset için ilginç olmad›¤› anlam›na gelmez bu: Say›

SONSUZ DEVR‹M 113



tam anlam›yla siyasal olmasa da, yani bir durumdaki imkânlar bir
sonluluk çerçevesinde say›lamazsa da, devletle araya mesafe koya-
bilmek için, siyasete bu mesafeyi "ölçecek" bir say›sall›k gerekir
(Badiou 2005a: 145).

Her siyaset olay›n kolektif karakterini, yani durum veya temsilin
sonsuzunu ça¤r›flt›r›r, fakat ayn› zamanda bir baflka sonsuzu, yani
durumun temsili veya halini ça¤r›flt›r›r (144). Bu fazlal›¤a sabit bir
ölçü verir (bkz. 3. Bölüm). Bu bak›mdan bir reçete olarak "devrim"
devletin fazlal›¤›n›n kutsal belirlenmemiflli¤ini kesintiye u¤ratan
bir siyasal ifllev yaratarak devletin zay›fl›¤›n›, fazlal›¤›n›n belirlen-
medi¤ini gösterir (147-8). Eflitlikçi düstur devlet ile araya mesafe
koymadan, yani devlet ölçülmeden ortaya ç›k›p yay›lamaz. Ne de
olsa eflitlikçi mant›¤› engelleyen fley fazlal›¤›n kendisi de¤il, fazlal›-
¤›n ölçülemez olmas›d›r (149). Dolay›s›yla eflitli¤in flifresi birdir:
"Say›lm›fl bile olmayan› bir saymakt›r" (150). 1 "ayn›n›n" say›s›,
eflitli¤in ifadesidir (a.g.y.). E¤er özgürlük devletle aradaki mesafey-
se, eflitlik de sonsuzdan 1'e do¤ru hareket, birin üretilmesidir. Buna
göre demokrasi, "özgürlük ve eflitli¤e ayar çekmektir" (151). 

Rousseau'nun açmaz›n› belirleyen, say›n›n iki anlam› aras›ndaki
uyumsuzluktu. Rousseau say›y› sadece ço¤unlu¤un hâkimiyeti çer-
çevesinde düflündü¤ü için, ço¤unlu¤un hâkimiyetini ask›ya alan
diktatörlü¤ü, devletin bekas›n›n söz konusu oldu¤u istisnai durum-
lara münasip bir tepki olarak de¤erlendirmek durumunda kalm›flt›.
Bizzat devletin sorunsallaflt›r›ld›¤› bir vizyona ilerleyememiflti. Te-
mel derdi egemenli¤in meflru biçimi oldu¤u için, ço¤unlu¤un hâ-
kimiyetinde bunun ampirik biçimini bulmufl, fakat siyasal usulü fi-
ili, ampirik durumundan ay›ran fleyin ne oldu¤u sorusuna bir yan›t
gelifltirememiflti. Siyasetin hakikate de¤il meflruiyete ba¤lanmas›n-
dan kaynaklanan bu açmaz ancak Marx'la çözülmüfltür (Badiou
2006a: 353).
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5
H‹ÇB‹R fiEY VE HER fiEY

D‹N, DER FEUERBACH, insanlar›n en iyi niteliklerini ele geçirip Tan-
r›'ya tahsis eder, insanda olumsuzlanan› Tanr›'da olumlar (1989:
27). Dini yabanc›laflma paradoksu budur: Tanr› ne kadar de¤erlenir-
se, insan yaflam› da o kadar de¤ersizleflir. Sermayeyi iktisadi yaban-
c›laflma kayna¤› olarak resmetti¤i 1844 Elyazmalar›'nda Marx da
ayn› mant›¤› tekrarlar: Kapitalizmde iflçiler ne kadar zenginlik üre-
tirse, o kadar yoksullafl›r.

Ne kadar azsan, o kadar fazlas›na sahip olursun; kendi yaflam›n› ne ka-
dar az ifade edersen, yabanc›laflm›fl yaflam›n o kadar muazzam, yabanc›lafl-
m›fl varl›¤›n o kadar büyük olur. Siyasal iktisatç› hayat›ndan ve insanl›ktan
ne ald›ysa, para ve zenginlik olarak geri verir; yapamad›¤›n ne varsa, paran
yapabilir. (2007: 119)

Yaflam›n olumsuzlanmas› bir sistem olarak kapitalizmin bünyevi
unsurlar›ndan, kurucu veçhelerinen biridir; bu sistemde emekçinin
kendi ürünü, emekçinin metaya verdi¤i "hayat", sürekli "düflmanca
ve yabanc›" bir fley olarak ç›kar emekçinin karfl›s›na (a.g.y.:70). Bu-
nunla beraber devrim, insanl›¤›n yabanc›laflman›n insan› insanl›k-
tan ç›karan etkilerinden kendini kurtarma arzusunu tan›mlar.

Yabanc›laflma süreci ekonomiden do¤ar. Kapitalizmde emek gü-
cü bir metad›r, piyasada sat›lacak bir mald›r. Ama "kendine has" bir
metad›r, zira üretim sürecinde tüketilerek yeni bir de¤er, bir "art› de-
¤er" üretir (Marx 1976: 277, 279). "Kâr etmenin s›rr›" burada yatar
(280); bu bir "s›rd›r", çünkü sermayedar ile iflçi aras›ndaki iliflkinin
"biçimi" bu iliflkinin içeri¤ini mistifiye eder (731). Kapitalist üretim
özgürlük ve eflitlik diyar› gibi görünür. Fakat yegâne ifl biçimi ücret-



li emek oldu¤unda, iflçi emek gücünü satmamakta özgür kalamaz:
"‹flçinin canl› ve dolay›s›yla ihtiyaçlar› olan bir sermaye olmak gibi
bir bedbahtl›¤› vard›r – çal›flmad›¤› her an faizini ve dolay›s›yla ge-
çimli¤ini kaybeder" (Marx 2007: 84). Keza emek gücü art› de¤er ve
dolay›s›yla yeni sermaye üretti¤i için, bu da eflit bir iliflki de¤ildir;
yabanc›laflma süreci ayn› zamanda bir sömürü sürecidir: Sermaye
"yabanc›laflm›fl eme¤i temellük ederek kendini gerçeklefltirir"
(Marx 1973: 307).

Bu nedenle canl› emek ile sermaye aras›nda bir antagonizma
vard›r. Sermayenin bir özü, kendine ait bir yaflam› yoktur; canl›
eme¤in temellük edilmesi esas›na dayan›r, yaflamak için emek gibi
bir can damar›na ihtiyac› vard›r – Marx sermayeyi bu nedenle vam-
pir gibi bir kendilik diye betimler (1976: 716). Sermaye eme¤e ve
eme¤in yarat›c›l›¤› da dahil her fleye meta muamelesi yapar, tüm de-
¤erleri düzleyip sermayenin "ölçebildi¤i" tek de¤er biçimi olan de-
¤iflim de¤erine eflitler. Bir baflka deyiflle sermaye soyut ve tekbenci
(solipsistic) bir kendiliktir; kendine d›flsal herhangi bir fleyle de¤il,
sadece kendisiyle iliflkilidir.

Yine de, sermayenin daha fazla sermaye üretti¤i düflüncesi enin-
de sonunda bir yan›lsamad›r ve bu yan›lsama da sonsuza dek sürdü-
rülemez. Mutlaka bir kriz patlak verir. Dolay›s›yla kapitalizmin so-
runu sadece yabanc›laflt›r›c›, tekbenci mant›¤› de¤il, ayn› zamanda
bu mant›¤› inkâr etmesidir. Sermayenin s›n›rs›z hareketi sermaye-
nin canl› emekle kurdu¤u parazit iliflkisini, yani kendi kendini vücu-
da getiremeyece¤i, ancak canl› eme¤i sömürerek yeniden üretebile-
ce¤i gerçe¤ini inkâr etmesine yarayan kapitalist bir fantazidir niha-
yetinde (Zizek 2002b: 283). Krizlerin yapt›¤› fley, bu fantaziyi pa-
ramparça etmektir.

Krizler kapitalizmin iç çeliflkilerinden do¤ar. Kapitalizm bu ba-
k›mdan kendi mezar›n› kendi elleriyle kazar. Ancak Marksizmde bu
bak›mdan ciddi bir gerilim vard›r. Örne¤in Komünist Manifesto bu
mezar kaz›c›s› rolünü bir siyasal özne olan proletaryaya atfeder
(bkz. Marx ve Engels 2002: 233). Bu gerilim komünizm ba¤lam›n-
da, Marx'›n en baflta yabanc›laflmaya ve yabanc›laflman›n fiili biçi-
mi olan soyut sermayenin hükümranl›¤›na karfl› koyutlad›¤› komü-
nizm fikri ba¤lam›nda iyice hissedilir (2007: 102). Fakat yabanc›-
laflma ile komünizm aras›ndaki antagonizma, iki fikir aras›ndaki
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felsefi bir hesaplaflmadan ibaret de¤ildir. 
Fikirlere isyan etmenin mevcut toplumsal gerçekli¤i dönüfltür-

mek için yetmeyece¤i, fikirlerden özgürleflmenin fiili toplumsal
iliflkilerden ba¤›ms›z olarak toplumsal de¤iflimi otomatikman bera-
berinde getirece¤i ümidi bizzat mevcut iliflkilerin ürünüdür, idealist
ideolojilerin acziyetinin ideolojik ifadesidir (Marx ve Engels 1998:
401). Antagonizma ancak pratik bir yoldan çözülebilir. "Özel mül-
kiyet fikrini feshetmek için komünizm fikri kesinlikle yetersizdir.
Özel mülkiyeti fiilen feshetmek için fiili komünist eylem gerekir"
(Marx 2007: 124). E¤er insan ile do¤a aras›ndaki ba¤› koparan fley
yabanc›laflma ise, bu ba¤ ancak fiili komünizm devrimiyle yeniden
tesis edilebilir, insanl›k ancak böylelikle kendine gelebilir. Ve Marx
için devrim tekrard›r.

Tekrar

‹nsanlar, der Marx, yarat›c› anlar›nda bile "geçmiflin ruhlar›n› sab›r-
s›zca göreve ça¤›r›rlar ki onlardan isim, savafl ç›¤l›¤› ve kostüm
ödünç al›p" yeni olan› "ödünçleme bir dille" sunabilsinler (1977:
10). Ancak bir paradoks vard›r: "Ruhun" dramatize edilmesi, ölüle-
rin uyand›r›lmas› ancak yeni bir mücadelenin parças› olarak müm-
kündür ya da "eskiyi parodilefltirmek", devrim "ruhunu" yeniden
bulmak veya "hayaletini yeniden aya¤a kald›rmak" için yap›l›r (12).
Dolay›s›yla bir yandan "daha önce var olmam›fl yeni bir fley" yaratan
üretken tekrar vard›r (10). Yeni bir fley üretmek için eski bir biçimin
tekrarlanmas›, eski olaylar›n diriltilmesidir bu. Bu anlamda devrim,
geçmifli (heyula) onu (hayalet) unutmak için hat›rlar. Di¤er yandan,
yeni bir fley üretemedi¤i yetmezmifl gibi, yeninin biçimini eskiyi
idame ettirmek için kullanan gereksiz tekrar vard›r (Zupancic 2008:
151). Heyulay› salt mekanik bir flekilde yeniden üreterek sadece
fantazmas›n›, hayaleti simüle eder ki bunun sonucu da "komedidir".

Nitekim "devrim" iki kez belirir: ‹lk önce trajedi, yani üretken
bir tekrar olarak, sonra da "komedi", yani karfl›-devrim olarak. T›pk›
devrim gibi karfl›-devrim de tekrar zorlant›s›d›r. Ancak yeniden tesis
etme, tekrar etme arzusu, komedinin ve salt tekrar›n bofl biçimine
bürünür. Bu yüzden karfl›-devrimlerde, kendine yeni bir içerik edi-
nen bir toplumdan ziyade, biçimine geri dönen bir devlet karfl›m›za
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ç›kar hep (Marx 1977: 13).
Marx burada trajedi ve komediyi (veya fars) birer janr olarak

düflünür. Her fleyi de¤ifltirerek kaç›n›lmaz olarak uyumsuzluk ve
aksakl›¤a neden olan trajedinin aksine komedi, uyum ve konsensüs
temeline dayan›r; hegemonik söylemin s›n›rlar› içerisinde olay-ol-
mayanlar üretir. "Yatak odas› komedisini" ele alal›m: Çiftler yatak-
lar›n› kar›flt›r›r, farkl› odalara girip ç›karken sürekli yanl›fl insanla
eflleflir, vs.; fakat sonsuz bir iliflki ve de¤iflken hesab›na ra¤men as-
l›nda hiçbir fley olmaz; sonuç hiçbir fleyi de¤ifltirmez ve trajedinin
aksine perspektifte hiçbir de¤ifliklik meydana gelmez. Sonunda,
herkes en baflta neredeyse yine oradad›r. Marx ‹kinci Cumhuriyeti
böyle niteler:

… ilk flart› ayr›l›k olan ittifaklar, ilk yasas› karars›zl›k olan mücadeleler,
dinginlik ad›na beyhude korkunç bir çalkant›, devrim ad›na ciddi ciddi din-
ginli¤i vaaz etmek, hakikatsiz tutkular ve tutkusuz hakikatler, kahramanca
fleyler yapmayan kahramanlar, olays›z tarih; tek itici gücü takvim olan kal-
k›nma, ayn› gerilimlerin ve ayn› rahatlamalar›n sürekli tekrar etmesinden
b›kk›nl›k, dönem dönem tam doruk noktas›na ulafl›r gibi görünen ama kes-
kinli¤ini kaybederek kendini çözemeden düflen antagonizmalar, her türlü
çaban›n gösteriflle cümle âleme duyurulmas›, dünyay› yok etme tehlikesi
tafl›yan vahfli bir terör ve dünyan›n kurtar›c›lar›n›n oynad›¤› korkunç senar-
yolar ve saray komedileri. (34)

Devrim ruhu unutuldu¤unda, salt tekrara baflvuran bir pasif nihilist
toplum; olay›n olmamas›yla, bir "burjuva kliflesi"yle –"hayat iflte"
(Derrida 1994: 137)– nitelenen bir fley olup ç›kar bu toplum. Yine de
vücuda getirilmesinin "kahramanl›k, fedakârl›k ve teröre, iç savafla
ve di¤er savafllara mal oldu¤unu" unutur (Marx 1977: 11).

Çok önemli olmasa da, komedinin bar›flç›l bir süreç olmad›¤›n›
hat›rlamakta fayda var. Ne zaman bir devrim tehdidi olsa, "burjuva
düzeninin medeniyeti ve adaleti, apaç›k bir ac›mas›zl›k ve kanun ta-
n›mayan bir intikam olarak ... korkunç bir parlakl›k saçarak ortaya
ç›kar" (Marx 2008: 62). Nitekim Marx Paris Komünü sonras›ndaki
karfl›-devrimin, bu "uzlaflma komedisinin" fliddetini (61) isyan eden
Romal› köleleri "gözünü k›rpmadan" (63) katleden Sulla'n›n flidde-
tiyle karfl›laflt›r›r.

Fakat Marx'a göre trajedi (ruh) ile komedi (hayalet), devrim ile
karfl›-devrim aras›nda kesin bir ayr›m yapmak yeterli de¤ildir, zira
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bir anakronizm kal›r: Tekrar bir dramatize etme, maske meselesi ol-
du¤u müddetçe, "trajedi" ile "komedi" aras›ndaki fark da "iki maske
aras›ndaki zaman fark›nda" yatar gibidir (Derrida 1994: 141). Nite-
kim ilk önce trajedi sonra komedi, ilkin devrim sonra karfl›-devrim
gelir. Yani komedi olmadan trajedi, trajedi olmadan komedi olmaz.
Sonunda devrimler ve karfl›-devrimlerden oluflan bir k›s›r döngüye
var›r›z ki bu da komik görünür. Söz konusu k›s›r döngüden ç›kmak
için Marx üçüncü bir tekrara ihtiyaç duyar:

19. yüzy›l›n toplumsal devrimi fliirselli¤ini geçmiflten de¤il ancak gele-
cekten alabilir ... Önceki devrimlerin kendi içerikleri konusunda kendileri-
ni uyutmalar› için, geçmifl dünya tarihini hat›rlamalar› gerekiyordu. 19.
yüzy›l devrimi kendi içeri¤ine varacaksa, ölülerin kendi ölülerini gömme-
sine izin vermeli. Eskiden söyleyifl içeri¤i aflard›; burada içerik söyleyifli
afl›yor. (1977: 13)

"Toplumsal" devrim tam da geçmiflten vazgeçebildi¤i, miras almay›
b›rakabildi¤i için salt siyasal veya ekonomik devrimin ötesine geçer.
Üçüncü tekrar, saf biçim olarak devrimdir – komediyi bitirebilecek
tek tekrard›r. Fakat tekrar› toptan sonland›rma arzusu de¤ildir bu.
Devrim tan›m› itibariyle tekrard›r; devrimler "kendilerini elefltirip
dururlar, seyirleri boyunca kendilerini sürekli kesintiye u¤rat›rlar;
yeniden bafllamak için yerine getirilmifl gibi görünenlere geri gelir-
ler" (14). Burada, geçmiflin bir veçhesini tekrarlayan bir devrim de-
¤il, fiili ile gücülü etkileflime geçiren bir konfigürasyon, "zorunlu
olan›n tekrar›ndan" "tekrar›n zorunlulu¤una" geçti¤imizde meyda-
na gelen bir devrim vard›r (Zupancic 2008: 153). Bu bak›mdan top-
lumsal devrim, devrimi trajedi ve komedinin ötesine tafl›y›p "gele-
cek olan" bir topluma, yeni bir halka ba¤layan fleydir. Fakat bunu ya-
pabilmek için, proletarya mevcut toplumu feshetmelidir. Ve mevcut
toplumu feshedebilmek için, yani yabanc›laflma ve sömürünün, pro-
letaryan›n olmad›¤› bir toplum yaratabilmek için, proletarya "kendi-
ni de feshetmelidir". Nietzsche'nin "yok olup gitmek" isteyen üstin-
san› gibi, Marx'›n proletaryas› da kendini karfl›-fiillefltirmelidir. 

Marx ile Nietzsche'nin düflüncelerindeki bu paralellik, Deleuze'
ün Marx okumas›nda iyice ayyuka ç›kar. Marx'ta oldu¤u gibi De-
leuze'de de tekrar›n üç safhas› vard›r. Ancak bundan farkl› olarak,
trajedi ve komedi zaten verili janrlar olarak kabul edilmez. Buna
ba¤l› olarak komedinin trajediden sonra geldi¤i düflünülmez, bilakis
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trajedi komediden sonra gelmektedir. Zamansal serilerin tekrar› ko-
medi durumuyla bafllar; bu durumda failin çabas› –t›pk› Marx'taki
gibi– yeni bir fley yaratmaya yetmez, olay o kadar büyüktür ki ona
lay›k olabilmek pek mümkün görünmemektedir (Deleuze 1994:
89). Komedi bu bak›mdan geçmifli, yani tekrar›n ilk kez meydana
geliflini tan›mlar. Tekrar›n ikinci kez vuku bulmas›, yani trajedi, fa-
ilin olaya eflit hale geldi¤i, ân› ele geçirip zaman› "z›vanadan ç›kar-
d›¤›" bir flimdiki zaman› tarif eder. Gelece¤in belirdi¤i üçüncü tek-
rar ise "olay›n ve fiilin, benli¤in tutarl›l›¤›ndan ayr›, gizli bir tutarl›-
l›¤a sahip oldu¤unu gösterir" (a.g.y.). Burada üçüncü tekrar bengi
dönüfltür; failin kimli¤inin geri dönmesine izin vermez, "yeni dün-
yan›n tafl›y›c›s› kendisinin hayat verdi¤i çoklu¤un flokuyla sürük-
lenmifl, da¤›l›p gitmifltir adeta: Benli¤in eflit hale geldi¤i fley, bizati-
hi eflit olmayand›r" (89-90). Bengi dönüflün olumlanmas›, failin yok
olup gitmesine veya yok edilmesine iflaret eder.

fiimdi, geçmifl ve gelecek üç sentezde de Tekrar olarak ortaya ç›kar, fa-
kat çok farkl› tarzlarda. fiimdi tekrar ettiren, geçmifl tekrar›n kendisi, gele-
cek ise tekrar edilendir. Üstelik bir bütün olarak tekrar›n s›rr› tekrar edilen-
de, iki kere gösterilende yatar. Di¤er ikisini kendine tabi k›lan, onlar›n
özerkli¤ini ellerinden alan gelecektir, o asil tekrard›r. (94)

Öyleyse komedi tekrar›n kofluludur. Marx flöyle derdi belki: Kome-
di oradad›r iflte, yani tarih kendini tekrar eder ki insan onu "nefleyle"
yok edebilsin. Tekrar ettiren, proletarya gereklidir; ve proletaryan›n
da tekrar›n kendisini tekrar ederek, tekrar ve devrimi bir gelecek ka-
tegorisi yaparak üç safhadan da geçmesi gerekir. Bu yüzden prole-
tarya tekil bir öznedir. Tekillik mant›¤›n› izlersek, bugün proletarya
kimdir peki?

"Az›nl›k" Olarak Proletarya

Komünizm devriminin temel vaadi "ortalarda halk diye bir fleyin ol-
mamas›" ise, "halk"›n "gelecek olan" olmas› ise, siyaset mevcut hal-
k› temsil etmekten ziyade böyle bir "halk›" üreten bir faaliyet olma-
l›d›r. Proletarya bu ba¤lamda "az›nl›k" olarak karfl›m›za ç›kar:

Az›nl›klar ile ço¤unluklar›n fark› büyüklükleri de¤ildir. Bir az›nl›k bir
ço¤unluktan daha büyük olabilir. Ço¤unlu¤u tan›mlayan fley uyulmas› ge-
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reken bir modeldir: mesela flehirde yaflayan tipik bir orta yafll› Avrupal› er-
kek... Az›nl›¤›n ise modeli yoktur, bir olufl, bir süreçtir. Ço¤unlu¤un hiç
kimse oldu¤u söylenebilir. Sonuna kadar gitmeye karar verdiyse e¤er, her-
kes –öyle ya da böyle– kendisini bilinmeyen yollara götürecek bir az›nl›k
olufluna kap›l›p gider. Az›nl›k kendine modeller yarat›yorsa, ço¤unluk ol-
mak istedi¤i içindir; ve hayatta kal›p ifllerinin rast gitmesi (mesela bir devle-
tinin olmas›, tan›nmas›, haklar›n› resmilefltirmesi) için bunu yapmak zorun-
dad›r muhtemelen. Fakat az›nl›¤›n gücü yaratmay› baflard›¤› fleyden gelir, ki
bu da modele ba¤l› olmasa da dahil olur. Halk her zaman yarat›c› bir az›nl›k-
t›r ve ço¤unlu¤u ele geçirdi¤inde bile öyle kal›r: Ayn› anda ikisi birden ola-
bilir, çünkü bu iki fley ayn› düzlemde yaflanmaz. (Deleuze 1995: 173-4)

Bu bak›mdan bir az›nl›k olarak proletarya, kendini ço¤unluktan ç›-
kararak ondan kaçan, ondan sapand›r, çünkü entegre olmamak ve
örgütsüzlük az›nl›k haline gelmenin önkofluludur. Az›nl›k olan/mi-
nör bir kaç›fl hatt›, "savafl makinesidir" (Deleuze ve Guattari 1987:
149-66). Devrimci yan›, bir özne konumu olarak kendini sürekli
yersiz yurtsuzlaflt›rmas›nda, hâkim kodlar ve aksiyomlar içinde
kaybolup gitmeyi reddetmesinde yatar (bkz. Thoburn 2003: 111).

Az›nl›k kavram› Deleuze ve Guattari'nin flunu iddia etmesini
sa¤lar: Kapitalist aksiyomati¤in bak›fl aç›s›na göre tek s›n›f vard›r, o
da burjuvazidir; çünkü kapitalist içkinlik alan› için yeterli, genel
kodsuzlaflt›rman›n "bafl›n› çeken" tek s›n›f odur (1983: 253-4). Ka-
pitalizmde burjuvazi de dahil herkes sermaye mant›¤›na "tabidir",
onun "kölesidir". Kodsuzlaflt›ran burjuvazinin de sermayenin kölesi
olmas›, kapitalist toplumun bir h›nç toplumu oldu¤unu, bu toplum-
da kölelerin köle olarak galip gelerek di¤er kölelere komuta ettikle-
rini gösterir. Öyleyse antagonizma burjuvazi ve di¤erleri, yani az›n-
l›klar aras›ndad›r; socius denen kapitalist bedenin kölesi olanlar ile
bu bedeni "sabote edenler" aras›ndad›r; "aksiyomatik düzeyde, bun-
lar›n en temel antagonizmas›d›r" söz konusu olan (255): Burjuva s›-
n›f›na karfl› proleter az›nl›k. Burada söz konusu olan öznellik, "bir
benli¤i (daha kötüsü bir üstbeni) yeniden kurmay› amaçlayan bir
bütüne kapat›lm›fl" bir öznellik de¤il, "kendini ayn› anda pek çok
gruba birden da¤›tan" bir öznelliktir (Deleuze 2004: 193). Az›nl›k,
oluflu hedefleyendir; bu bak›mdan proletarya kendini "feshetmek"
ister. Kavram›n di¤er veçhesinin, yani Marx'›n proleter s›n›f› art› de-
¤erin sa¤lanmas› temelinde belirlemesinin yanl›fl oldu¤u anlam›na
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gelmez bu. Mesele burjuvazi ve proletarya s›n›flar› aras›nda, özdefl-
lik temelli sabit bir s›n›r tahsis etmektir; kapitalizm ise iç s›n›rlar›
yerinden edip durur (Deleuze ve Guattari 1983: 255-7).

Az›nl›k siyasetinin en son versiyonunu Hardt ve Negri'nin siya-
set felsefesinde görürüz. Negri'nin daha ilk çal›flmalar›nda, Marx'›n
"canl› eme¤i" Spinoza'n›n çoklu¤uyla örtüflür; di¤er yandan de¤er
yasas› da kapitalizmin canl› eme¤in yarat›c›l›¤›n› ele geçirmesine,
canl› eme¤in tekilliklerini bir ölçüm düzenine tabi k›lmas›na olanak
sa¤layan fley olarak yeniden formüllefltirilir (bkz. Negri 1999). An-
cak canl› emek olarak proletarya "ölçümün ötesinde" gücül bir faz-
lal›kt›r. Bu üretken fazlal›k ayn› zamanda bir "kurucu güç", kendine
de¤er biçme gücüdür; yaln›zca aflk›n de¤erleri (örne¤in Marx'taki
de¤er yasas›) yok etme de¤il, yeni de¤erler yaratma bak›m›ndan da
yarat›c› bir kapasite sergiler. Çokluk "de¤erleri baflka de¤erlere dö-
nüfltürmenin ontolojik temelidir" (Hardt ve Negri 2000: 359).

Bu bak›mdan devrim fiilleflmifl iktidar dispozitiflerine veya stra-
tejilerine (potestas) dahil edilemeyecek gücül bir potansiyelli¤i (po-
tentia) imler. Çoklu¤un serbest praksisine içkin olan olay, kurulu
gücün fiili yap›lar›na indirgenemez. Dolay›s›yla radikal siyaset dev-
let ile canl› emek, yani yaflam aras›nda bir mücadeleyi imler. Yaflam
iktidara direnifltir. Devlete karfl› toplumsal›n olumlanmas›yla çözü-
lemeyecek bir antagonizmad›r bu, çünkü sabit bir kimli¤e sahip ol-
mayan küresel çokluk bir topluma biçim veremez; "saf potansiyel,
biçimlenmemifl bir yaflam gücüdür" o (Hardt ve Negri 2004: 192).
E¤er kurulu güç tekillikleri esir al›p özdeflliklere hapsederek iflliyor-
sa, çokluk da esir al›nma ayg›tlar›nda kaybolup gitmeyi reddetmeyi,
itaatten ve ölçüme kat›lmaktan "ç›k›fl›" gösterir: "‹taat etme, yani
özgür ol; öldürme, yani yarat; sömürme, yani müfltereki kur" (Negri
2003: 258).

Önemli bir nokta bu: Kurucu gücün, yani potentia'n›n tözü za-
mand›r. Olay "radikal bir flekilde zaman›n k›y›s›na, sadece ve sade-
ce oraya konumlan›r" (235). Çokluk siyaseti dolays›zca, olay›n do-
lays›zl›¤›nda, ölçülemez olana, gücüle aç›lma olarak verilir. O halde
devrim kairolojiktir: Salt tekrar›, kronolojik zaman ak›fl›n› bozarak
zaman› de¤ifltiren "müsait and›r" (2003: 142; Hardt ve Negri 2009:
165). Demek ki kurulu iktidar (devlet) ile kurucu güç (çokluk) ara-
s›ndaki antagonizma temelde kronolojik (ölçülen) zaman ile kairo-

‹SYAN, DEVR‹M, ELEfiT‹R‹122



lojik (ölçülemeyen) zaman, yani "devrim zaman›" aras›nda bir anta-
gonizmad›r (bkz. Negri 2003: 139-59).

Devrimin amac› içkin, "mutlak bir demokrasi" kurmakt›r. Hardt
ve Negri burada Spinoza'y› izlerler: Demokrasi bir toplum sözlefl-
mesine indirgenemez. ‹ster mutlakiyetçi (Hobbes) ister demokratik
(Locke) olsun, toplum sözleflmesi aflk›n bir karaktere sahiptir; tem-
sil yoluyla halk›n gücünü bütünsel, mutlak ve aflk›n bir mant›kla ifl-
leyen harici bir egemen iktidara aktar›r (Hardt ve Negri 2000: 7).
Fakat Spinozac› aç›dan bak›ld›¤›nda, tekilin güçleri bir egemene ak-
tar›lamaz; demokrasi dikey bir süreksizlik olarak de¤il, yatay bir sü-
reklilik olarak düflünülmelidir (Albertsen 2001: 6). ‹çkinlik pers-
pektifine göre yegâne mutlak egemen çokluktur.

Negatiflik Olarak Proletarya

Ne var ki Marx'ta proletarya yaln›zca pozitif olan›, "canl› eme¤in"
yarat›c› gücünü de¤il, ayn› zamanda komünizm fikri fiilleflmeden
feshedilmeyecek bir negatifli¤i de gösterir (1975: 187). Proletarya
burjuva toplumunun hem negatif bir sonucu hem de olumsuzlanma-
s›d›r, "bütünlü¤ün bir kapan›m› yerine getirmesini engelleyen fley-
dir, zira tam da bütünlü¤ün içindeki antagonizmaya iflaret eder"
(Kouvelakis 2003: 330-1). Mesela Badiou ve Zizek proletaryaya bu
negatiflik perspektifinden yaklafl›r. 

Badiou'ya göre her durumun içinde belirli bir biçimde "görünme-
yen" (ya da "var olmayan") bir eleman vard›r. Bu bak›mdan Marx'›n
proletaryas›, toplumsal ve ekonomik olarak var olsa da, siyasal görü-
nüfl bak›m›ndan var olmayan bir fleydir; "her fley" olabilmesi için var
olan durumun tümünü de¤ifltirmesi gereken bir "hiç"tir (Badiou
2009c: 130-5). Olay, bu var olmayan eleman›n, "eksi¤in" içkinli¤in
süreklili¤ine att›¤› bir "kesik"ten oluflur; bu kesikle yo¤un bir varo-
lufl, bir "fazla" haline gelir (Badiou 2009b: 384).

Benzer bir flekilde, Zizek'e göre toplumsal-simgesel düzen tutar-
s›zd›r ve gerçek içkinli¤i dahilinde bu bofllukta konumlan›r. Sonuç
olarak olay, toplumsal-simgesel düzen dahilinde gerçe¤in patlama-
s›d›r. Bu bak›mdan, içkinlikteki boflluk "üretici" ve "pozitif bir eksik
nosyonu" içerir (2004: 61). Zizek bu pozitifli¤i Deleuze'ün anlam/
his-olay›na baflvurarak dillendirir; bu anlam/his-olay hem nötr bir
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sonuç hem de üretken bir yar›-nedendir. Cismani nedensellik (top-
lumsal-simgesel düzen) tamamlanm›fl olmad›¤›na ve olay da bu dü-
zene indirgenemedi¤ine göre, "yar›-neden" "cismani nedenselli¤in
bofllu¤unu dolduran" "saf, aflk›n bir duygulan›m kapasitesidir" (27).
Bu yüzden objet petit a'n›n, yani arzunun gayri maddi nedeninin
"bire bir eflde¤eridir" (a.g.y.). Bundan yola ç›karak Zizek, Deleuze-
cü varl›k-olufl ikili¤ini, Badiou'nun varl›k-olay ikili¤inden bakarak
sorunlaflt›r›r: Varl›k düzeyinde söz konusu olan "etkileflen tikellikler
çoklu¤u"dur, buna karfl›l›k olay "bütünlefltirme/birlefltirmenin te-
mel biçimi" olarak ifllev görür (28). Varl›ktaki boflluk tam da siyase-
tin alan›d›r, zira gerçek olay› toplumsal-simgesel gerçeklikten ay›-
ran tam da bu boflluktur (ayr›ca bkz. Smith 2004b: 638).

Negatiflik olarak "proletarya", mevcut toplumsal düzenin çözül-
dü¤ünü göstermektedir hâlâ. Kaybedecek hiçbir fleyi olmayan, ka-
zanacak çok fleyi olan bir s›n›f olarak proletarya, mevcut toplumsal
"ba¤›" feshetmelidir (bkz. Badiou 2005a: 75). Nitekim proletarya
proletarya ilkesini, mevcut topluma dahil edilmesini bir negatifli¤e,
siyasal ilkeye dönüfltürür: "Ben hiçbir fleyim ve ben her fley olmal›-
y›m" (Marx 1975: 185, 187). Proleter devrimin esas meselesi bizati-
hi proletaryan›n özgürleflmesi de¤il de "evrensel insan özgürleflme-
sidir", zira bütün kölelik biçimleri proletarya ile üretim aras›ndaki
iliflkinin biraz de¤ifltirilmifl bir halinden baflka bir fley de¤ildir
(Marx 2007: 82).

Fakat negatiflik perspektifinden, yaln›zca tek bir özne var olabi-
lir: proletarya. Antagonizma proletarya ile di¤erleri aras›ndad›r. Ni-
tekim Badiou'ya göre burjuva s›n›f› verili olan demektir, temsilin
ataletidir. Bir baflka deyiflle, durum burjuva s›n›f›n› kapsar. "Tek bir
yer ve tek bir özne vard›r. Dissimetri tabiat› itibariyle yap›sald›r
(Badiou 2009a: 130). "Proletaryan›n" as›l düflman› bir s›n›f olarak
burjuvazi de¤il, bafll›ca antagonistik gücü proletarya olan burjuva
dünyan›n tamam›d›r.

Neden? Çünkü proletaryan›n projesi burjuvaya ters düflmek ya da bur-
juvan›n aya¤›n› kayd›rmak de¤ildir. Bu proje komünizmden baflka bir fley
de¤ildir. Yani proletarya gibi bir fleyin kurulabilece¤i her yeri feshetmektir.
Proletaryan›n siyasal projesi, s›n›flar›n kuruldu¤u mekân›n yok olmas›d›r.
Her türlü s›n›f endeksinin ortadan kalkmas›d›r. (7).
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Özne, bir fazla hariç hiçbir flekilde duruma nakfledilemeyendir; öz-
nenin ölçüsü, içinde ortaya ç›kt›¤› yap›n›n imha edilmesini ve burul-
mas›n› gerektirir (131). Proletarya iflte bu yüzden yap›n›n burulmas›
olarak ortaya ç›kar.

Saf Siyasete Karfl› Proletarya

E¤er siyaset herkesin, tüm toplumun durumunu de¤ifltirmeye yöne-
lik bir giriflimse, bir tikel ("iflçi s›n›f›") her zaman evrenselin ("in-
san") yerine geçiyor demektir. Fakat "proletarya" fiili bir kimlik ola-
rak iflçi s›n›f›na indirgenemez. Marx bu yüzden nesnel (fiili) bir top-
lumsal kategori olarak iflçi s›n›f› ile soyut (gücül) bir öznel pozisyon
olarak iflçi s›n›f›, yani toplumsal negatifli¤i cisimlefltiren "kendisi
için" s›n›f aras›nda ayr›m yapar. Bu ba¤lamda iflçi s›n›f›n› Marksiz-
me özel k›lan, bu s›n›f›n bir olay mevzisindeki, tekil bir yerdeki ko-
numudur. Ne var ki bugün "iflçi s›n›f›n›n ifllevi" bir bak›mdan "doy-
gunlu¤a ulaflm›flt›r": Bu s›n›f›n özgürleflmesinin herkesin özgürlefl-
mesi oldu¤unu söyleyemeyiz art›k (George 2008). Fakat sorun hâlâ
ayn›d›r: tikelden evrensele geçmek.

Bugün, bir zamanlar "iflçi" figürünün iflgal etti¤i yeri doldurabi-
lecek yeni tikel adaylar› var ("göçmen", "mülteci", "kaçak" vb.). Bu
gruplar›n ay›rt edici özelli¤i, içerilerek d›fllanma konumunda olma-
s›d›r; ulusal bir bütünün, ulusal proletaryan›n bir parças› olsalar da,
bu bütünde hiçbir haklar› yoktur. Mesela "göçmenin" sahip oldu¤u
tek fley tikel bir sosyolojik kimliktir (bkz. Rancière 1999: 118). Öte
yandan, siyasal bir özneleflme süreci, var olan›n "var olmayan" tara-
f›n›n bir kategori olarak kendini "feshetmesine" olanak sa¤layacak,
bununla beraber verili bir durum dahilinde birtak›m haklar kazan-
maya yönelik yeniden bölüflüm mücadelesini aflan baflka bir vizyon,
baflka bir siyaset topolojisi gelifltirecektir (Badiou 2009a: 262-6).
Bu bak›mdan önemli olan, siyasetin tikeli, nesnel gruplar› temsil et-
ti¤i fikrinin ötesine geçmektir (Hallward 2003: 240-1). 

Buradaki potansiyel sorun siyasetin "tamamen ayr›cal›kl› konu-
mu" (Badiou 2008b: 160), "mesafe koyan siyasetin" hem fiili ger-
çekli¤e hem de ekonomiye mesafeli kalmas›d›r. Ne de olsa Badiou'
ya göre, sermayenin evrenselcili¤ine ancak siyasal bir evrenselcilik
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kafa tutabilir. Dolay›s›yla s›n›f antagonizmas› yerini saf siyasete b›-
rakt›kça, Badiou da,

… kapitalizmi içinde bulundu¤umuz tarihsel kümelenmenin do¤allafl-
t›r›lm›fl "arka plan›na" havale eder: "Dünyas›z" olan kapitalizm özgül bir
durumun parças› de¤ildir; tikel durumlar›n içinden ç›kt›¤›, her fleyi kapsa-
yan arka pland›r. "Kapitalizm karfl›t›" siyaset yapmak bu yüzden anlams›z-
d›r: Siyaset her zaman tikel bir duruma, belirli faillere karfl› bir müdahale-
dir; do¤rudan nötr arka plan›n kendisiyle "savafl›lamaz". "Kapitalizm"le
de¤il de ABD hükümetiyle, bu hükümetin karar ve uygulamalar›yla savafl›-
l›r. (Zizek 2008b: 403)

Dolay›s›yla "saf siyaset" Marksist bir siyasetten ziyade Jakoben gi-
bi görünür, zira ekonomiyi gözard› eder; toplumsal ve siyasal iliflki-
lerin tamam›n› oluflturan aflk›n bir matris gibi ele almak yerine, s›-
n›rl› bir ampirik alan, "ontik" alan muamelesi yapt›¤› ekonomiyi
adeta ontolojinin d›fl›na iter (bkz. Zizek 2002b: 271). Ancak "apoli-
tik" görünüflüne ra¤men siyaseti "yap›land›ran ilke" ekonomidir;
sermaye mant›¤› tikel ekonomi "alan›na" dair bir olgudan ibaret de-
¤ildir, tüm toplumu "üstbelirlenime" tabi tutan bir ilkedir (332). Ya
da Deleuze'ün dedi¤i gibi, "ekonomi" fiili bir kendilik de¤ildir:

Bu yüzden "ekonomik" asla verili de¤ildir; daha ziyade yorumlama ge-
rektiren, her zaman kendi fiilleflme biçimleriyle örtülü olan diferansiyel bir
gücüllü¤e, her zaman kendi çözüm örnekleriyle örtülü olan bir tema veya
"sorunsala" iflaret eder. K›saca, ekonomik toplumsal diyalekti¤in kendisi-
dir – bir baflka deyiflle, verili bir toplumda ortaya konulan problemlerin bü-
tünlü¤üdür ya da o toplumun sentetik, sorunsallaflt›rma alan›d›r. Çözümler
hukuki, siyasal veya ideolojik olabilir, problemler bu çözülebilirlik alanlar›
içinde ifade edilebilir; fakat fluras› kesin: Sadece ekonomik toplumsal prob-
lemler vard›r. (1994: 186)

Ekonomi ayn› zamanda gücül ve içkindir, çözümlerle tan›mlanm›fl
fiili iliflkilerde yerlefliktir. Ekonomiyi ve dolay›s›yla da s›n›f müca-
delesini sadece ampirik ve pozitif bir kategori olarak ele almak, eko-
nominin gücüllü¤ünü gözard› etmektir. Öte yandan, ekonomi gücül
bir sorun olarak ele al›n›rsa, gücül ile fiili aras›ndaki dolay›m belir-
leyici hale gelir. Ekonomi siyasetin bir u¤ra¤›na indirgendi¤inde bu
dolay›m kaybolur. Ekonomizme yönelik saf-siyasetçi elefltiriye "o
elefltirinin tam tersi", yani "bizzat biçimi itibariyle siyasete indirge-
nemez olan" ekonomi "ilave edilmelidir" (bkz. Zizek 2002b: 272). 
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Fakat siyasetin ekonomiye indirgenebilece¤i anlam›na gelmez
bu. ‹kisi de birbirine indirgenemez olan ekonomi ile siyaset aras›n-
daki iliflki, "iki yüz veya vazo" örne¤ine benzer bir paralakst›r: Pers-
pektif kaymalar›na ve yer de¤ifltirmelere ba¤l› olarak ya iki yüz gö-
rülür ya da bir vazo; asla ikisi birden görülmez. Bu özel anlam›yla,
ekonomi ile siyaset aras›nda hiçbir iliflki yoktur; ikisi birden "görü-
lemez": Ya ekonomiyi ampirik bir alana indirgeyen siyasete odak-
lanmak tercih edilebilir, ya da siyaseti bir görünüfller tiyatrosuna in-
dirgeyen ekonomiye odaklanmak (271-2). Bu bak›mdan "s›n›f mü-
cadelesi" bir imkâns›zl›¤›, iki düzey iç içe geçmifl olmas›na ra¤men
bu iki düzeyi birden ayn› bak›fl aç›s›ndan kavrayabilecek bir meta-
dilin eksikli¤ini belirtir (272).

Tüm toplumu üstbelirlenime tabi tutan gücül bir kendilik olarak
ekonomi, toplumsal›n temel antagonizmas› olan, tüm di¤er müca-
delelerin yo¤unlaflt›¤› s›n›f mücadelesine tekabül eder (Dean 2006:
59-60). Fakat asla böyle, en temel antagonizma olarak görünmez;
zira her zaman dini, etnik veya toplumsal çat›flmalar gibi di¤er anta-
gonizmalarla dolay›mlan›r (Zizek 2008b: 286). S›n›f mücadelesi
daha ziyade bir s›f›r, nesnel karfl›l›¤› olmayan bir fley ifllevi görür.
Olsa olsa bir eksik olarak, kara delik olarak temsil edilebilir (bkz.
Zizek 2000: 113-4). Nas›l ki düz anlamda orada olmasa da her say›
dizisinde bir s›f›r varsa, s›n›f mücadelesi de siyasal düzenin s›f›r de-
recesidir. S›n›f mücadelesi bu bak›mdan "gerçektir", toplumsal fail-
lerin toplumsal› görüfl aç›s›n› çarp›tan travmatik toplumsal çekirde-
¤idir (Zizek 2008b: 287-8). Bu yüzden herhangi bir kimlik siyaseti
biçimine indirgenemez. Aksine, s›n›f mücadelesinin amac›, farklar›
(örne¤in ›rk, toplumsal cinsiyet, s›n›f farklar›n›) "daha beter" hale
getirip di¤er antagonizmalar› "yap›land›ran bir ilke" ifllevi gören te-
mel bir antagonizmaya dönüfltürmektir (Zizek 2009b: 161-2). Bu
nedenle s›n›f mücadelesi ötekini tan›maya odaklanmaz, daha ziyade
ötekini aflmaya, feshetmeye çabalar – "s›n›f mücadelesi do¤rudan
ötekiyi fiziksel olarak imha etmeyi de¤ilse de ötekinin toplumsal-si-
yasal rolünü ve ifllevini hedef al›r" (362). Fakat s›n›f mücadelesi
kendini di¤er mücadelelerle, sözgelimi kültürel mücadelelerle d›fla-
vuran gizli bir meta-öz de¤ildir. Aksine, ekonominin belirleyici ya-
n›, antagonizmalar›n "ortada görünmeyen nedeni" olmas›nda yatar
(Zizek 2008b: 290). Fakat bir antagonizma ile o antagonizman›n or-

H‹ÇB‹R fiEY VE HER fiEY 127



tada görünmeyen nedeni aras›ndaki bofllu¤u ele alman›n tek yolu si-
yasettir:

Nitekim siyaset, "ekonomi"nin kendisinden mesafeli olmas›na verilen
bir add›r ... ekonomi "hepsi-de¤il" oldu¤u için siyaset vard›r; çünkü ekono-
mik "iktidars›z" ve duygusuz bir sahte nedendir… ayn› zamanda yer de¤ifl-
tirmelerle ve farkl› çarp›tma biçimleriyle di¤er mücadelelerde "d›flavuru-
lan" esas çekirdektir, bu çarp›tmalar› yap›land›ran ilkenin ta kendisidir.
(291)

O halde siyaset daha niceleri gibi bir mücadele fleklinden ziyade, "bi-
zatihi antagonistik mücadelenin biçimsel ilkesidir" (a.g.y.). Bir bafl-
ka deyiflle, siyasetin kendine ait bir içeri¤i yoktur. Ekonomi, cinsel-
lik, refah hizmetleri gibi, yaflam›n belirli alanlar›na dair meselelerle
bafl etmenin biçimsel yoludur siyaset. Siyasetin bu biçimsel veçhesi,
neden her fleyin potansiyel olarak siyasal oldu¤unu da aç›klar. 

Nihayetinde, "proleter" ad›na sadakat ancak siyasal özneye "ad
vermeye" dayanan zorunsuz bir siyasal mücadelenin sonucu olarak
ortaya ç›k›yorsa e¤er, bu ad verme de fiili, güncel kapitalizmin ve
kapitalizmin çeliflkilerinin analizine dayan›r. Komünist hareketin
koflullar› sadece "flimdi var olan öncülden do¤abilir" (Marx ve En-
gels 1998: 57). Ve bugünün fiili toplumsal meseleleri ekoloji, fikri
mülkiyet, yeni teknolojik geliflmeler ve yeni d›fllama biçimleridir
(bkz. Zizek 2008b: 428). Ancak bu toplumsal meseleler etraf›nda
dönen antagonizmalar›n ayn› yo¤unlukta olmamas› önemlidir. ‹lk
üçü "müflterekler" (örne¤in hepimizin paylaflt›¤› "dünya", flebekeler
ile özellefltirilen ortak de¤erler vs.) ile ilgilidir ve bu da komünizme
baflvurmay› bafll› bafl›na hakl› ç›kar›r (bkz. Hardt ve Negri 2009:
169); fakat d›flar›da b›rak›lanlar› içeri dahil edilenlerden ay›ran bofl-
luk ile di¤er antagonizmalar aras›nda nitel bir fark vard›r. Burada sa-
dece saf ve tözsüz bir öznellik olarak de¤il, toplumsal mekândan
d›fllanan bir figür olarak da "proletaryaya" at›fta bulunulur; böylece
müflterekler tart›flmas›na eflitlikçi bir boyut kazand›r›l›r ki bu boyut
olmasa "ekoloji sürdürülebilir kalk›nma sorununa, fikri mülkiyet
karmafl›k bir yasal zorlu¤a, biyogenetik ise etik meselesine döner"
(Zizek 2009a: 97-98). Sonuçta antagonizmalar, dahil edilenler ile
namevcut olanlar aras›ndaki yar›¤a meydan okumaks›z›n da ele al›-
nabilir (98). Proletarya gibi kavramlara bu yüzden hâlâ ihtiyaç du-
yar›z.
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Bir baflka deyiflle, daha eski bir modeli örnek vermek gerekirse, o sa¤-
lam Komünist formüldür bu: "iflçiler, yoksul çiftçiler, yurtsever küçük bur-
juvazi ve dürüst entelektüeller"den oluflan ittifak. Dikkat ederseniz, dört te-
rim ayn› düzeyde de¤ildir – di¤er üçü nitelenirken, iflçi oldu¤u gibi say›l-
m›flt›r ("yoksul çiftçiler, yurtsever küçük burjuvazi ve dürüst entelektüel-
ler"). Ayn›s›, bugünün ... antagonizmalar› için de geçerlidir: S›f›r düzeyin-
deki antagonizma, D›fllananlar ile ‹çerilenler aras›ndaki antagonizmad›r;
mücadele alan›n›n tamam›n› bu flekillendirir. (Zizek 2008b: 428)
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6
STRATEJ‹ VE SARHOfiLUK

Lenin'in maceraperest ütopyac›l›k ... ile kendi gerçekçili¤i
aras›nda gidip gelmesi tesadüf de¤ildi. Bölünmüfl kiflili¤inin
tezahürlerinden biriydi sanki: Bir taraftan vizyon sahibi ve
iyice fanatik biriydi, öbür taraftan ayaklar› yere sa¤lam bas›-
yordu. Çeliflkili özelliklerin bu kombinasyonu sayesinde hem
idealistlerin hem de flerefsizlerin ba¤l›l›¤›n› kazand›. ‹dealist-
ler onda kendilerini vadedilen demokrasi ve sosyalizm ülke-
sine götürecek bir Mesih görüyordu. Bunlar temiz kalpli olan-
lard› … Fakat kalbi o kadar temiz olmayanlar da vard› … on-
lar Lenin'e bakt›klar›nda çete gibi bir siyasal toplulu¤un lideri
olan bir deha görüyorlard›. (Nomad 1961: 320-1)

MAX NOMAD'IN Apostles of Revolution (Devrim Havarileri) kitab›,
al›fl›lm›fl Lenin övgüsünü bu sözlerle tekrarlar: iki afl›r› uç aras›nda,
yani ütopyayla sarhofl olma ile hesapl› kitapl›, araçsal ak›l aras›nda
gelgitin ad› olarak Lenin. Peki siyasetin bu iki uçtan birini seçmesi
mi gerekir? Ya bu ikili karfl›tl›k sahteyse, dolay›s›yla bu sahte bir se-
çimse ve hakiki siyaset için bir tuzaksa? Bir baflka deyiflle, "ütopya-
c›l›k" ile "stratejik hesap" aras›ndaki iliflki bir "ayr›lma" veya çat›fl-
k›ya de¤il de olay›n zamansall›¤›, yani kairos'un bünyesindeki bir
ç›kmaza iflaret ediyorsa? Ne de olsa kairos çifte zorunlulu¤u imler;
ayn› anda hem karar verme hem karara tabi olmay›, hem ân› ele ge-
çirme hem de kendini âna kapt›rmay› gösterir: Bu iki boyutun ayr›fl-
mal› sentez biçiminde, birinin di¤erinin üstüne çökmesine izin ver-
meden bir arada tutulmas› gerekir. Al›fl›lm›fl siyasetin "k›s›r döngü-
sü" afl›lmal›d›r:



Her soru "k›s›r döngüye girer", çünkü bir bütün olarak siyasal yaflam
sonsuz say›da halkadan oluflan uçsuz bucaks›z bir zincirdir. Siyasetin ince-
li¤i… verili andaki en önemli halkay› bulup onu s›k› s›k› tutmakta yatar; bu
halkaya sahip olan zincirin tamam›na sahip olur. (Lenin 1952: 502)

Salt tekrar›n "uçsuz bucaks›z zinciri" karfl›s›nda, s›çrama gibi bir
risk göze al›nmal›, karar verilip eyleme geçilmelidir. Hem bu s›çra-
mayla verili durumu ortak ölçütlerle ölçmek imkâns›zd›r hem de bu
s›çrama verili duruma içkindir; zira "karanl›¤a do¤ru körü körüne
bir s›çrama de¤il", fiili durum ve mevcut güçler dengesinin olabildi-
¤ince isabetli stratejik analizine dayanan bir s›çramad›r bu (Callini-
cos 2007: 26-27). Ayn› nedenden ötürü, kendini bu davaya adam›fl
devrimcilerin tutarl› ve disiplinli örgütlenmesi de gereklidir. Lenin'e
göre partiyi meflrulaflt›ran budur. ‹stikrarl› bir örgütlenme olmaks›-
z›n, hiçbir hareket "s›çrama" yapamaz. Ve kitleler kendili¤inden is-
yanlara kayd›kça, parti de giderek daha zorunlu hale gelir, çünkü
proleter hareketi sendika zihniyetinin ötesine tafl›yabilir. Devrimci
bir parti ekonomizm ile aras›na mesafe koymal›, olabildi¤ince yay-
g›n, olabildi¤ince kamusal hale gelmeye çal›flan di¤er iflçi örgütlen-
melerinden ayr›lmal›d›r. Parti e¤er çarl›¤›n istihbarat teflkilat›yla sa-
vaflabilmek istiyorsa, daha k›s›tlay›c› ve daha gizli olmal›d›r (bkz.
Lenin 1952: 375-6, 451-3, 464-7). 

Leninist bir partiyi zorunlu k›lan fley tutars›zl›k sorunudur: Her
tikel isyan flu ya da bu flekilde "komünist de¤iflmezlere" (mesela
eflitlik talepleri veya özel mülkiyet ve devlet elefltirileri) at›fta bu-
lunsa da, devrim için yeterli de¤ildir. Önemli olan, da¤›n›k isyanlar
aras›nda bir rezonans›n oluflmas›, bu isyanlar›n birbirini yank›lama-
s›d›r. Ancak parti basit bir birleflme arac›ndan ibaret de¤ildir. Komü-
nist Manifesto'da yazd›klar›na bak›l›rsa, nas›l ki Marx ve Engels'e
göre Komünist parti bir s›n›f› temsil eden bir "ba¤"dan ziyade prole-
taryan›n toplumdaki "fazla" konumunun ba¤s›z çoklu¤unu "s›n›rla-
maya" çal›flan hareketli bir platformsa, Lenin'e göre de parti Bolfle-
vikleri birlefltiren nihai bir ba¤ falan de¤ildir – daha ziyade "türlü
türlü kamusal anlaflmazl›k, tart›flma ve fraksiyon yüzünden darma-
duman olmufl bir koalisyondur" (Badiou 2005a: 74-75).

Böyle bir örgütlenme için belirleyici olan, kitle isyan› ile elit
kumpaslar› aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkidir (Troçki 1967, c. III: 159-
64). Bir yandan, rejim ancak kitlesel ayaklanma yoluyla ma¤lup edi-
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lebilir. Salt kumpas, zafer kazansa bile, iktidar iliflkilerini kati suret-
te de¤ifltiremez. Bu yüzden Lenin, sözgelimi bireysel terör mant›¤›-
n› kesinkes reddeder. Fakat di¤er yandan, devrim ayaklanmaya in-
dirgenemez. Birileri taraf›ndan alafla¤› edilmedi¤i sürece, kriz za-
manlar›nda bile kendi kendine düflmeyen eski yönetimi parçalaya-
cak (ya da yerinden edecek) kadar güçlü bir özne de olmal›d›r (Lenin
1964: 214). ‹ktidar› ele geçirmek için, ayaklanmaya isyanlar› siya-
sallaflt›rmaya çal›flan, "körü körüne fliddeti" siyasal fiillere dönüfltü-
ren bir strateji ve örgüt ilave edilmelidir (bkz. Zizek 2002b: 225; De-
an 2006: 194). Bu bak›mdan Lenin'in zamansal stratejisi, ân› ele ge-
çirmeye haz›r olmaya, "hangi olay ortaya ç›karsa ç›ks›n ona göre ey-
leme geçmeye haz›r olma haline" dayan›r (Bensaïd 2007: 159).

Di¤er taraftan Lenin'de kairos'un bu boyutu, yani karar almaya
haz›r olma haliyle beraber mutlak bir kararlaflt›r›lm›fll›k vard›r. Ni-
san Tezleri'ni düflünelim mesela: Lenin burada Rusya parlamenter
demokrasisinin da¤›lmas›n› savunur, yurtseverlikle Rusya'n›n Al-
manya ve Avusturya ile "emperyalist" bir savafla girmesini destekle-
meyi reddeder, bunun yerine militan bir Enternasyonal kurulmas›n›
önerir. En önemlisi, Rusya'n›n durumunu iktidar›n iflçi s›n›f› ve çift-
çilere aktar›lmas›na elveriflli bir durum olarak resmeder: "bütün güç
sovyetlere". Bu tezler Tauride Saray›'nda sunulduklar› zaman Le-
nin'i popüler biri yapmam›flt›r elbette:

Orada bulunanlar›n ço¤unda flok etkisi yaratm›flt› bu; yaln›zca Bolflevik
pozisyonu reddetmekle kalm›yor, Marksizmin kendisini de reddediyordu.
Sosyalist devrimin s›ras› olmad›¤›n›, zaman›n burjuva demokratik devrim
zaman› oldu¤unu "herkes" biliyordu. Lenin'in tezleri bir anarflizm beyan›,
Marksizme yak›flmayacak bir maceraperestlikti. Menflevik'in biri "ama
bunlar saçmal›k" diye ba¤›rd›, "deli saçmas›". Di¤erleri, Lenin'in Rusya'da-
ki gerçek koflullardan bihaber oldu¤una emindi art›k ... Menflevik liderleri,
zafer kazanm›flças›na, bu adam›n siyaseten ölü oldu¤u sonucuna varm›flt›.
(Ulam 1965: 432)

Ulafl›labilir hedefler için, mesela daha iyi toplumsal yasalar, daha
yüksek ücretler ve demokratik haklar için mücadele edip devrime
daha uygun zaman› beklemek, özellikle de savafl zaman›, daha "ger-
çekçi" de¤il midir? Fakat Lenin "her zaman siyasal düflünmektedir"
ve Lenin'i elefltirenlerin onda "tak›nt›" gibi gördü¤ü, "itici ve insan-
l›kd›fl›" (Jameson 2007: 62-63) buldu¤u fley de budur. Lenin'in siya-
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sal düflüncesini "insanl›kd›fl›" k›lan fley tam da yenili¤e mutlak an-
lamda aç›k olmas›, devrim hevesidir: An taraf›ndan flekillendirilme-
ye istekli olmas›, sarhofl olup kendinden geçmesi, keza ân› ele geçir-
me istemidir. Böyle bir kairolojik çifte fiil "deli saçmas›" gibi görü-
nüyorsa, bunun nedeni fiili sonuçlara dair bir "garanti" aramamas›
ve büyük Öteki'nin, yani "nesnel" olgulara göndermelerin ard›na
saklanmamas›d›r. Leninist kairoloji fiili yerine getirme korkusuna
dayanan, bu yüzden siyaseti pragmatik ayarlamalara, "gerçekçi" ta-
vizlere ve menfaat müzakerelerine indirgeyen oportünizmi aflar (Zi-
zek 2002a: 8).

Burada iki devrim modeli, birbiriyle ba¤daflmayan iki devrim mant›¤›
vard›r: tarihsel evrimin zorunlu¤una göre "uygun zaman› gelince" devri-
min patlayaca¤› o nihai krizi, olgunlaflm›fl teleolojik ân› bekleyenler; devri-
min "uygun zaman›" olmad›¤›n›n fark›na var›p devrimci flans› tarihin "nor-
mal" geliflimindeki dolambaçlarda ortaya ç›kan ve buralarda ele geçirilme-
si gereken bir fley olarak alg›layanlar. Lenin iradeci bir "öznelci" de¤ildir –
istisnan›n (1917'de Rusya'daki gibi ola¤and›fl› flartlar›n) kaidenin alt›n› oy-
mak için bir yol sundu¤unu savunur. (10)

Proletarya di¤erleri gibi tikel bir s›n›f de¤il de bir s›n›f-olmayan, ya-
ni toplumsal yap›ya asimile edilemeyecek bir tekillik oldu¤una ve
dolay›s›yla evrensel s›n›f haline geldi¤ine göre, bu evrensellik de
ancak normallik, yani tikellerin s›radan düzeninin "k›s›r döngüsü"
altüst oldu¤u takdirde ortaya ç›kabilir. Bu bak›mdan "normal" dev-
rim diye bir fley yoktur; her devrimin temeli istisnad›r (Zizek 2002b:
298). Frans›z Devrimi yaflanm›flt›r çünkü Frans›zlar "normal" yol-
dan gitmemifl, ‹ngilizlerin kapitalist geliflme yolunu izlememifltir;
ayn› flekilde Rus Devrimi de Marx'›n "normal" olarak gördü¤ü yola,
yani sosyalizme geçifli ancak tamamen sanayileflmifl bir ülkenin
gerçeklefltirebilece¤i düflüncesine bir istisna oluflturmufltur (a.g.y.).
Bu flekilde anlafl›ld›¤›nda istisna, "belirlenmifl bir tarihten evvel or-
tada ne varsa onu benimsemeye olanak sa¤lar, daha do¤rusu mecbur
b›rak›r; bir dizi ara safhay› atlar" (Troçki 1967, c. I: 22). Safhalar› at-
lama imkân›, Lenin'in "tarihi ittirme" arzusunun çekirde¤iydi (bkz.
Ulam 1965: 323). 

Paradoksal bir biçimde Lenin tam da Marx'› oldu¤u gibi almad›-
¤›, ona "ihanet etti¤i" için Marksist devrimi fiillefltirebilmifltir (Zi-
zek 2002b: 315). Ne de olsa teori ancak bir yerinden etmeyle "tek-
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rarlanabilir"; tekrar hep bir fark, orijinal fikrin koflullar›n› de¤iflti-
ren, terimlerini ve koordinatlar›n› yeniden tan›mlayan yeni bir fley
üretir. Nitekim Marx'› tekrarlamak ancak "teorisini özgün ba¤la-
m›ndan kopar›p baflka bir tarihsel âna dikmek, dolay›s›yla da etkili
bir biçimde evrensellefltirmek" anlam›na gelebilir (Budgen vd.
2007: 2-3). Lenin bu bak›mdan özgün önermeler, "Leninist önerme-
ler" üretmifltir (Deleuze 2006: 279). Lenin'in "Sloganlar Üzerine"
bafll›kl› kitapç›¤›ndaki flu pasaj› ele alal›m: 

Bunun örneklerine çok rastlan›r: Tarih keskin bir dönüfl yapt›¤›nda, ile-
rici partiler bile bir süreli¤ine yeni duruma ayak uyduramam›fl, eskiden
do¤ru olmakla beraber art›k tüm anlam›n› yitirmifl bulunan sloganlar› tek-
rarlam›fllard›r – tarihin bu dönüflü "ans›z›n" yapmas› gibi, bu anlam yitimi
de "ans›z›n" olmufltur. Tüm devlet iktidar›n› Sovyetler'e aktarmaya ça¤›ran
sloganda da benzer bir fley nüksediyor sanki. O slogan devrimimizin bir ev-
resi için –27 fiubat'tan 4 Temmuz'a diyelim– do¤ruydu, fakat bu evre kati
surette geçmiflte kald›. Slogan da art›k do¤ru de¤il. Bu anlafl›lmazsa, günü-
müzün acil meseleleri hakk›nda herhangi bir fley anlamak mümkün olma-
yacak. Her tikel slogan, belirli bir siyasal durumun spesifik niteliklerinin
bütününden tümdengelim yoluyla elde edilmelidir. Ve 4 Temmuz sonras›
Rusya'daki siyasal durum, 27 fiubat ile 4 Temmuz aras›ndaki durumdan
kökten farkl›d›r. (1974: 185-6)

Lenin'e göre do¤ru slogan, ân› tespit ederek belirleyici görevi adlan-
d›rabilen, durumun analizini yo¤unlaflt›ran slogand›r (bkz. Lecercle
2007: 276-7). Bu analiz her zaman ampirik ve somut bir durumun
analizidir. Ama ayn› zamanda da performatif bir önermedir; cisim-
leflmemifl bir dönüflümü oluflturur. Mesela Marx ve Engels'in "Dün-
yan›n tüm iflçileri, birleflin!" slogan› proletarya henüz bir beden de-
¤ilken kitleleri dam›t›p bir "s›n›f" ç›kar›r. Ayn› mant›¤› tekrarlayan
Leninist önerme de proleter "s›n›f›" dam›t›p bir "parti" ç›kar›r (De-
leuze ve Guattari 1987: 100).

Öyleyse, Marx'› tekrar etmek Marx'a düz anlamda "geri dön-
mek" de¤ilse e¤er, Lenin'i tekrar etmek de Lenin'e geri dönmek ola-
maz. Tekrar etmek, böyle bir geri dönüflün imkâns›z oldu¤unu, Le-
ninist dizinin sona erdi¤ini, Lenin'in devrim problemine buldu¤u ti-
kel çözümün "baflar›s›z oldu¤unu", hatta "korkunç bir baflar›s›zl›kla
sonuçland›¤›n›" kabul etmektir (Zizek 2002b: 310). Peki bu "baflar›-
s›zl›k" nas›l meydana gelmifltir?
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Stalinizm Olarak Karfl›-devrim

Bir halk ayaklanmas›, do¤as› itibariyle içgüdüsel, kaotik ve y›-
k›c›d›r ... Kitleler kendilerini feda etmeye çoktan haz›rd›r; onla-
r› ölümcül ve yabani bir sürüye dönüfltüren de budur ... Kriz an-
lar›nda, kendilerini korumak veya zafer kazanmak için kendi
evlerini ve mahallelerini yakmakta tereddüt etmeyeceklerdir;
mülk zaten ezenlere ait oldu¤u için, mülkü imha etme tutkusu-
nun önünde cayd›r›c› bir engel yoktur. Do¤rudur, bu negatif tut-
ku devrimci davay› zirveye ç›karmak için yeterli de¤ildir; fakat
bu tutku olmaks›z›n devrim de imkâns›z olurdu. Devrim genifl
çapl›, yayg›n y›k›m› gerektirir; verimli ve onar›c› bir fliddettir
bu, zira yeni dünyalar sadece ve sadece bu yolla do¤ar. (Baku-
nin 1973: 334)

Her radikal politikan›n görevi, der Benjamin, "sarhofllu¤un gücünü
devrime kazanmak", "Bakunin'den beri" Avrupa'da eksik olan bu gü-
cü devrime kazanmak olmal›d›r (1979d: 236). Zira gerçeklik "Ko-
münist Manifesto'da istenen ölçüde" kendini aflacak ise, boflalma
deneyimi kaç›n›lmazd›r (239). Pragmatik hesaplar alan›n›n ötesine
geçip "isyan› devrime ba¤layabilecek" siyaset, sarhofllu¤u kald›ra-
bilecek "flairane bir siyaset"tir (237). Öyleyse stratejik düflünce bir
sarhofllu¤a ba¤lanmal›d›r; dini bir tecrübe ("kitlelerin afyonu") de-
¤il, materyalist ba¤lamda meydana gelen "dind›fl› bir par›lt›" olan
sarhofllu¤a (227).

Di¤er bir deyiflle, her hakiki siyasal müdahale kairos'un iki bo-
yutunu, yani strateji ve sarhofllu¤u "dokur gibi" birlefltirebilmelidir:
"Marx'ta nefretin gücü. ‹flçi s›n›f›n›n kavgac›l›¤›. Devrimci y›k›m›
Kurtulufl fikrine ba¤lamak (Neçayev, Ecinniler)" (Benjamin, akta-
ran Löwy 1993: 153). Ecinni Marx; Neçayev ile Marx. Neçayev'de
Benjamin'i büyüleyen fley tam da bu sarhoflluk unsurudur. Ne de ol-
sa "Devrim ‹lmihali" devrimciyi kiflisel menfaat gözetmeyen, mül-
kü, ad› olmayan bir mecnun olarak tan›mlar: "Devrimcinin akl› fikri
devrimdedir, devrimden baflka bir tutkusu yoktur." Devrimci, top-
lumsal düzenin temsil etti¤i her ba¤›n "düflman›d›r"; "bu ba¤larla"
–birer suretten ibaret gördü¤ü yasalar, ahlak, gelenek ve görenekler-
le– yaflamaya devam etmesinin tek nedeni onlar› "yok etme" hedefi-
dir. "Bildi¤i tek bir bilim vard›r, o da yok etme bilimidir." Ve "kamu-
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oyunu hor görür" – onun mant›¤› diyalo¤a ihtiyaç duymaz (Neçayev
1869). Neçayev'in düflüncesindeki tek de¤iflmez, yani devrimci ol-
ma karar› kendine gönderme yapan, kendine yeten bir düsturdur;
d›flsal bir meflrulaflt›rmaya ihtiyaç duymaz. Bu mant›¤›n erimini hiç-
bir hedef, teleolojik amaç veya etik-pratik koflul s›n›rlayamaz; bu
mant›¤a göre, devrime hizmet eden ne olursa olsun etiktir. K›sacas›,
Neçayev'in fiili toplumla tüm mümkün "iliflkileri" olumsuzlayan ve
bunu hiç taviz vermeden yapan "devrimcisi", devlet ile aras›na mut-
lak bir mesafe koymay› hedefler.

Fakat kairos hem ele geçirmek hem de kendini kapt›rmak anla-
m›na geldi¤ine göre, fark›na bile varmadan bu iki taraftan birine de
kay›labilir: kendini âna kapt›rmadan ân› ele geçirmeyi denemek ve-
ya ân› ele geçirmeye yönelik bir strateji olmadan kendini âna kapt›r-
mak. Kairos'un bu iki kusurunun birçok varyasyonu vard›r. Ve bu
varyasyonlar, baflka baflka karfl›-devrim dizilerini tan›mlar.

Stratejik hesaplama olarak kairos ile bafllayal›m: Egemenlik me-
selesine ba¤l›d›r bu. E¤er modernlik-öncesinde karfl›-isyan ege-
menli¤in kurulmas›na yol aç›yorsa (bkz. 2. Bölüm), devrim fikri de
egemenlik sorununa verilen modern yan›tt›r. Modern bir fikir olarak
devrim fikrinin neden egemenlik odakl› oldu¤unu, neden egemen-
likten büyülendi¤ini de aç›klar bu. Radikal siyasetin fay hatlar›ndan
biri, egemenliksiz bir devrimin mümkün olup olmad›¤› sorusudur.
Bu soru geçerlidir çünkü bilhassa Leninist model devrim sorununu
bir karfl›-güç olarak, karfl› ç›kt›¤› devlet iktidar›n› büyük ölçüde an-
d›ran öncü parti olarak ele al›r. Ve Stalinizm ile birlikte de parti bir
egemenlik ayg›t›na dönüflerek devrim fikrini paranteze al›r.

Ancak yaln›zca d›fl etmenler temelinde meydana gelmemifltir
bu. Söz konusu etmenler Leninist partiye içseldir. Bu bak›mdan, si-
yasal kariyerinin farkl› dönemlerinin ortak noktaklar›ndan biri, Le-
nin'in devrimci ayaklanmalar ile fiili hedefleri aras›nda bir yar›¤›n,
bofllu¤un baki oldu¤una inanmas›d›r. Bu boflluk,

… yüce bir coflkudaki imgesel özgürlük patlamas›, "her fleyin müm-
kün" göründü¤ü o büyülü evrensel dayan›flma ân› olarak devrim ile, bu cofl-
kulu patlaman›n bizzat toplum denen binan›n ataletinde iz b›rakmas› için
gereken toplumsal yeniden inflan›n a¤›r ifli aras›ndaki boflluktur. (Zizek
2002a: 7)
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Fakat "olay" ile "ifl" aras›ndaki bu ayr›m eski bir sorunu, devrimin
ba¤›nt›l› veçhelerini aflamac› bir modelle kar›flt›rma sorununu yeni-
den üretir (Raunig 2007: 39). Bu modelin merkezinde kendili¤in-
denlik ile merkeziyetçilik aras›ndaki ayr›m yatar. Parti modeli ken-
dili¤indenli¤i ilk aflamaya yerlefltirir, fakat böyle yapmas›n›n tek
nedeni bir sonraki aflamada merkeziyetçili¤i olmazsa olmaz saya-
bilmektir. Radikal siyasetin bir orada bir burada gerçekleflen yerel
mücadeleler temelinde ortaya ç›kamayaca¤› aç›k olsa bile, kendili-
¤indenlik ile merkeziyetçili¤in hiyerarflik bir flekilde birlefltirilmesi-
ne dair bir sorun belirir. Leninist parti böyle bir anda kurucu gücün
de¤il kurulu iktidar›n parças› olmaya meyleder; bu da devlet odakl›
olmayan pratiklerin, mesela sovyetler, konseyler, özyönetimler,
vb.'nin d›fllanmas›na yol açar (bkz. Raunig 2007: 30-31). Bu bak›m-
dan Leninist model "tarihsel nedensellikte gerçek bir k›r›lma" ger-
çeklefltirmifl olsa da, bunun bedeli "bir zamanlar gizli faaliyetler yü-
rüten mütevaz› bir grup olan partinin her fleyi yönetecek… kitlelerin
yerine geçecek bir Devlet ayg›t› embriyosuna dönmesi" olur (De-
leuze 2004: 197). Leninizmin asl›nda, çekirde¤inde totaliter bir ide-
oloji oldu¤u anlam›na gelmez bu. Fakat –Troçki'nin s›k s›k tekrarla-
d›¤› iddias›na, Stalinizmin Leninizm ile alakas› olmayan d›flsal bir
sapma oldu¤u iddias›na karfl›n– Stalinizmin Leninist modelin içten
sapt›r›lmas› oldu¤u anlam›na gelir (Zizek 2007d: 74-75). Karfl›-
devrim dispozitifine evirildiyse e¤er, esasen içsel nedenlerden ötürü
böyle olmufltur.

Burada da mesele devrimin kendi geçmifliyle, tekrarla iliflkisidir.
E¤er devrim tan›m› itibariyle tekrar ise, Stalinizm de Leninizmin
baflar›s›z bir tekrar›d›r. Stalin döneminde bizzat devrim kavram›n›n
sefaleti göz önünde bulundurulursa e¤er, aç›kça görülür bu. Leni-
nizmde "devrim" objet petit a rolü oynar, durumun toplumsal-sim-
gesel gerçeklikte temsil edilemeyen bir fazlas›d›r; yani bildi¤i farz
edilen bir özneye, büyük Ötekiye at›fta bulunur; aç›k uçlu bir du-
rumdur, risk almay› gerektiren bir gayrettir, sonunda baflar›l› olup
olmayaca¤› belli de¤ildir (Dean 2006: 90). 

Leninizmin tavr› s›çrama yapmaya, kendini durumun paradoksuna at-
maya, f›rsat› yakalay›p müdahale etmeye yönelik bir tav›rd›; durum "olgun-
laflmam›fl" olsa bile riske girmeye yönelikti, zira flöyle bir iddias› vard›: Bu
"olgunlaflmam›fl" müdahale bizzat güçlerin "nesnel" iliflkisini, bafllang›çta
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durumu "olgunlaflmam›fl" gibi gösteren bu iliflkiyi kökten de¤ifltirecek – bi-
ze durumun "olgunlaflmam›fl" oldu¤unu düflündüren standard›n kendisinin
alt›n› oyacakt›r. (Zizek 2001a: 114)

Stalinizmde ise hakikat "nesneldir", öznel olarak bafllat›lan partizan
bir hakikat de¤il. Stalinizm bir nesnellik iddias›, büyük Ötekide, ta-
rihin evrensel yasalar›nda bir güvence arzusudur. Leninist parti bir
yar›¤›n oldu¤unu, devrim arzusunun nesnel bilgide temellenemeye-
ce¤ini bilir. Bu yüzden devrimi ancak tedricilikten bir kopufl olarak
anlayabilir. "S›çrama olmadan tedricilik hiçbir fleyi aç›klamaz. S›ç-
rama! S›çrama! S›çrama!" (Lenin, aktaran Bensaïd 2007: 159) Sta-
linist parti bu bofllu¤u fantaziyle, partinin arzu nesnesini gerçekten
bildi¤i, eylemlerinin temelinde tarih yasalar›n›n nesnel bilgisi oldu-
¤u yan›lsamas›yla doldurur ve "kurucu s›çramay› çizgisel bir hikâ-
yeye" dönüfltürür (Zupancic 2008: 169). Stalinizm bu bak›mdan ko-
mik tekrard›r, "gerçekçi sa¤duyuya geri dönüfltür" (Zizek 2002a: 5). 

Stalin dönemi tüm kültürel deneylere toptan ve amans›z bir yasak getir-
mifl, art›k "sosyalist gerçekçilik" ad› verilen küçük burjuva sa¤duyusunu
hâkim kültürel ifade biçimi mertebesine yükseltmifltir ... "Sosyalist gerçek-
çilik" kültürü vasat zevk kültürüdür ve vasat al›fl›lmam›fl, yeni, s›rad›fl›, üto-
pik olandan tiksinmeye ve onun kökünü kurutmaya meyillidir. (Bauman
1976: 85)

Sa¤duyuya sard›kça, insan gerçek tekrardan kaçmak için daha çok
tekrar etmeye bafllar. Göstermelik duruflmalar› ele alal›m. Stalinist
parti nesnel hakikati (kapitalizmin özünü, tarihin geliflmesini, dev-
rim koflullar›n›, vb.) cisimlefltirdi¤ine göre, hata yapamaz demektir.
Zaten duruflmalar›n sonucu her zaman önceden biliniyordu ve bu da
duruflmalar›n komedi gibi görünmesine neden oluyordu. Duruflma-
larda, masum oldu¤unu iddia etmek bile temel bir suçtu, yani kendi
menfaatlerini partinin menfaatlerinden üstte tutmakla ayn› kap›ya
ç›k›yordu. Yoldafl dedi¤in "öznel olarak" suçsuz olsa bile, kendini
parti için feda ederdi. Masum oldu¤unu iddia etmek sadakat eksikli-
¤ini, dolay›s›yla da suçu gösteriyordu. O halde, terörler komedyas›
olarak Stalinist salt tekrar tek bir temel olguyu saklamaya çal›flm›fl-
t›r: devrimin içten sapt›r›lmas›n›, "suçu itiraf etmenin as›l suçu giz-
ledi¤i" bir süreci, partinin kendisinin devrime ihanetini (Zizek
2009b: 287; ayr›ca bkz. 2001a: 128-9).
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Bu ba¤lamda, Lenin devrimden hem önce hem de sonra, partisi-
nin örgütlü terör anlam›na geldi¤ini, örgütlü fliddetin devrim za-
manlar›nda zorunlu oldu¤unu birkaç kez aç›kça kabul etmifltir (ör-
ne¤in bkz. Lenin 1965). Fakat Stalinist terör hep gizli kalm›fl, "res-
mi kamusal söylemin alenen kabul edilmeyen müstehcen ve puslu
eklentisi" ifllevi görmüfltür (Zizek 2002b: 261-2). Bu müstehcenlik
Stalinizm ile Nazizm aras›nda bir paralelli¤e iflaret eder. Hem
kamplar› hem de Gulaglar› mümkün k›lan, bunlar›n ayakta kalmas›-
n› sa¤layan kiflilerin kendilerini müstehcen bir üstben figürünün
araçlar› olarak görmüfl olmalar›d›r.

Ne var ki Stalinizm Nazizm de¤ildir. Bir kere hakikat Stalinizm-
de nesnelken, Nazizmde öznel olarak temellenir. Stalinizmde ha-
kikat en az›ndan ilke olarak herkese aç›kt›r, yani Tarihin nesnel ve
evrensel kurallar›n› herkes ö¤renebilir, Nazizmde ise hakikat bir
kimli¤in, Ari ›rk›n bir niteli¤i olarak görülür. Bu yüzden Nazizmde
göstermelik duruflmalar yoktur. Mitik Ari içgörüye sadece Alman-
lar eriflebildi¤inden, bunu Yahudilerin de görmesini sa¤lamaya ça-
l›flman›n âlemi yoktur. Göstermelik duruflmalarda zanl› "kamusal
alanda afla¤›lan›fl›na kendisi de kat›lmak, aktif olarak kendi haysiye-
tinden vazgeçmek zorundayken", Muselmann her türlü içsellikten
mahrum bir yaflayan ölüye indirgenmifltir (Zizek 2001a: 87-8).

Nesnelli¤e saplant›l› olmas›, hakikati bilgiye ve gücülü de fiiliye
indirgemesi Stalinizmi Nazizmden ay›rmakla kalmaz, tekinsiz bir
flekilde günümüz demokratik materyalizmine de yaklaflt›r›r. ‹ki ide-
oloji de toplumsal ba¤› ele al›rken "nesnelli¤e" odaklan›r ve "nötr"
bilgi pozisyonundan konuflur, gerçekten siyasal olan› sunar (bkz.
139). ‹kisi de kendi toplumlar›n› eskatoloji çerçevesinde, "tarihin
sonu" olarak resmeder (bu "son" ilk örnekte komünizmdir, ikinci-
sinde ise liberal demokrasi). ‹kisi de siyasetin radikal ve ütopyac›
boyutunun inkâr›na dayan›r, verili gerçekli¤i yegâne gerçeklik ola-
rak resmederek radikal siyaseti arka plana iter. Ve ikisinde de, pasif-
lefltirilmifl ve apolitiklefltirilmifl bir topluma tutku katman›n geriye
kalan tek yolu korku siyasetiymifl gibi görünür (Zizek 2008a: 34):
iki korku toplumu; biri Stalinist, di¤eri de demokratik materyalist;
ikisinde de kendine has bir terör komedisi (Stalinist flimdi için ayr›-
ca bkz. II. Arasöz).
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Faflist Sarhoflluk

E¤er egemenlik modernlik öncesi isyana bir karfl›l›k olarak icat
edildiyse, devrim de egemenli¤e verilen modern karfl›l›ksa, faflizm
egemenli¤in modernlikteki radikal yeniden tezahürüdür. Bu yüzden
"kaosu" bitirip düzeni tesis eden bir Efendi, bir Führer imgesinde
kendini infla etmesi gerekir. Faflizm bu inflada yaflam› biyopolitik bir
mesele olarak ele al›r. Ancak faflizm ayn› zamanda bir ölüm siyase-
tidir. Örne¤in Naziler, Ari ›rktan olanlar için bir Lebensraum (yaflam
alan›) açmay› denemekle kalmam›fl, insandan saymad›klar› kurban-
lar› için de bir Todesraum (ölüm alan›) açm›flt›r. En uç noktas› cina-
yet olan bu insanl›kd›fl› muamelenin en somut örne¤i kamplard›r.
Neden ama? Bu noktada, her rasyonel aç›klama kaç›n›lmaz olarak
yan›lt›c›d›r, zira faflizmi baflka bir fleyin arac› olarak görmek anlam›-
na gelecektir (bkz. Agamben 1999c: 31-2). Kamplar›n en rahats›z
edici taraf›, "faydac›l›k-karfl›t› ifllevidir" (Arendt 1994: 233). 

Kurban etme burada din ile faflizm aras›nda bir paralellik kurma-
y› sa¤lar. Faflizm yeni bir din olmay› arzulayan, mükemmel toplulu-
¤u, kendi kendine gönderme yapan egemenlik imgesinde dünyada
cenneti yaratmay› arzulayan bir ideolojidir. Bu yüzden onlarca insa-
na çekici gelir: Ne de olsa "karanl›k tanr›lara bir kurban nesnesi sun-
mak, bir öznenin kolay kolay direnemeyece¤i, korkunç bir büyünün
etkisindeymifl gibi kendini kapt›raca¤› bir fleydir" (Lacan 1994: 275).
Fakat faflizme "gerçekçi" bir yaklafl›m kurban etme ö¤esini kavra-
yamaz. Nas›l ki kairos'un yerine sadece stratejik/hesapl› bir ak›l gö-
rüyorsa, örne¤in Lenin'e oportünist diyorsa, faflizmdeki arzu ö¤esi-
ni de alg›layamayacakt›r. Fakat "Nasyonal Sosyalist Devlet'te yank›
bulmaya bafllamadan önce" faflizm de bir arzudur, bilinçd›fl›, kök-
sap-benzeri bir harekettir (Deleuze ve Guattari 1987: 214-5); sarhofl
olma, kendini olaya kapt›rma arzusudur. Fakat bu meseleyi bu nok-
tada b›rakamay›z, zira farkl› arzu biçimleri vard›r. Sarhoflluk arzu-
sunun faflizmde nas›l iflledi¤ini tespit etmeliyiz. Çünkü faflizm arzu-
su "bizzat bask› görmeyi arzulayan" bir arzudur (215). Faflizm "ta-
hakküm alt›na alan ve sömüren fleyin ta kendisini arzulamakt›r"
(Foucault 1983: xiii). Bu yüzden faflizm en nihayetinde bir ölüm hat-
t›, "y›k›m, düpedüz ilga etme hatt›, ilga etme arzusudur" (Deleuze
ve Guattari 1987: 229).
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Faflizm "karanl›k" bir din olarak ifllev görse de, dinle aras›nda te-
mel bir fark vard›r. Bu fark› ayd›nlatmak için Kierkegaard'a döne-
lim. ‹brahim Kierkegaard'›n inanç kahraman›d›r, çünkü kendi o¤lu-
nu kurban etmek gibi delice bir fiile raz› olur, inanc›n özünü örnekler
ve Tanr›'n›n otoritesinin yüceli¤ini do¤rular. Ne var ki ‹brahim Tan-
r›'n›n iste¤ini anlam›fl gibi görünmez. Tanr› ne ‹brahim'i ikna etmeye
çal›fl›r ne de onunla uzlaflmaya: Tanr› talep eder, ‹brahim de itaat. ‹b-
rahim'in kurban etme fiili –aradaki mesafeyi yok etmeksizin– dün-
yevi ile ilahi, fiili ile gücül aras›nda "köprü kurar". ‹brahim'in inanc›,
Tanr›'n›n varl›¤›ndan emin oldu¤unu gösterir. Fakat Tanr›'n›n var ol-
du¤unu bilse de, bu bilgi k›smi kal›r; belirsizlik de kesinlikle zorun-
ludur. Bu nedenle Kierkegaard'›n inanc› "korku ve titreme"yi içerir;
bunlar olmazsa müminler mekanik bir evrendeki kuklalar derekesi-
ne düflecektir (1962: 7, 111). Dolay›s›yla inanç, befleri ile ilahi ara-
s›nda ancak geçici bir "köprü kurabilir", inanc› devaml› tekrar tekrar
do¤rulamak gerekir (51-62). Buna karfl›l›k Nazi terörü tam da ilahi
âlem ile dünyevi âlem aras›ndaki mesafeyi ortadan kald›r›r. Nazi,
Tanr›'n›n iradesine do¤rudan eriflti¤inden emindir, kendisini Tanr›
iradesinin bir arac› olarak alg›lar. O halde fiili ile gücül aras›ndaki
boflluk art›k dolay›mlanmamakta, katedilmektedir, zira ikisi de ayn›
süreklili¤in ö¤elerine indirgenmifltir. Bu bak›mdan, faflizmin libidi-
nal ekonomisini anlaman›n yolu keyiften, daha özel olarak da "göre-
vini yapmaktan", yani bir üstben figürüne istinaden kendi kendini
araçsallaflt›rmaktan al›nan sadist keyiften geçer.

Bu durumun müstehcen jouissance'›n› üreten, yapt›¤›m fleye ra¤men
kendimi suçsuz saymamd›r: Bundan sorumlu olmad›¤›m›, sadece Öteki'nin
‹radesine arac›l›k etti¤imi düflünerek baflkalar›na ac› çektirebilirim – oh ne
âlâ. (Zizek 2001a: 112)

Faflizm böyle müstehcen bir keyfi cisimlefltirdi¤i için, kötülü¤ü hem
Arendt'in dedi¤i gibi "s›radand›r" hem de sadistçe bir kötülüktür. Ne
var ki iki örnekte de kesin ve nesnel bir faflizm tan›m› sunmak müm-
kün de¤ildir. Faflizmin anlam›na ancak paradokslar ve bilmecelerle
yaklafl›labilir. Kamplar hakk›nda muhteflem bir film olan Hayat Gü-
zeldir (1997) bu yüzden faflizmi bilmecelerle tan›mlar. Filmdeki en
ilginç bilmece, sonuncusudur: "fiiflman m› fliflman, çirkin mi çirki-
nim. Asl›nda sapsar›y›m. Neredesin diye sorarsan 'vak vak vak' de-
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rim. Yürürken kakam› yapar›m. Bil bakal›m ben kimim." Fakat bil-
meceyi soran Nazi doktor Lessing cevab›n ördek olmad›¤›n› bafltan
söyler. Bilmece gerçekten de çözümsüzdür, nesnel olarak do¤ru ce-
vap imkân›n› içermeyen bir "karfl›-bilmecedir". E¤er bir cevap bul-
maya çal›fl›l›rsa, ya bilmecenin tek bir do¤ru cevab› olmas› gerekti-
¤i fleklindeki kural ihlal edilir ya da do¤ru cevap do¤rulanamaz (Si-
porin 2002: 350). 

Bu bak›mdan, Yahudi soyk›r›m› tarifsizdir; dilin s›n›r›, temsil
edilemez oland›r. Fakat tarifsizli¤i Yahudi soyk›r›m› hakk›nda ko-
nuflman›n bir tabu olmas› gerekti¤i anlam›na gelmez. Nas›l ki tarihe
indirgemek, "normallefltirmek" Yahudi soyk›r›m› bilmecesine bir çö-
züm de¤ilse, kutsallaflt›rmak da elefltirel düflünceyi imkâns›z k›lar.
Ki Nazilerin istedi¤i de sonuçta budur (bkz. Agamben 1999c). De-
mek ki paradoksal görev tarifsiz olan hakk›nda konuflmak, tan›kl›-
¤›n ç›kmazlarla dolu olmas›n› egemen istisnaya direnebilecek radi-
kal bir etik için bafllang›ç noktas› yapmakt›r. Biyopolitik söz konusu
oldu¤unda, kategorik etik yeterli de¤ildir nihayetinde. Buradaki kri-
tik soru etik duruflun içeri¤inden ziyade öncelikle kimin etik kayg›-
ya de¤er bir özne say›ld›¤›na karar vermektir; birtak›m haklar›n içe-
ri¤i de¤il, haklara sahip olma hakk›d›r.

Peki etikten flimdinin siyasal elefltirisine, Yahudi soyk›r›m›ndan
günümüz faflizmine nas›l geçeriz? Ne de olsa günümüz faflizmi, ke-
lime bir tabu gibi iflledi¤i için, adeta tarifsizdir. Faflist gibi konuflup
davranan onlarca insan var, yine de onlara faflist denmiyor. Neden?
Muhtemelen birçok insan, siyasal bir grup Nazilerin ideolojik aksi-
yomlar›n› ve eylemlerini tek tek, ayn› ampirik düzende birebir tek-
rarlamad›¤› sürece, onlara Nazi diyemeyece¤imizi san›yor. Faflizm
nihai olarak Nazizm diye tan›mlanm›fl sanki. Bunun tüyler ürpertici
sonucu flu: Buna göre faflizm diye bir fley yoktur art›k ya da faflizm
ancak afl›r›, arkaik bir fenomen olarak vard›r.

Peki faflizmi Hitler'in ya da Mussolini'nin faflizmi gibi fiili bi-
çimlerine indirgenemeyecek yarat›c› bir fikir olarak ele al›rsak? Fa-
flizm de komünizm veya kapitalizm gibi, kendini farkl› zaman ve
mekânlarda farkl› yollarla d›flavuran türeyimsel bir fikirdir. Yukar›-
daki bilmece bu bak›mdan da çözümsüzdür: Faflizm kendini somut
"çözümlerde" tamamen fiillefltiremeyen, "gücül", metafizik bir
problemdir. Dolay›s›yla sonsuz bir repertuar› vard›r adeta. Ve e¤er
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faflizm Nazizme indirgenemezse, faflizmin bugünkü permütasyon-
lar›n›; tam tersi oluyormufl gibi görünse de, faflizmin asl›nda tekrar
tekrar dirildi¤ini görmek gerekir.

Bu yüzden faflizmi Arendt'in yapt›¤› gibi (1973) "totaliter bir
ideolojiye" indirgememek önemlidir. Bir kere bu kategoriye soku-
lan farkl› ideolojiler, mesela komünizm ile faflizm aras›nda önemli
farklar vard›r: Komünizm kapitalist toplumdaki temel antagoniz-
may›, yani s›n›f mücadelesini bir siyasal olay gayesiyle radikalleflti-
rirken, faflizm bu temel antagonizmay› reddedip yerine ›rk› koyar.
Komünizm temel antagonizmay› s›n›f çerçevesinde tan›mlarken,
faflist antagonizma ›rklar veya milletler aras›nda gibi görünür. Ko-
münizmde "yeni", yarat›lmas› gereken, gelecek olan bir fleydir ve
dolay›s›yla "tüm kategorilefltirmelere direnir"; fakat faflizm haliha-
z›rda verili bir kimli¤i ›rk, ulus, kan, toprak biçiminde "yeniden te-
sis etmeye" çal›fl›r (Badiou 2007b: 16). Sonuçta kapitalizmi elefltir-
se de, ekonomiyi siyasete tabi k›lsa da faflizm, "kapitalizmin bünye-
si gere¤i kendi kendini olumsuzlamas›d›r", "asl›nda hiçbir fleyi de-
¤ifltirmeksizin bir fleyleri de¤ifltirmeye" yönelik nafile bir çabad›r
(Zizek 1991: 186). Dolay›s›yla komünizm ile faflizm aras›ndaki fark
en nihayetinde devrim ile karfl›-devrim aras›ndaki farkt›r. "Totalita-
rizm" kavram› bu siyasal fark› arka plana itti¤i sürece apolitik bir
kavramd›r ve bu kavram›n önvarsay›m› olan ideolojik uzam da libe-
ral demokrasiyi sorgusuz sualsiz kabul eder (Zizek 2001a: 3).

Weberci fiantaj

Neçayev'e dönecek olursak, do¤rudur, onun devrimci figürü "y›k›c›
bir karakter"e komfludur; "vizyonu" olmayan bu radikal nihilist tek
bir fleye kafay› takm›flt›r: "ortadan kald›rmak" (Benjamin 1979c:
157-8). Fakat Neçayev'de sadece anlams›z bir fliddet bulan genel ge-
çer siyaset felsefesine karfl›, buradaki meselenin bizzat fliddet olma-
d›¤›n›n alt›n› çizmeliyiz. Afl›r› coflku, sarhoflluk ve afl›r› fliddet siya-
sette ço¤u zaman yan yanad›r; zira hedef tüm de¤erlerin baflka de-
¤erlere dönüfltürülmesidir. Mesela Leninizmin "gerçek tutkusu"
"hiçbir ahlak›" tan›maz (Badiou 2007b: 14). Lenin de Neçayev de
gerçek ile gerçe¤in suretlerini yan yana koyar; ikisi için de devrimci
faaliyet kaç›n›lmaz olarak bir "ar›nd›rma" faaliyeti, "gerçekli¤i da-
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m›t›p gerçe¤in özünü ç›karmak", gerçek ile suretini örtüfltürmektir:
"fleffafl›¤›n›n saf olay› olarak gerçek" (15). Burada tehlike radikal
nihilizm, Neçayevci terörizmdir, zira "toptan namevcudiyet olarak
gerçek hiçliktir" (a.g.y.). Bu nedenle Benjamin devrimci "sarhofl-
luk"tan bahsederken fiili olan›n kesinlikle yok edilmemesi gerekti-
¤ini savunur (bkz. 2. Bölüm). Benzer bir flekilde Marx da Bakunin
ve Neçayev gibi "komploculara" karfl› uyar›da bulunur:

… hemen devrim yapmaya kalk›fl›yorlar, hem de uygun koflullar ol-
mad›¤› halde. Onlara göre devrimin tek koflulu, komplolar için yeterince
haz›rl›k yapm›fl olmak. Devrimin simyac›lar› onlar ve t›pk› eski simyac›lar
gibi kaotik bir düflünme biçimleri ve saplant›lar› var. Güya devrimci muci-
zeler yaratacak icatlar›n üstüne atl›yorlar hemen: yang›n bombalar›, inan›l-
maz bir etkisi olan y›k›m araçlar›, pek de rasyonel bir temele dayanmad›k-
lar› için çok daha mucizevi ve hayret verici olmas› beklenen isyanlar. Böy-
le entrikalarla u¤raflmalar›n›n tek nedeni var olan hükümeti düflürmek gibi
son derece dolays›z bir amaç; ve proletaryan›n s›n›f ç›karlar› konusunda
teorik olarak ayd›nlanmas›n› kesinlikle hor görüyorlar. (Marx ve Engels
1978: 318)

‹flte bu noktada kairos ç›kmaz›na var›r›z: fiiddet zorunludur fakat ne
kadar fliddetin devrimci fliddet olaca¤›n› hesaplaman›n bir yolu yok-
tur. Hesaplama olmay›nca, radikal nihilizmin tuza¤›na düflme riski
vard›r, fakat hesap olunca da pasif nihilizm tehlikesi vard›r. Bir bafl-
ka deyiflle, kairos'un iki taraf› da –strateji ve sarhoflluk, hesaplama
ve kan›, bilgi ve inanç– gereklidir. Sarhoflluk olmaks›z›n strateji (pa-
sif nihilizm) de en az stratejisiz sarhoflluk (radikal nihilizm) kadar
nafiledir.

Muhafazakâr devrim teorisinin temel sorunu budur: Söz konusu
ç›kmaz› ancak çat›flk› çerçevesinde düflünebilir. Mesela Weber, stra-
teji ile aras›ndaki "bölünmeye" bir çat›flk› olarak, yani "kanaat eti¤i"
ile "sorumluluk eti¤i" aras›nda bir çeliflki olarak yaklafl›r. Weber'e
göre "dünyan›n bünyevi etik irrasyonelli¤i" (1958: 125) ile karfl›
karfl›ya kalan her siyasal eylem, iki "karfl›t düsturdan" birini tercih
etmek zorundad›r: Ya "nihai amaçlar eti¤ine", sonuçlar hakk›nda so-
ru sormayan "mutlak bir eti¤e" –H›ristiyan "do¤ru olan› yapar ve
sonucu Tanr›'ya b›rak›r"– baflvurarak kendini meflrulaflt›racakt›r, ya
da karar vermenin yükünü üstlenip bir "sorumluluk eti¤i düsturunu
izleyecektir, ki bu durumda kendi eylemlerinin öngörülebilir sonuç-
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lar›n›n hesab›n› verecektir" (120). Weber'in formülasyonuna göre,
ayn› zamanda "benim krall›¤›m bu dünya krall›¤› de¤il" demek ile
modernli¤in sosyolojik gerçekli¤ine "uyum sa¤lamak" aras›nda bir
tercihtir bu; ki ikinci durumda, "'devrim'le ilgili bütün konuflmalar
komedidir; herhangi bir 'sosyalist' toplum sistemi veya son derece
incelikli bir 'demokrasi' biçimi yoluyla 'insan›n insan üzerindeki ta-
hakkümünü' ortadan kald›rmaya yönelik her düflünce bir ütopyad›r"
(aktaran Callinicos 2007: 22). Weber nihayetinde iki tür feragat ara-
s›nda tercih yapmaktan bahseder; bir fikir u¤runa var olan dünyadan
feragat etmek ile var olan dünya u¤runa bir fikirden feragat etmek
aras›nda, olgusuz de¤erler ile de¤ersiz olgular aras›nda ya da radikal
nihilizm ile pasif nihilizm aras›nda bir tercih yapmaktan. Strateji ile
sarhoflluk aras›ndaki boflluk açmaz de¤il de çat›flk› olarak görüldü-
¤ünde, bu "tercih" bir flantaj olarak ortaya ç›kar: ya, ya da.

Bu yüzden "çat›flk› yerine ç›kmaz›" savunmak gerekir (Derrida
1993: 16). Bir taraftan, fiili olanla yak›ndan ilgilenmek, stratejik he-
saplama zorunludur. Öbür taraftan, sarhoflluk da özne için bir o ka-
dar olmazsa olmazd›r. ‹nanç yitirildi¤inde radikal siyasetle meflgul
olman›n hiçbir anlam› yoktur. Kairos'un iki taraf› da hayati önem ta-
fl›r. Mesele onlar› iliflki içinde tutmakt›r. Ve bu iliflki diyalektik bir
iliflki olamayaca¤› için, sentez imkâns›z oldu¤u için veya bir çat›flk›-
ya yol açaca¤› için, bu iliflki ayr›flmal› sentez olarak, strateji (ekono-
mi) ve sarhoflluk (saf siyaset) paralaks› olarak düflünülmelidir. 

Fakat ç›kmaz aynen korunmal›d›r demek de yeterli de¤il; çünkü
fiillefltirmeyi sonsuza dek ertelemeye yol açacakt›r. Dolay›s›yla ç›k-
maz› praksiste, fikrin fiili tekrar›nda aflmak gerekir. Nietzsche'deki
aflma figürü, ya radikal nihilizm ya pasif nihilizm kördü¤ümünden
ç›kman›n tek yolu bengi dönüfltür, ki nihilistin kendini aflmas›n›,
bizzat "yok olmas›n›" içerir. Marx'ta devrim karfl›-devrim k›s›r dön-
güsünü aflan fley olan komünizm de yine özneyi "fesheden" bir sü-
reçtir. ‹ki perspektifte de afl›lan sahte antagonizmalar, dolay›s›yla
sahte tercihlerdir. Bu bak›mdan sahte antagonizmalar tekrara yer
açar: radikal ve pasif nihilist aras›ndaki sahte tercih nihilist ortadan
kalks›n, kendisini afls›n diye vard›r; komedi "nefleyle" yok edilsin
diye vard›r. Radikal siyasetin her zaman verili bir toplumsal uzam-
daki konsensüsü sorgulayarak bafllamas› bu yüzdendir. Özgür dü-
flünce, her zaman verili sorular›n ötesine geçmeyi gerektirir. "'Leni-
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nizm'de kabul edilemeyecek, kabul edilmemesi gereken nokta bu-
dur: Bugün fiili düflünce özgürlü¤ü hüküm süren liberal demokratik
'ideoloji-sonras›' konsensüsü sorgulamak anlam›na gelir – yoksa
hiçbir anlam› yoktur" (Zizek 2002b: 168).
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7

K‹TLE HAREKET‹, SEÇ‹MLER
VE ORTAÇA⁄ ‹NSANI

Komünist bir hareket olmadan komünizme
eriflilemez. (Mao 2007: 118)

E⁄ER LEN‹N'‹N TEKRARI devrimi "yanl›fl ülkede", Rusya'da fiilleflti-
rerek Marx'a "ihanet ettiyse", Mao da devrimi "yanl›fl s›n›fla", köy-
lülerle gerçeklefltirerek Lenin'i tekrar etmifltir (bkz. Zizek 2007 b:
2). Gelgelelim Çin Devrimi'nde köylülerin statüsünün Leninist par-
tinin pozisyonundan ciddi bir biçimde ayr›lmas›na ra¤men, Mao'
nun modeli yine de parti-devlettir. Bu model 1960'lar›n bafllar›nda
önemli sorunlar do¤urmaya bafllam›flt›r. Mesela parti içinde siyasal
yarat›c›l›k elde edilemez bir fley haline gelmifltir. Nitekim siyasete
de¤il ekonomiye odakland›¤› gerekçesiyle Stalin'i elefltirdi¤i halde
Mao da Çin Komünist Partisi'ni hedef tahtas›na yerlefltirmifl, devrim
üretim iliflkileri düzeyinde baflar›l› o "üstyap› veya siyaset" düzeyin-
de birçok çözülmemifl sorunun çözülmeden kald›¤›n› iddia etmifltir
(2007: 117-8). As›l önemlisi, devrimin "insanl›¤›n sonunu" getirme,
yeni bir insanl›k yaratarak kapitalist özneli¤i aflma sevdas› hüsranla
sonuçlanm›flt›r (183).

Bürokratikleflmifl bir partiye karfl› yeni bir siyaset biçimi icat et-
me, devrimi tekrar etme amac›yla Mao parti d›fl›ndaki güçlere; ö¤-
rencilere, iflçilere, gençli¤e ve orduya yüzünü dönmüfltür. Kitlelerin
devrimci hareket içerisinde kendilerini "e¤iteceklerini" ümit ederek
s›rt›n› kitlelere dayam›flt›r. Bu bak›mdan, parti mant›¤›ndan s›yr›lm›fl
bir kitle hareketi olarak Kültür Devrimi, "parti-devlet biçiminin mi-
ad›n› doldurdu¤u bir siyasal deneyi" gösterir (Badiou 2006b: 292).



Neden kitleler peki? Bafll› bafl›na siyasal olmasa da, kitle her za-
man bir olay mevzisine, durumun yap›s›ndaki bir çatla¤a iflaret eder
(Badiou 2005a: 72). Hareketi, devletin iflleyiflini kesintiye u¤ratan,
yeni imkânlar açan potansiyel bir isyand›r hep. Fakat bir kitle ancak
devlet taraf›ndan temsil edilen toplumsal gruplar›n tutarl›l›¤›na kar-
fl› tekillikleri olumlayarak kendi "ba¤›n›" çözebildi¤i ölçüde siya-
sallafl›r (a.g.y.).

Buna göre Kültür Devrimi, kitleleri harekete geçirmedeki bafla-
r›s›na ra¤men baflar›s›z olmufl, devletle aras›na mesafe koyamam›fl-
t›r. Mao isyan eden ö¤rencilerin neden oldu¤u anarfli hakk›nda endi-
flelenmeye bafllay›p ö¤rencileri yetkilileri tan›maya zorlad›¤›nda bu
mesafesizlik iyice aç›¤a ç›km›flt›r. Mao bizzat bir "parti-devlet ada-
m›yd›": Partiyi yok etmek flöyle dursun yenilemek istiyordu ve parti
çizgisinin yeniden inflas› d›fl›nda devlete dair bir hipotezi yoktu (Ba-
diou 2006b: 317). Bu nedenle isyanlar› parti-devlet çerçevesine da-
hil etmeyi denemifltir. Sonuç olarak yerel isyanlar da¤›n›k ve zay›f
kalm›fl, kendilerine has taktik yeniliklerini siyasal önermelere tercü-
me edememifllerdir. Gelgelelim evrensel bir baflar›ya ulaflm›fllard›r:
Parti-devletin kendini tüketti¤ini, örgütlenme ve kitle siyaseti mese-
lelerinin art›k s›n›f temsili mant›¤›na tabi tutulamayaca¤›n› bütün
dünyaya göstermifllerdir (299).

Bir baflka deyiflle, Kültür Devrimi'nin önemi kitle ile parti, siya-
sal hareket ile s›n›f temsili aras›ndaki ba¤› zedelemesinde yatar. Kül-
tür Devrimi y›llar›ndan beri, "partisiz siyaset" ile ilgili birçok deney
yap›lm›flt›r (321). Bunlar›n en önemlisi de 68 May›s›'d›r.

68 May›s›

Bugün 68 May›s› stereotipik imgelerle, kendisine saplant›s›yla gü-
nümüzün narsizm kültürünün habercisi olan hedonist hippi veya
"halka giden" zelil Maoist militan imgeleriyle önemsizlefltirilip saç-
ma sapan bir fley haline getiriliyor. Fakat 68 May›s› ne siyasall›ktan
uzak bir karnavald› ne de bir zillet masal› (Ross 2002: 102-3). 68
May›s›'n›n ba¤lam›, totalitarizm karfl›t› hareketlerle örtüflen, toplu-
mun örgütlenme flekline kafa tutan, kapitalizm karfl›t› bir elefltiriydi.
Küresele oynanm›fl, protestolar birçok ülkede gerçekleflmiflti.
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Ama her fley Paris'te, binlerce kiflinin de Gaulle'ü protesto etmek
için Left Bank'e* toplanmas›yla doru¤a ç›km›flt›. Polis fliddetine öf-
kelenen birçok Parisli isyan› desteklemiflti. Ö¤renciler medya yo-
luyla, kapitalist iktidar ile iliflkilerini kestiklerini, Gaulle yanl›s› po-
lise itaat etmeyi reddettiklerini duyuruyorlard›. Sokaklarda kald›r›m
tafllar› söküldü, parmakl›klar ve yak›lm›fl arabalarla birlikte polis
güçlerine karfl› barikat kurmak için kullan›ld›. Kapitalizmin simgesi
olan Paris borsas› atefle verildi. Fransa'daki sendikalar ö¤rencilere
destek vermek için genel grev ça¤r›s› yapt›. Fransa tarihinin bu en
büyük grevi gündelik hayat› felç etti.

Dolay›s›yla 68 May›s›, bir ö¤renci isyan› olarak bafllam›fl olma-
s›na ra¤men, sadece ö¤renciler ve onlar›n ç›karlar›yla, yani kimlik
politikalar›yla s›n›rlanamaz. Oluflmakta olan siyasal öznelik ö¤ren-
ci, iflçi ve benzeri fiili kimliklerden ziyade özgürlük ve eflitlik çerçe-
vesinde dillendirilmifltir (11, 57). Bu da yeni bir siyaset uzam› aç-
m›fl, entelektüel itiraz› iflçi mücadelesiyle birlefltirmifltir; olay›n ser-
mayenin ve devletin ideolojik reddiyesinden güç alarak hemen bir
genel grev biçimine dönmesi de bu yüzdendir. Bu bak›mdan 68 Ma-
y›s› "toplumsal belirlenimlerden" genel bir "kaç›fl›", tek bir toplum-
sal gruptan, ö¤rencilerden çok daha fazlas›n› etkilemifl bir dizi ye-
rinden etmeyi ve oluflu gösterir (3-4).

68'de bir sürü ajitasyon, jest, slogan, saçmal›k, yan›lsama vard›; fakat
önemli olan bunlar de¤il. Önemli olan 68'in ileri görüfllü bir fenomene dö-
nüflmesiydi; toplum bir anda hem neyin hoflgörülemeyece¤ini anlam›fl hem
de baflka bir fley imkân›n› görmüfltü adeta. Bu flöyle bir kolektif fenomendi
sanki: "Mümkün olan› bana ver, yoksa bo¤ulaca¤›m..." Mümkün olan olay-
dan önce var olmaz, olay taraf›ndan yarat›l›r. Bir yaflam meselesidir bu.
Olay yeni bir varolufl yarat›r, yeni bir öznelik üretir (beden, zaman, cinsiyet,
yak›n çevre, kültür, ifl, vb. ile kurulan yeni iliflkiler). (Deleuze ve Guattari
2006: 234)

Ama sonunda grevler bitti, toplu tafl›ma yeniden bafllad› ve benzin
yine bulunuyordu. Arnavutkald›r›m› sokaklar asfaltla kapland›. Olay
bafllad›¤› gibi bir anda bitiverdi. De Gaulle de May›s seçimleriyle
iktidara geri döndü – kula¤a tuhaf gelebilir, fakat "hareketi çözerek
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ezmek için müracaat edilen yol esasen seçimlerdi" (Badiou 2008a:
33).

Karfl›-devrim Olarak Seçimler

Bir "görüfl" ölçme tarz› olarak seçimler, günümüz siyasetinin semp-
tomudur; ama siyasette belirli bir zaman ve mekân kaplad›klar› için
de¤il, siyasal alg›lar›m›za s›n›r çizen, dolay›s›yla onlar› s›n›rlayan
bir "›zgara" ifllevi gördükleri için (Deleuze 2006: 144). Bir örnek
verelim: Ekim 2009, Bat› Londra, BBC Televizyonu'nun merkezi.
‹çeride Milli Britanya Partisi'nin (BNP) baflkan› Nick Griffin, Bir-
leflik Krall›k'›n di¤er üç ana ak›m partisinden (‹flçi Partisi, Muhafa-
zakâr Parti ve Liberal Demokratik Parti) konuflmac›larla birlikte,
prime-time yay›mlanan ve sekiz milyon kifli taraf›ndan izlenen Qu-
estion Time (Soru Zaman›) program›nda.

BNP'nin programa kat›lmas›na epey muhalefet vard›. Birçok ki-
fli, BBC'nin ›rkç› bir partiye görüp görebilece¤i en büyük iyili¤i yapt›-
¤›n› iddia ediyordu. Birleflik Krall›k'ta 2010 genel seçimlerine yal-
n›zca birkaç ay kald›¤› hesaba kat›l›rsa önemli bir savd› bu. Ne var ki
kazanan sav baflkayd›: BNP seçimlerde di¤er partilerle rekabet etme,
parlamentoda sandalye kazan›p kamu ödene¤i alma hakk›na sahip
yasal bir parti oldu¤una göre, televizyonun en çok izlendi¤i saatlerde 
programlara da ç›kabilmeliydi. BBC genel müdürü Mark Thompson'
›n (2009) sözleriyle, kamuoyunun "her telden siyasal perspektifi"
duyma hakk› vard›. Halk "BNP'nin ne yaz›k ki demokrasimizin bir
parças› oldu¤unu, BBC'nin de Nick Griffin'i Question Time program›-
na davet etmekte hakl› oldu¤unu" kabul etmeliydi (Denman 2009).

‹lk bak›flta bu demokrasi programda gayet iyi iflledi. Griffin hiç-
bir soruyu do¤rudan cevaplamad›, her soruyu alakas›z meselelere
getirerek savuflturmaya çal›flt›; daha önce yapt›¤› konuflmalardan
verilen örnekleri, mesela Nazileri övdü¤ünü inkâr etti. Ku Klux
Klan lideri David Duke ile neden bulufltu¤u soruldu¤unda, Duke'ün
fliddet yanl›s› biri olmad›¤›n› söyleyerek kahkahalara sebep oldu.
Yahudi soyk›r›m›n› reddedip reddetmedi¤i soruldu¤unda, "Yahudi
soyk›r›m›n› reddetti¤im kanaatinde de¤ilim," yan›t›n› verdi. Ama
sonra, eflcinselleri "tüyler ürpertici" addetmesinin hemen ard›ndan,
göç meselesini ‹ngiliz kimli¤ini yok ederek "yerli Britanyal›lar›"
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kendi ülkelerinde az›nl›k yapan "kans›z bir soyk›r›m" olarak de¤er-
lendirdi. Ve daha neler neler. Griffin liberal düzen için kolay lok-
mayd›; program boyunca tart›flman›n ana konusu olmufl, masan›n
etraf›ndaki do¤rucu ço¤unluk taraf›ndan harcanm›flt› (onlara "linç
güruhu" demiflti); hatta bir noktada, gergin bir halde Yahudi soyk›r›-
m›na dair bir soruyu yan›tlamaya çal›fl›rken, program›n sunucusu
Dimbleby Griffin'e "Neden gülüyorsunuz? Bunun komik bir mesele
oldu¤unu sanm›yorum," demiflti. Baflka bir yerde Griffin yine ko-
mik duruma düflünce, kat›l›mc›lardan biri olan ‹flçi Partisi Adalet
Sekreteri Jack Straw, Peter Sellers'›n ABD baflkan›na Mein Führer
diye hitap eden o tuhaf anti-kahraman›n› ima ederek, Griffin'e ‹ngi-
liz siyasetinin Dr. Strangelove'› ismini takm›flt›.

Ancak öyle bir an geldi ki program›n seyri birden de¤iflti; seyir-
cilerden biri bizzat Jack Straw'a "BNP'nin yükselmesine neden olan
son dönemlerdeki göç politikalar› de¤il miydi?" diye sordu. Niha-
yetinde Müslüman kad›nlar›n baflörtüleri hakk›ndaki "tart›flman›n"
Britanya versiyonunu bafllatan kifli Straw'du. Karars›z kalan Straw
sadece soruyu baflka yöne çekmeyi denedi, do¤rudan cevaplamay›
reddediyordu; bu s›rada Griffin de piflmifl kelle gibi s›r›t›yordu.
Straw'un kendi mesaj› tersine çevrilip ona geri gönderilmiflti; göç
meselesini afl›r› sa¤›n elinden çalmaya yönelik popülist çabas› geri
tepmiflti. "Straw'un kendini Griffin'in muhalifi gibi göstermesi az
ironik de¤ildi" (Younge 2009). Asl›nda programa ait olmayan tuhaf
bir and› bu. Tam da bu sayede program›n ve seçim sisteminin haki-
katini gözler önüne sermiflti: ‹zleyicilere hangi "tart›flmay›" sunarsa
sunsun, Question Time program›n›n as›l yapt›¤› tart›flmay› mevcut
siyasal "›zgaraya" hapsetmekti. Bu ›zgarada temel siyasal antago-
nizma liberal düzen ile sa¤c›lar aras›ndaym›fl gibi görünüyordu; zo-
runlu bir tercihi, sözgelimi köktendincilik, sa¤c› popülizm, ›rkç›l›k,
vb. ile liberal demokratik konsensüs aras›nda bir tercihi dayatan ide-
olojik bir flantajd› bu. Question Time program›n›n as›l sak›nd›¤›, li-
beral demokratik konsensüsü aksatmakt›.

Seçimler ile bask› aras›nda bu bak›mdan bir ba¤ vard›r. Seçimler
bafll› bafl›na bask›c› de¤ildir, fakat günümüzde liberal demokrasi ve
parlamenter devlete uyumlu hale getirilmifltir (Badiou 2008a: 34).
Seçimler vaktiyle Frans›z Devrimi'nin radikal veçhelerinden biriydi
belki, fakat bugün karfl›-devrimci bir unsur ifllevi görüyorlar.
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Tarih boyunca, geçerli ço¤unluklar Hitler'i ve Pétain'y›, Cezayir Sava-
fl›'n›, Irak iflgalini ve daha nicelerini meflrulaflt›rm›flt›r. Dolay›s›yla "demok-
ratik ço¤unluklar›n" masum bir yan› falan yoktur. S›rf insanlar oy verdi di-
ye sonuçlar›ndan ba¤›ms›z bir flekilde say›lar› övmek, içeri¤ine aç›kça ka-
y›ts›z kal›p ço¤unluk karar›na sayg› göstermek genel bunal›m›n bir di¤er
semptomudur ... ‹nsanlar dillendiremeseler de, burada sezilen fley fludur as-
l›nda: Seçim iddia edildi¤i gibi bir ifade arac› oldu¤u kadar da bask› arac›-
d›r. Ezenleri en çok tatmin eden fley her yerde seçimler düzenlemek, seçim
gibi bir talebi olmayan halklara bile gerekirse savafl yoluyla bunu dayat-
makt›r. (32-33)

Bugünün temel siyasal faaliyeti olan oy verme asl›nda siyasall›ktan
epey uzak bir pratiktir, zira siyaseti duygulan›mlara indirgemeye
meyillidir. Mesela sa¤c› popülist korku siyaseti tüm siyasal mesele-
leri "göç sorunuyla" özetler. Düzen partilerinin siyasal kanaat ve he-
deflerinin olmad›¤›n› gösteren fleyse "korku korkusunu" manipüle
etmeleridir; mesela rakipleri olan sa¤c› partilerin popülist bir tarzda
korkulardan faydalanarak iktidara gelme imkân›ndan bahsederler.
Korku, korku korkusuna karfl›; Griffin Straw'a karfl›. Nitekim korku
siyaseti, pasif nihilizme komfludur – gerçekten siyasal hiçbir fley ol-
maz ve bu bak›mdan "oylarda eksik olan gerçek'ten baflka bir fley
de¤ildir" (11-12). Sonuçta sol ile sa¤ aras›ndaki fark yerini duygula-
n›m diyalekti¤ine, özellikle de korku diyalekti¤ine b›rakt›kça, par-
lamenter demokrasi mant›¤› da tek-parti sistemini and›rmaya bafllar
(28). Konsensüs siyasetin de¤iflmezlerinden biri olup ç›kar, en
önemli meseleler bile yar›lma yaratmaz art›k; kapitalist düzen, de-
mokrasi ve piyasa tart›flmas›z, do¤allaflt›r›lm›fl bir arka plan haline
gelir. Dolay›s›yla "parlamenter demokrasinin gelece¤i" bir bak›ma
"Stalinizm" olacakt›r (29). 

Ortaça¤c›l›k

Deleuze'ün Nietzsche'yi an›flt›rarak söyledi¤i üzre, en son havaya
bir ok att›¤›m›zdan, yani 68 May›s›'ndan beri toplumumuzda hiçbir
fley olmam›fl gibi, sanki olay eksikli¤inin damgas›n› vurdu¤u bir ku-
rakl›k döneminden geçiyoruz (bkz. Deleuze ve Parnet 1996). Bir
baflka deyiflle, 68 May›s›'ndan beri genelleflmifl bir karfl›-devrimde
yafl›yoruz. 68 May›s› düzen için travmatik bir olayd›. 2007 Fransa
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seçimlerinde Sarkozy hâlâ "68 May›s›'na son vermeyi" vadediyordu
(aktaran Badiou 2008a: 40). Ne var ki bu karfl›-devrimci dönem bir
baflka fleyle kesiflir: Jakoben, Marksist, Leninist olanlardan sonra
gelen dördüncü dizinin, yani Maocu dizinin genel olarak doyuma
ulaflmas›yla örtüflür. Bu dizinin semptomu tekrar›n zorlu¤u, yani
"devrim fikrinin bafll› bafl›na karanl›k oldu¤u" bir zamanda devrim-
ci siyasetin üretken ve yarat›c› biçimlerini icat etmenin zorlu¤udur:

Siyasal pratik aç›s›ndan bakarsak, bugün elimizde deneysel bir dizi var.
Deneyimlerin çoklu¤unu kabul etmek zorunday›z. Birleflik bir sahadan
yoksunuz – sadece Üçüncü Enternasyonal gibi bir fleyde de¤il, kavramlarda
da birleflik bir saham›z yok. (George 2008)

Badiou bu karanl›ktan ötürü bugün Lenin'den çok Marx'a, 20. yüz-
y›ldan çok 19. yüzy›la yak›n oldu¤umuz sonucuna var›r. Gayet ma-
kul görünüyor, fakat insan 19. yüzy›l›n ötesine geçmedik mi yani di-
ye düflünmeden de edemiyor. Bu bak›mdan ilginç bir nokta var:
1970' lerin sonundan beri siyasal söylemde eti¤e yeni bir vurgu ya-
p›lmaktad›r; bilhassa ön plana ç›kan iki unsur, insan haklar› ve Gu-
lag/Yahudi soyk›r›m› olaylar›, "neyin hay›r neyin fler oldu¤unu dü-
zenlemeye bafllam›flt›r" (Ross 2002: 12). Bu söylem özelde 68 May›-
s›'n›, genelde de devrim fikrini reddetmek üzerine kurulmufltur. Da-
ha sonra, ayn› temsil rejimi, karfl›-devrim ruhunu dillendirmek için
yeni bir zemin bulmufltur: teröre karfl› savafl. Bu ba¤lamdaki bafll›ca
düflünce imgesi, medeniyetler ve dinler "çat›flmas›d›r". Bu aç›dan
bak›l›nca, Bat›l› güçler esasen ‹slami köktendincilikten farkl› ve ona
karfl› olarak alg›lan›r. Bat› ya tüketicili¤e takm›fl seküler bir toplum
olarak (Barber 1996) ya da H›ristiyan inanc›n›n hümanist bir versi-
yonu olarak (Huntington 1997) anlafl›l›r. Ne var ki iki örnekte de ‹s-
lam›n barbarca bir versiyonuna karfl› koyan, antagonistik olmayan,
cihat açmayan bir medeniyettir. ‹slami köktendincilik de biny›lc› fa-
natizmiyle eflanlaml› hale gelir. Bir baflka deyiflle yeni düflman "mo-
dern bir dünyadaki dik kafal› ortaça¤l› öznedir" (Holsinger 2007:
iv). Böyle bir dünyada korkuyu tetikleyen, "modern olamamakt›r"
(v). Ve bu korku, Bat›'n›n temel bir beceriksizli¤ini ortaya koyar:

Bat›l› tüketici yaflam tarz› ile Müslüman radikalizmi aras›ndaki ideolo-
jik antagonizmaya kendini hemen dayatan iki felsefe referans› vard›r: He-
gel ve Nietzsche. Nietzsche'nin "pasif" nihilizm ile "aktif" nihilizm aras›n-
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da oldu¤unu söyledi¤i antagonizma de¤il mi bu? Biz Bat›'dakiler Nietzs-
checi Son ‹nsanlar›z, aptal gündelik hazlara dalm›fl durumday›z; buna kar-
fl›l›k Müslüman radikaller de her fleyi riske atmaya haz›r ... Dahas›, bu kar-
fl›tl›¤a Hegelci Efendi Köle mücadelesi gözünden bakarsak, bir paradoks
görmemiz kaç›n›lmaz: Her ne kadar biz Bat›'dakiler sömüren efendiler ola-
rak alg›lan›yorsak da, asl›nda köle konumunday›z, yaflama ve onun hazlar›-
na s›k› s›k› sar›ld›¤›m›z için yaflam›m›z› riske atamay›z (Colin Powell'›n in-
san kayb›n› s›f›ra indirecek yüksek teknolojik savafl anlay›fl›n› hat›rlay›n);
buna karfl›l›k Müslüman radikaller de yaflamlar›n› riske atmaya haz›r Efen-
diler. (Zizek 2002c: 40-1)

‹sterseniz bu fikirle biraz daha deney yapal›m, sözgelimi Nietzsche'
deki iki "aktif" nihilizmin karfl›t yönelimleri oldu¤unu hat›rlayal›m:
"Mükemmel nihilizm" ya da anti-nihilizm, yeni de¤erler yaratmak
için mevcut de¤erleri baflka de¤erlere dönüfltürmeye çal›fl›r; ikinci-
si, "radikal nihilizm" ise temelde hiçlik isteminden ibarettir (bkz.
1996: 67, 119). Peki ya içinde bulundu¤umuz siyasal aç›dan müflkül
durum radikal ve pasif nihilizmler aras›nda sahte bir antagonizma
ise, ya hiçli¤i istemek ile hiç istememek, köktendinci terör ile de-
mokratik materyalist pasiflik aras›nda bir "çat›flma" ise? Bugünkü
ideolojik kafa kar›fl›kl›¤›n›n ço¤u bunlar›n yan yana olmas›ndan do-
¤ar. Bu ba¤lamdaki saplant›lardan biri, köktendinci teröre bak›p
biny›lc› k›yametçilik ruhunu görmektir.

Hall (2009) bu konuda harika bir örnek verir. Esasen flu noktaya
dikkat çeker: K›yametçilik üç tektanr›l› dinde de tarihsel olarak güç-
lü bir militan e¤ilimdir, fakat Bat›'da bilhassa da Reform yoluyla
"evcillefltirilmifltir". Protestan eti¤inin beraberinde getirdi¤i yenilik
bu dünyada çal›flmay› vurgulamak, "rasyonelleflmifl zaman›" dinle
uyumlu hale getirmek olmufltur (84, ayr›ca bkz. Weber 2003: 157).
Sonuçta kronolojik zamanla, yani modern yönetimselli¤in zama-
n›yla eklemlenen k›yamet "sekülerlefltirilmifltir" (Hall 2009: 164).
Fakat Paulus, Müntzer, Robespierre gibi figürleri içeren "k›yametçi
gelenek" genelde pasifleflmifl olsa bile, bugün hâlâ baz› kal›nt›lar›
vard›r (195). T›pk› 20. yüzy›l›n Solcu terörü ve Marksist gerilla ha-
reketleri gibi, günümüz ‹slami terörizmi de sekülerleflmifl bir dünya-
da "kutsal" ›srar›n› sürdüren, "k›yamete göre yap›land›r›lm›fl" bir
ideoloji olarak görülmektedir (164, 173).

Hall'un anlatt›klar› din ve terörün demokratik materyalizm uf-
kunda nas›l bir araya getirildi¤inin, iki belirleyici mesele karfl›s›n-
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da körlü¤ün manidar bir örne¤idir. Hem "evcillefltirmenin" içeri¤i-
ni ve karfl›-devrimle ba¤›n› mistifiye eder, hem de k›yametçi gele-
nek ile bugünün köktendinci terörizmi aras›ndaki temel farklar›
örtbas eder. Bu meseleleri tart›flmak için, genel olarak karfl›-devri-
mi, özel olarak da teröre karfl› savafl› meflrulaflt›ran günümüzdeki
katekontik* k›yamet yaklafl›mlar› ile iktidar› toptan gayrimeflrulafl-
t›rmaya çal›flan Taubes'›n devrimci k›yamet teolojisini karfl›laflt›r-
mak istiyorum.

Pasif Nihilizm K›yamete Karfl›

Biny›l dönümünde dünyaya do¤acak krall›k fikri-
nin devrimci bir e¤ilimi olmufltur hep ve kilise de
zaman›n› aflan bu fikri felç etmek için elinden ge-
leni ard›na koymam›flt›r. (Mannheim 1936: 211)

Taubes'a göre eskatolojik k›yametçili¤in bafllang›ç noktas› yabanc›-
laflma kavram›d›r. Varolan dünyada adaletsizlikten bol bir fley yok-
tur ve hem insan hem de Tanr› yabanc›laflm›flt›r (2009: 26). Bu dün-
yan›n ötesinde öbür dünya, özgürlük vadeden gelecek dünya vard›r
(27). Fakat bu dünya ile öbür dünya aras›ndaki fark, nihilist kaç›flç›-
l›k için bir model de¤ildir, daha ziyade tam da Nietzscheci anlamda
de¤erlerin baflka de¤erlere dönüfltürülmesine iflaret eder. Ve bu iki
farkl› de¤er kümesine tekabül eden iki Tanr› vard›r: yarad›l›fl›n, var
olan dünyan›n Tanr›s› ve kurtuluflun Tanr›s› (29). ‹kincisi, var olan
dünyay› yok ederek gelecektir. "Dünyaya yeni olan" bu gelecek
Tanr› ayn› zamanda bir devrim vaadi, "dönüm noktas›d›r": "Dünya-
y› yok edecek, sonra da tüm kudretiyle ortaya ç›kacakt›r" (10).

Amac› var olandan özgürleflmek oldu¤u için, devrim kaç›n›lmaz
olarak bu dünyan›n ötesine bakar. Fiili dünyan›n kurucular› olan fi-
ili düzeni ve verili inançlar› bir yana iter. Gnostik teolojiden M›s›r'
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* Terim ‹ncil'de flu ba¤lamda geçer: "Zaman› gelince ortaya ç›kar›lacak olan
bu adam› flimdilik neyin engelledi¤ini (katechonic) biliyorsunuz / Evet, yasa tan›-
mazl›¤›n gizli gücü flu anda bile etkindir; ama bu gücü flimdilik engelleyen ortadan
kald›r›l›ncaya dek görevini sürdürecektir" (Selanikliler 2, 2: 6-7). Katekontik k›-
yamet yaklafl›mlar›, K›yamet Günü'nün hemen yar›n gelmeyece¤i inanc›yla yafla-
ma yorumuna dayan›r. Kavram Carl Schmitt taraf›ndan siyaset teorisine aktar›l-
m›flt›r. –ç.n.



dan Ç›k›fl'a ve Makkabi isyan›na, Zealotlar'dan Thomas Müntzer'e
uzanan bu gelenekte önemli olan, bu dünya (do¤al) ile öbür dünya
(do¤aüstü) aras›ndaki diyalekti¤in, kendi inanc› olarak bireyin kal-
binde de¤il, farkl› fakat birbiriyle iliflkili iki sistem, iki "krall›k" ola-
rak birbirine ba¤lanmas›d›r. "Bu" dünyan›n "öbür" dünyaya temas
etti¤i "an"... kairos'tur (68). Burada kuflkusuz (sonsuzluk yerine)
ebediyet, (gücül yerine) kurtuluflun Tanr›s› gibi kavramlarla iflleyen
aflk›n bir felsefe vard›r. Fakat as›l önemli olan yap›s›d›r, devrimi gü-
cül sonsuzlukla bir iliflki, kairos'u da "evrenin muammas›" olarak
anlamas›d›r (a.g.y.). 

Ve bu yap› iktidar›n bak›fl aç›s›ndan da desteklenebilir. Mesela
"karfl›-devrim k›yametçisi" Schmitt (Taubes, aktaran Ratmoko 2009:
xvi) kairos'u iktidar›n hizmetine sokar, siyasal› teolojik olarak mefl-
rulaflt›rmaya çal›fl›r. Dolay›s›yla k›yamet dünyas› kurtuluflu dünya-
n›n "sonunda" ararken, Schmitt translatio imperii'yi, yani Roma
‹mparatorlu¤u'nun Kutsal Roma ‹mparatorlu¤u'na ve III. Reich'a
evrilmesini savunur. Ne var ki k›yametçi gelene¤e göre dünyevi güç
"kutsal" hale gelemez, zira kutsal tam da gelecek olan Tanr›'n›n "öl-
çüsüdür": "Kutsal, dünyan›n temellerini sarsan terördür. Kutsal›n
yol açt›¤› flok... kurtulufl için dünyan›n temellerini paramparça eder"
(Taubes 2009: 194).

Bu radikal anlamda, mesihçi k›yamet fikri egemenlik taraf›ndan
gerçekten özümsenemez. Yavafl yavafl nas›l kaybolmufltur o zaman?
Yeni Ahit'i bir araya getiren Origen Adamantius'ta (MÖ 185-254)
bile, k›yametçi gelenekte "dünyan›n sonunu" zorunlu k›lan kurtulufl
fikri "bireysel bir eskatolojiye" dönüflür ve biny›lc›l›k da "hata ve
yan›lsamaya" dayanan bir Yahudi sapk›nl›¤› olarak k›nan›r: Sonuçta
Parousia, yani Hz. ‹sa'n›n ikinci gelifli lüzumsuzlafl›r ve H›ristiyan-
lar "sonun ertelenmesi için dua ederler" (77). H›ristiyanl›k impara-
torlu¤un resmi dini olunca, Kilise de uzlaflmac› bir güce döner ve
"Tanr› Krall›¤›'na dair tüm ümitler söner" (a.g.y.). Daha sonra, bil-
hassa Augustinus'da bu tersine dönüfl mühürlenecektir.

Ancak Augustinus seleflerinden farkl› olarak biny›lc›l›kla do¤-
rudan yüzleflmemifl, daha ziyade onu "yeniden yorumlam›fl", için-
deki eskatoloji dikenini ç›kar›p yönünü de¤ifltirmifltir. Burada Tanr›
Krall›¤› ile dünyevi krall›k aras›ndaki antitez hâlâ tarihin yol göste-
rici ilkesidir, fakat Augustinus'a göre Roma'y› yeni bir dünya izle-
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meyecektir. Roma'n›n sonu, tüm dünyan›n sonu olacakt›r (80-81).
Daha önemlisi, k›yametçi gelenekte krall›k gelece¤e aitken, gelecek
olanken, Augustinus bunu tersine çevirip Kilise'yi halihaz›rda "‹sa
Krall›¤› ve Cennet Krall›¤›" (80) ilan eder. H›ristiyanl›¤›n Staliniz-
mi mi bu? Bu hamleyle mesih vaadi Kilise'den kesinkes d›fllanm›fl,
"sapk›nl›k" olarak görülmeye bafllam›flt›r.

Augustinus'la beraber, bireysel eskatoloji H›ristiyan Kilisesi'nin hem
Katolik hem de Protestan mezheplerine hâkim olmufltur. ‹çinde Krall›k
beklentisini tafl›yan evrensel eskatoloji de H›ristiyan çevrelerde sapk›nl›k
olarak görülmeye bafllam›flt›r. (80)

Nihayet modernlikle beraber bu revizyon kusursuz hale getirilmifl-
tir. Reform ya da Taubes'›n deyifliyle "Kopernik H›ristiyanl›¤›"
(2009: 108) cennetin kaybedildi¤ini, dünyan›n üzerinde yeni Tan-
r›'n›n yaflad›¤› bir cennet oldu¤u fikrinin kaybedildi¤ini kabul etme-
si bak›m›ndan "moderndir". Fakat "bofl bir cennet alt›nda", gücülün
daral›p fiili haline geldi¤i bir dünyada kurtulufl için eylemek yersiz-
dir – kurtulufl inayete indirgenince, ki faillerin "aktif kat›l›m›n›" ge-
rektirmez bu, "insan›n yasay› yerine getirmesi de anlams›zlafl›r"
(108). Bir baflka deyiflle, k›yametçi gelenekte fiili ile gücül, dünya
ile cennet diyalekti¤i muhafaza edilir; ilahi adalet bu dünyada bu-
lunmal›, bu dünyada diriltilmelidir (a.g.y.). Buna karfl›l›k, Kopernik
H›ristiyanl›¤›'nda yeniden do¤uflun (dirilmenin) fiili dünyaya flekil
verme gücü yoktur art›k. Uzlaflma kurtulufltan ayr›ld›¤›nda, cennet
ve dünya iki ayr› bak›fl aç›s› olarak birbirinden ayr›ld›¤›nda, "tüm
maneviyat›n dünyevi iktidara tabi k›l›nd›¤›, bu iktidara karfl› savun-
mas›z kald›¤› seküler bir dünya" hayal etmek mümkün olur (109).

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda iki hareket görünür: siyasal teoloji yo-
luyla iktidar› "kutsallaflt›ran" modernlik, bir yandan da eskatolojiyi
"sekülerlefltirir", kendisine uyumlu hale getirip d›flarda b›rak›r
(Bradley ve Fletcher 2010: 2). Pasif bir nihilist topluma münasip
olan bu evcillefltirilmifl ve kafeinsiz eskatolojik k›yamet versiyonu
ayn› zamanda günümüz liberal demokrasisinin "kör noktas›d›r". Fu-
kuyama'n›n yeni-evanjelist "iyi haber"lerini hat›rlayal›m: "Dünya-
n›n sonu" gelmifltir, diktatörlükler de dahil dünyadaki tüm rejimler
liberal demokrasiye evrilmektedir (1992: xii-xiii, 212). Bu tez bir
yandan zamansal iktidar›n tikel ve fiili d›flavurumlar›n›, yani piya-
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say› kutsallaflt›r›r ve tarihin telos'u yapar (Bradley ve Fletcher 2010:
2). Fakat bu kutsallaflt›r›lm›fl liberal demokrasi ampirik tezahürle-
rinden de ayr›l›r; tarih-üstü oldu¤u, yani fiili ve sonlu tezahürlerine
indirgenemeyecek veya ampirik kan›tlarla gayrimeflrulaflt›r›lama-
yacak sonsuz, gücül bir fikir oldu¤u iddia edilir (bkz. Fukuyama
1992: 139).

Bir taraftan, iktisadi ve siyasal liberalizmlerin Vadedilen Cennetine
eriflimi engelleyen her fleyin... nihai yenilgisini tasdik etme söz konusu
olunca ihtiyaç duydu¤u ampirik olay mant›¤›na itibar eder; fakat di¤er ta-
raftan, tarih-üstü... ideal u¤runa, ayn› ampirik olay mant›¤›n› itibars›zlaflt›-
r›r... Zira bu ideal ve ideal kavram›yla korkunç bir biçimde çeliflen her fleyi,
yani bütün kötülükleri, kapitalist Devletler ve liberalizmde iyi gitmeyen her
fleyi bu ideal ve ideal kavram›n›n hesab›na yazmaktan kaç›nmak zorunda-
d›r. (Derrida 1994: 86)

O halde eskatoloji-›fl›k fiili ile aflk›n aras›ndaki diyalekti¤i d›fllamaz
asl›nda. Daha ziyade bu diyalekti¤i düzler, öyle ki "fikir" mevcut
olan› yok edip farkl› de¤erlere dönüfltürme gücünü kaybeder, çoktan
kutsallaflt›r›lm›fl liberal demokrasinin potansiyelli¤i haline gelir. Bir
bak›ma, Schmitt istisna kavram›na ne yapt›ysa Fukuyama da ayn›s›-
n› "tarih-üstü" fikrine yapar; fikrin devrimci potansiyelli¤ini, verili
olan›n karfl›-devrimci bir meflrulaflt›rmas›na dönüfltürür. Fukuya-
ma'n›n getirdi¤i yenilik, bu u¤urda hem pasif nihilizm hem de siya-
sal teoloji araçlar›n› kullanmak olmufltur. Bir taraftan liberal de-
mokratik piyasay› kutsallaflt›r›rken, bir taraftan da aflk›n ("cennet")
ve fiili olan› ("dünya") düzleyerek devrim fikrini, liberal demokra-
siden baflka bir fley fikrini lüzumsuzlaflt›r›r. Bir baflka deyiflle
Schmitt'in yaklafl›m›, ilahi fliddet olmaks›z›n biny›lc›l›kt›r.

Ancak fliddeti ne kadar lanetlerse lanetlesin, bu evcillefltirilmifl
ve sekülerlefltirilmifl eskatoloji de devrimci eskatoloji kadar fliddet-
lidir. Fark, fliddet ile fliddetsizlik aras›nda de¤il, iki fliddet biçimi
aras›ndad›r: eskaton ve katekon (ya da Deleuze ve Guattari'nin te-
rimleriyle savafl makinesi ve savafl). Kutsal veya hakl› savafl fikrine
göz k›rpan, aciliyete gönderme yaparak bu fikrin kamu söylemine
girmesine olanak sa¤layan teröre karfl› savafl› ele alal›m. Teröre kar-
fl› savafltaki dini vurgu özgürlük ve demokrasi gibi mutlak de¤erlere
dayan›r. "Özgürlük insanl›k onuru için vazgeçilmez bir taleptir, her
medeniyetten her insan›n do¤ufltan hakk›d›r" (Bush 2002). Ve ABD
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de hürriyet ve istiklal "öncüsüdür" (a.g.y.). Teröre karfl› savafl "dün-
yan›n kolektif iradesini" cisimlefltirir (Bush 2001a). ABD "dünyay›
kötülüklerden kurtarmak" için bir Leviathan gibi davran›r (Bush
2001b), vs. 

Yine de eskatolojik k›yametçilik ile bu "kutsal" savafl aras›nda
önemli farklar vard›r. Eskatoloji "özgürlü¤ü" gelecek zaman kipin-
de, gelecek olan özgürlük diye anlarken, teröre karfl› savafl özgürlü-
¤ü ancak muhafazakâr bir flekilde, sadece var olan de¤erler aç›s›n-
dan, özellikle de piyasa özgürlü¤ü olarak anlar. Eskatoloji "öbür"
dünya ile aras›nda k›sa devre yapt›rmak için "bu" dünyay› olumsuz-
larken, teröre karfl› savafl "bu" dünyan›n pozitifli¤ini aflma iste¤i
göstermeksizin "bu" dünyay› sürdürmeye çal›fl›r. ‹lki, de¤erleri bafl-
ka de¤erlere dönüfltürmenin, "gelecek" olan namevcut bir Tanr›'n›n
savafl›d›r; ikincisi ise o Tanr› gelmesin diye her fleyi feda etmeye ha-
z›rd›r. Eskatolojinin bak›fl› gücüle çevrilmifltir; teröre karfl› savafl ise
fiiliyata tak›l›p kalm›flt›r (ya da sadece zaten var olan›n gücüllü¤ünü
kabul etmektedir). ‹lki, "terörü" olaya yer açacak, ebediyete (son-
suzlu¤a) temas edecek bir y›k›m arac› olarak alg›lar; ikincisi ise te-
rörü (devlet terörünü) olaylaflmalar›n önüne geçmek, sonlu "beden-
leri ve dilleri" yönetmek için kullan›lan bir düzene¤e dönüfltürür. ‹l-
ki kairolojik maneviyat› gerektirir, ikincisi ise al›flverifl zaman›n›
korumaktan baflka bir fley de¤ildir; "teröristlerin ulusumuzu... ifl ya-
pamayacak, al›flverifle ç›kamayacak derecede korkutmay› baflarma-
lar›na izin veremeyiz," der (Bush 2001c).

Teröre karfl› savafl› bir komedi, (t)erörler komedyas› yapan fley
karfl›-devrimci yanlar›d›r. Mutlu son (demokrasi getirmek, vb.) bek-
lentisinden beslenir, verili bir hegemonik söylemin s›n›rlar› dahilin-
de uyum ve konsensüsü savunur. Bu komedinin izin verdi¤i tek öz-
ne pozisyonu, eylemleri tekil ("trajik") tercihlerden ziyade do¤ru-
dan toplumsal pozisyonlar›n›n neticesi olan "tiplerdir". Aristoteles'e
göre "komedi... baya¤› insanlar› taklit etmektir" (1999: 9). Bu ba-
k›mdan, çocuk muamelesi gören emniyet öznesi ile terörün ürkmüfl
öznesi olan rehine aras›nda bir paralellik gözlemek çarp›c›d›r. Rehi-
ne meçhul bir figürdür, mutlak surette dönüflebilir olan ç›plak, bi-
çimsiz bir bedendir; herkes, herhangi biri rehine olabilir (Baudril-
lard 1990: 34-35). Keza güvenlik siyaseti de vatandafl› bir çocuk gibi
korumaya muhtaç, ürkmüfl bir özne olarak yeniden tan›mlar. Tek tek
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herkes korunmal›d›r. Sonuçta düflman da dost da öznelikten ç›kar:
"Düflman" illegal savaflç› olarak yasaklan›rken, güvenlik öznesi olan
"dost" da çocuk muamelesi görür, siyasall›ktan iyice uzaklafl›r.

Radikal Nihilizm K›yamete Karfl›

Peki El Kaide eskatolojik gelene¤in devam› m›d›r? Günümüzün ‹s-
lami terörizmi, Fukuyama'n›n veya Bush'un "evcillefltirilmifl" eska-
tolojisiyle afl›k atabilecek "gerçek" bir k›yametçilik midir?

Tektanr›l› dinler öncesindeki dinler ve di¤er tektanr›l› dinler gibi
‹slamiyetin de k›yametçi temelleri vard›r (bkz. Taubes 2009: 31).
Dolay›s›yla ilk bak›flta, k›yametçi gelenek ile köktendinci Cihat ara-
s›nda baz› benzerlikler vard›r. El Kaide de bir ilkeye sad›k kalman›n
yetmedi¤ini, "daha" fazlas›n›n, radikal bir fiilin gerekli oldu¤unu
vurgular. Ve bu "fazlay›" ararken, mümin olmayanlarla aras›na aç›k-
ça mesafe koymakla kalmaz; k›yameti, müminler ile mümin olma-
yanlar aras›ndaki kaç›n›lmaz çat›flmay› erteleyen, müdahale etmek
için do¤ru zaman›n kaç›r›lmas›na neden olan "tatl› su" müminleri ile
aras›na da mesafe koyar. Bu perspektifte hakiki inanç, kifliyi Tanr›
ve di¤er müminler ad›na eylemeye sevk eder (bkz. Moussalli 1999:
38; Münkler 2002: 70-1).

Ancak El Kaide'nin ideolojisindeki sorun, onu "Disneyland ‹sla-
m›" (Al-Qattan 2001) gibi gösteren fley, fazla radikal olmas› de¤il,
bilakis yeterince radikal olmamas›d›r. Bunun biri din ve felsefeyle,
di¤eri de siyasetle ilgili iki nedeni vard›r. Din ve felsefe bak›m›n-
dan, El Kaide'nin ideolojisi k›yametçi eskatolojiden temel bir nok-
tada ayr›l›r. Siyaset ise bir yandan "bu" dünya ile "öbür" dünya ara-
s›nda, tarih ile gelecek olan aras›nda bir ayr›m yaparken, di¤er taraf-
tan da ikisi aras›ndaki diyalekti¤i savunur:

Tarihin ötesi... tarihsel temelleri çarp›tacak flekilde tarihten ayr›lmama-
l›d›r. Dünyan›n ruhu bile tarihin flekillendirdiklerini biçimlendirecek kadar
sab›rl›yd›. Tarihin ötesi tarihin özüdür, tarihsel temellerle iyice iç içe geç-
mifltir. (Taubes 2009: 48)

‹lahiyattan dosdo¤ru siyasala giden bir yol olmamas›, "Mesih Krall›-
¤›'n›n gelifline fiili dünyan›n da yard›m edecek" olmas› iflte bu diya-
lektik yüzündendir (Benjamin 1979b: 155). Yani as›l görev fiili olan›
yeniyle birlefltirmektir, yeni u¤runa fiili olan› hepten yok etmek de-
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¤il. Di¤er taraftan, bugünün köktendinci terörü tam da ilahi âlem ile
dünyevi âlem aras›ndaki bu mesafeyi ortadan kald›r›r, zira Tanr›'n›n
iradesine do¤rudan eriflimi oldu¤una emindir ve kendini bu iradeli
Tanr›'n›n bir arac› olarak alg›lar. Burada pasif nihilizm ile radikal ni-
hilizmin, demokratik materyalizm ile köktendinci terörün gizli iflbir-
li¤ine var›r›z asl›nda: ‹kisi de dinin metafizik veçhelerini yar›-ampi-
rik önermelere, inanc› bilgiye indirger – ne de olsa köktendinci "inan-
maz, do¤rudan bilmektedir" (Zizek 2008b: 31). ‹nanc›n bilgiye in-
dirgenmesinin, kendinden böylesine emin olman›n neticesinde ilahi
ile dünyevi aras›ndaki boflluk dolay›mlanmaz art›k, katedilir.

El Kaide kendinden eminken, hakiki müminlerde görülen "kor-
ku ve titreme"dir. Mesela Thomas Müntzer isyan etti¤i s›rada "inan-
c›n ruha girmesi" için kiflinin mutlaka bir s›k›nt›dan, bir boflluktan
geçmesi gerekti¤ini, böylece inanc›n belirsizli¤i, hatta inanmamay›
da beraberinde getirece¤ini savunuyordu: "‹man ancak tir tir titreme
ve musibetle bulunur" (aktaran Taubes 2009: 115). Bu belirsizlik
tecrübesi olmadan inanç da olmaz. Kierkegaard'›n etik ile dini ayr›-
m› bu yüzdendir: Etik ak›l yoluyla bilinebilen bir taksonomidir, din
ise iradesi bilinemeyen bir fley olarak kalan bir Tanr›'y› kabul etmek
anlam›na gelir. Bu belirsizli¤i paradoksal zemini, kendi uçurumu
saymayan hiçbir inanç sebat edemez. Bu nedenle Kierkegaard dini
eti¤in ask›ya al›nmas› olarak betimler (1962: 51-62).

Burada ikinci meseleye, siyasete dönelim. K›yametçi gelenekte
mezheplerin somut tikelli¤i "mutlak evrensellik" arzusunu, kendini
tarih boyunca dünyevi iktidara direnifl ve eflitlik talebi olarak ifade
etmifl olan bu arzuyu gizler. Mesela Müntzer "Tanr›'n›n tüm cemaati
için" maneviyat tesis eder ve dolay›s›yla bireyin dini yaflam› ile kit-
le siyaseti aras›nda ba¤ kurmufl olur (Taubes 2009: 118).

Luther'in inanc›na ters düflen, ama dünya üzerindeki tüm seçilmifllerin
gönlünde ayn› biçimde bulunan bir H›ristiyan inanc› vaaz ediyorum. Bir
Türk bile bu inanca dair temel bilgilere sahip olacakt›r. Kutsal Ruh'un hare-
keti budur. (Müntzer, aktaran Taubes 2009: 110)

"Bir Türk", Avrupa'n›n o zamanki en büyük düflman› bile, fiili kimli-
¤ine ra¤men evrensel toplulu¤a ait olabilir. Bu evrenselcilik, yani
"adaletin" tikel arzulardan ve belirli gruplar›n menfaatlerinden so-
yutlanmas› kaç›n›lmaz olarak (komünist) devrim fikri ile (eskatolo-

K‹TLE HAREKET‹, SEÇ‹MLER VE ORTAÇA⁄ ‹NSANI 161



jik) k›yamet aras›nda bir analojiye iflaret eder. Liberal siyaset teorisi
bu analojiyi "fanatizm" kavram›yla –bütün "devrim havarilerinin"
ortak özelli¤i say›l›r bu– ifade etti¤i için, flu noktay› vurgulamakta
fayda var: "Fanatizmin" belirleyici yan›, düzenin bak›fl aç›s›ndan fa-
natizmi kayg› yaratan bir fley haline getiren, "inatç› kanaatin psiko-
lojik karakterinden ziyade… soyutlama ve evrensellikle ba¤›d›r"
(Toscana 2010: 239).

Luther Müntzer'i "hem Tanr› hem de imparator nezdinde kanun
kaça¤›" ilan eder, Müntzer ise "k›l›c›n gücüne" "tüm toplulu¤un" sa-
hip oldu¤unu savunmufltur – "prensler iktidar›n efendileri de¤il,
hizmetkârlar›d›r. Keyfi de¤il adil davranmalar› gerekir" (aktaran
Taubes 2009: 112). Mesuliyetini bu yüzden kabullenir: "‹syan etme-
liyim, etmeye niyetliyim" (a.g.y.). 

Ayn› flekilde El Kaide'nin ideolojisi de isyankâr m›d›r? Hay›r.
K›yamet ilkesi radikal nihilizm ile de¤erleri baflka de¤erlere dönüfl-
türmeyi, var olan› yok etmek ile flekillendirici bir gücü birlefltirmeye
çal›fl›r. E¤er devrim "kendisinden öte hiçbir fleye" iflaret edemiyor-
sa, hareketi dinamik bile olsa "bofllu¤a" düflecektir (Taubes 2009:
11): "Kemikleflmifl düzen, dünyada hüküm süren pozitiflik, fleytani,
y›k›c› ö¤e olmaks›z›n alt edilemez. Fakat bu y›k›c› ö¤ede "yeni an-
laflma" apaç›k görünmüyorsa e¤er, devrim kaç›n›lmaz olarak bofl
hiçli¤e gömülecektir" (10).

Nihayetinde, El Kaide'nin düflüncesi tam da bu de¤erleri baflka
de¤erlere dönüfltürme ân›ndan yoksundur. Örne¤in Müntzer'in isya-
n›nda k›yamet ilkesi verili düzenin kendisini hedef al›r, El Kaide'nin
ise bizatihi kapitalist sistemle bir derdi yoktur. Temel bir düzeyde,
Amerikan imparatorlu¤u da yeni terörizm de ayn› nihilist dünyaya
aittir:

New York'ta ifllenen suçun bütün biçimsel özellikleri, onun nihilist ka-
rakterini gösterir: ölümün kutsallaflt›r›lmas›, ma¤durlara karfl› mutlak ka-
y›ts›zl›k, kendini ve baflkalar›n› birer araca dönüfltürmek... fakat bu katli-
am›n müsebbiplerinin ve planlay›c›lar›n›n sessiz kalmalar› her fleyden daha
anlaml›d›r. Zira olumlayan, özgürlefltiren, nihilist olmayan siyasal fliddette
sorumluluk her zaman üstlenilir, hatta sorumlulu¤u üstlenmek aslidir...
Olup bitenlerden sorumlu tutulanlar gibi fiil de ads›z, meçhul kalm›flt›r. Bir
tür faflist nihilizmin flaflmaz iflareti yatar burada. Bunun tam karfl›s›ndaki ni-
hilizme eski bir ad daha iyi gider: "Kapital". Das Kapital: yayg›n biçimiyle
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nihilist, dünya çap›nda bir fley haline gelmifl olan piyasa; iletiflimin biçimci-
li¤ini kutlayan nihilist; ve siyasal aç›dan sefalet içinde olan, yani kendini
idame ettirmek d›fl›nda hiçbir projesi olmayan nihilist. (Badiou 2003: 120)

Tam da bu bak›mdan, El Kaide'nin terörü viraldir; içerden öldürür,
radikal nihilizmi pasif nihilizme, canl› bomba olarak ölmeyi impa-
ratorlu¤un sat›fla ç›kard›¤› "hayata" karfl› bir strateji olarak kullan›r:
"Amerikal›lar yaflamay› ne kadar istiyorsa, bizim adamlar›m›z da
ölmeyi o kadar çok istiyor" (El Kaide aç›klamas›, 10 Ekim 2001). El
Kaide terör sald›r›lar›n› Amerika düflmanl›¤›na baflvurarak meflru-
laflt›r›r. "Bizim köylerimizi ve kasabalar›m›z› yok edenlerin köyleri-
ni ve kasabalar›n› yok etmeye hakk›m›z var... sivillerimizi öldüren-
lerin sivillerini öldürmeye hakk›m›z var" (Bin Ladin 2002). Bir bafl-
ka deyiflle, eylemleri (actions) sadece "tepkilerden" (reactions) iba-
rettir: "Savunma amaçl› bir cihatt›r bu" (Bin Ladin 2001). Bu yüz-
den teröre karfl› "önleyici" savafl ile "savunma amaçl›" terör aras›n-
da, eylem olarak tepki ile tepki olarak eylem aras›nda seçici bir ben-
zerlik vard›r (bkz. Diken ve Laustsen 2005: 125). Nas›l ki teröre
karfl› savafl›n "kötü" bir terörizm figürüne ihtiyac› varsa, El Kaide de
"kötü" imparatorluk figürüne ihtiyaç duyar. Fakat Nietzsche' nin sa-
vundu¤u gibi, iyi ile kötü ayr›m› her zaman h›nç temelinde ortaya
ç›kar; güçsüz olan ancak d›fl faktörleri "kötü" diye betimledi¤i süre-
ce "iyi" olabilir.

Militanl›k bugün iki faaliyet biçimi aras›nda sahte bir tercihle
karfl› karfl›yad›r: fliddetsizlik ve terörizm. Fakat tüm fliddet biçimle-
rinin bünyeleri itibariyle adaletsiz say›ld›¤›, pasif nihilizmin "flid-
detten ar›nm›fll›k" fantazisi ile terörist nihilizmin intihar stratejileri
aras›nda bir tercih, tercihten say›lmaz. fiiddet yaflam›n bir parças›
oldu¤una göre, hakl›, adil ve iyi gibi kavramlar, iktidar uygulamala-
r›ndan ba¤›ms›z olarak belirlenemez: Ancak yaflam›n ve gücümü-
zün olumsuzlanmas›na yol açar bu ve asl›nda böyle bir h›nç "tam da
fliddetsizli¤i terörizme ba¤layan fleydir; fliddetsizli¤i kesinlikle kar-
fl› durmaya çal›flt›¤› fleye, terörizme iter" (Hardt ve Negri 1994: 292).
Dolay›s›yla as›l mesele radikal nihilizmin ve pasif nihilizm fliddeti
ile devrimci, anti-nihilist tecellinin fliddetini birbirinden ay›rma me-
selesidir.
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8

ANTAGON‹ZMALAR VE AYRIfiMALI
SENTEZLER

fiU ÂNA KADAR devrim ba¤lam›nda iki diyalekti¤e odakland›k: tek-
rar temelinde, fiili ile gücül aras›ndaki diyalektik ve devrim ile kar-
fl›-devrim aras›ndaki diyalektik. ‹lki, devrim kavram›n›n gücül ve
fiili veçheleri aras›nda sürekli bir etkileflim oldu¤unu öne sürer. Bu
etkileflim ayn› zamanda "ütopyac›" devrim yaklafl›mlar› ile "bilim-
sel" devrim yaklafl›mlar› aras›nda net bir ayr›m yapmay› sorunlu k›-
lar. Fakat devrim fikri sadece tarihte fiilleflebilir. Bu fiilleflmenin
tam olarak nas›l meydana gelece¤i bafll› bafl›na bir meseledir. Bu ba-
k›mdan önemli olan, devrimin özünde modern bir kavram olmas›-
d›r. "‹syan›n" modernlikten daha uzun bir tarihi olsa da, devrim kav-
ram› eflitsizli¤e, adaletsizli¤e ve ak›ld›fl›l›¤a verilen modern bir ya-
n›tt›r, modernli¤in esas yan›t›d›r. Ve modern bir kavram olarak
"devrim", tarihin seyrini de¤ifltirmek amac›yla tarihte eylemek için
befleri bir kapasite, "tarihin faili" olarak tan›mlanan modern bir özne
gerektirir (bkz. Arendt 1965: 53). Bununla beraber, özneye yap›lan
vurgu modernlikte "devrimi" "isyan›n" üstünde tutmaya davetiye
ç›kar›r. 

Benzer bir flekilde, böyle bir eylem kapasitesi üretmek için söy-
lem ayg›tlar›, maddi ayg›tlar ve duygulan›m ayg›tlar›, yani dispozi-
tif 'ler gerekir; bunlar olmaks›z›n özne ne kendini ne de devrimi yö-
netebilir. Dolay›s›yla, önceki dört bölümde tart›fl›lan farkl› dönem-
lefltirmeler ya da özneler, devrim fikrini fiillefltirmek için farkl› yö-
netim tarzlar›na farkl› nitelikler atfeder. Özne üretmenin zorunlu ol-
du¤unu farz etmeleri bak›m›ndan birbirlerine yaklaflmalar›na ra¤-
men, bu üretim her örnekte farkl› bir siyasal özneleflme sürecine



at›fta bulunur ve bu da fiili ile gücül aras›ndaki ba¤›nt›n›n farkl› fle-
kilde sorunlaflt›r›lmas›n› sa¤lar.

Ancak baz› koflullarda sorunlaflt›rmalar aras›ndaki farklar kay-
bolur veya önemini yitirir. Böyle olmas›n›n sebebi –ki bizi mesele-
nin merkezine götürür bu– isyan ile devrim aras›ndaki ayr›flmal›
iliflkidir. ‹syan her zaman daha nice isyandan herhangi biridir, daha
nice mant›ktan sadece biridir; oysa devrim her zaman bir özgüllü¤e
iflaret eder, tarihi kesintiye u¤ratan ve böylece evrenselleflen özgül
bir zamansall›kt›r: Frans›z Devrimi, Ekim Devrimi, vs. O halde dev-
rim di¤er devrimler için bir mihenk tafl›, model haline gelir. Bu ne-
denle Badiou'ya göre tüm devrimleri Frans›z Devrimi'ne göre ölç-
mek gerekir; buna karfl›l›k Zizek için evrensel model hâlâ partidir,
Hardt ve Negri'ye göre ise çoklu¤un kitle hareketidir. Evrenseli (ta-
n›m› gere¤i tarihsel olmayan evrenseli) fark edip tarihe tafl›ma veya
evrenseli maddilefltirerek aflk›nl›¤› çoklu¤a tafl›ma arzusu olarak
devrim, (tutars›z bir çoklu¤u gösteren) isyan› ve (isyana indirgenen)
di¤er tüm devrimleri (örne¤in Badiou'ya göre Amerikan Devrimi)
sona erdirme arzusu olmufltur ayn› zamanda.

Devrim ça¤›, ayaklanmalar› rasyonel ve denetlenebilir bir tarihle
uyumlu hale getirmek için müthifl bir çaba göstermifltir. "Devrim" bu ayak-
lanmalara meflruiyet kazand›rm›fl, iyi biçimlerini kötü biçimlerden ay›rm›fl,
geliflme yasalar›n› tan›mlam›flt›r. Ayaklanmalar›n ön koflullar›n›, hedefleri-
ni ve nas›l sona erdirileceklerini belirlemifltir. Hatta profesyonel devrimci-
lik bile tan›mlanm›flt›r. ‹syan›n bu flekilde devrim söylemine iade edilme-
siyle, ayaklanman›n tüm hakikatiyle belirece¤i ve do¤ru sonucuna do¤ru
ilerleyece¤i söylenmifltir. Harikulade bir vaattir bu. Kimileri ayaklanman›n
kendisini reel politik taraf›ndan sömürgelefltirilmifl bir halde buldu¤unu
söyleyecektir. Kimileri de isyan›n önünde rasyonel bir tarih boyutu aç›ld›-
¤›n› söyleyecektir. Bir zamanlar Horkheimer'›n sordu¤u o biraz naif biraz
hummal› soruyu sormay› tercih ederim flahsen: "fiu devrim dedikleri, ger-
çekten arzulan›r fley midir?" (Foucault 2005: 264)

Burada, gücül ile fiili aras›ndaki ayr›m failler düzeyinde bir kez da-
ha, bu sefer olay›n siyasal maneviyat› ile onu sömürgelefltiren reel
politik rasyonalite aras›nda bir ayr›m olarak ortaya ç›kar. Fakat dev-
rimi fiili olanla veya stratejiyle özdefllefltirirken, isyan› gücülle veya
"manevi siyaset"le özdefllefltirmek bir sorunu yeniden üretir: Olay›
"tarihsel içeri¤ine kay›ts›z kalan salt biçimsel bir niteli¤e" çevirir
(Zizek 2008b: 113). Buradaki tehlike de strateji ile manevi sarhofl-
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luk aras›nda ikili karfl›tl›k kurma ya da kairos'un iki taraf›n› birbirin-
den ay›rma tehlikesidir. Bir di¤er deyiflle, isyan ile devrim aras›nda-
ki bir ikili karfl›tl›k mevcut alan›n tamam›n› kaplamaz:

Böyle olsayd›, özgürleflme patlamalar› ile yaflam›n pragmatik normal
ak›fl›na geri döndü¤ü "ertesi gün" kendine gelmeler aras›ndaki karfl›tl›kta
sonsuza dek tak›l›p kal›rd›k. Bu k›s›tl› perspektiften bak›ld›¤›nda, kendine
gelip normal gidiflata geri dönmekten kaç›nmaya ve/veya geri dönmeyi er-
telemeye yönelik her giriflim terörle, coflkunun canavarl›¤a dönmesiyle so-
nuçlan›r. (A.g.y.: 116).

Dolay›s›yla devrimci bir süreçteki esas mesele, fiiliyat›n içinde gü-
cül fikre nas›l yer aç›laca¤›, "özgürleflmeci siyasal patlamalar›n so-
mut inzibat düzenlemelerine nas›l aktar›laca¤›d›r" (a.g.y.). Badiou
ve Zizek'in yapt›¤› gibi, sahici bir olay ile sahte bir olay, mesela ko-
münizm ile faflizm aras›ndaki as›l fark›n tam da yeni bir pozitiflik
yaratmakta, yani mevcut düzenin de¤erlerini bambaflka de¤erlere
dönüfltürerek yeni bir düzen yaratmakta yatt›¤› savunulabilir. Bu el-
bette devletin denetimini ele geçirme meselesi olarak düflünülebilir;
fakat bununla s›n›rl› de¤ildir. Önemli olan, tekillikleri "isyan› kal›c›
ve istikrarl› k›labilecek" tutarl› bir siyasal özneye eklemlemektir
(Hardt ve Negri 2009: 239). Böyle bir devaml›l›k var olan kurumlar
taraf›ndan sa¤lanamaz, zira bu olsa olsa isyan›n açt›¤› yar›lman›n
nötrleflmesine yol açar. Dolay›s›yla bu yar›¤› olumsuzlamak yerine
gelifltiren, bunu da iç ve d›fl çat›flmalara "aç›k" kalarak, hem isyan›
hem de bir "yaflam biçimi"ni tayin eden kolektif pratikleri olumla-
yarak yapan bir kurumsal süreçtir (356-7). Böyle "kurumlar kurulu
iktidara de¤il, kurucu güce biçim verir" (359).

Fakat böyle bir aç›kl›k mant›ken pozitif düzenin içten ve d›fltan
sapt›r›lmaya da müsait oldu¤u, yani karfl›-devrime karfl› korumas›z
kald›¤› anlam›na geldi¤i için, böyle bir giriflim esasen ç›kmazlarla
doludur. Bu da isyan ile devrimi birlikte, ayr›flmal› sentez biçiminde
düflünmeyi gerektirir; çünkü devrimsiz isyan aciz bir eylemse, is-
yans›z devrim de her an reel politik taraf›ndan "sömürgelefltirilebi-
lir" demektir.

Tarihsel olarak bak›ld›¤›nda, anarflizm isyan› tekil bir ç›karma
veya bir iliflki-olmayan fleklinde teorilefltirmifltir. Buna karfl›l›k dev-
rim, kolektif bir biçimde yeni kurumlar kurmak amac›yla mevcut
kurumlar› y›kmay› hedefler. ‹lki kaç›fl siyasetine öncelik verir, ikin-

‹SYAN, DEVR‹M, ELEfiT‹R‹166



cisi ise siyaseti klasik anlam›yla, toplumsal› aflan bir fley olarak an-
lar. Gerekli ve zorlay›c› olan, "bir isyan jesti olarak kaç›fl hatt› ile
salt siyasal hat aras›ndaki" mu¤lak alanda, birini di¤erinin yerine
koymaya çal›flmaks›z›n, bu iki jesti birlikte düflünmektir (Agamben
2004: 121). Bir baflka deyiflle görev, tekillik ile kolektivite, sunum
ile temsil aras›nda bir köprü kurmakt›r. Siyaset ("parti", "agora",
vb.) tekilli¤i aflmak için gereklidir; ayn› flekilde tekillik de ("s›n›f",
"kaç›fl", vb.) "toplumsal" sorunlar› "siyasal" bir dile çevirmenin ol-
mazsa olmaz›d›r (a.g.y; ayr›ca bkz. Bauman 1999: 87).

Bu bizi ikinci diyalekti¤imize, devrim ve karfl›-devrim diyalek-
ti¤ine getirir. Tüm devrimler tarih döngüsünden ç›kma arzusu çer-
çevesinde ifllese de, hepsi baflar›s›z olur; devrim "kendi çocuklar›n›
silip süpürmelidir" (Arendt 1965: 57). Bunun bir nedeni yap›sald›r,
zira gücül devrim fikri kendini fiiliyatta tüketemez. Fakat siyasal bir
nedeni de vard›r: "Siyasal" devrim "toplumsal" bir devrimle destek-
lenmedi¤inde, mesela "köle" kölelik kurumunun kendisini ortadan
kald›rmaks›z›n "efendinin" yerine geçti¤inde, toplumsal-simgesel
düzen oldu¤u gibi kal›r. Bu iki nedenden ötürü devrimi sürekli tek-
rarlamak, yeni yeni alanlarda düflünmek gerekir. 

Bir diziden di¤erine hareket (örne¤in Frans›z Devrimi'nden s›n›f
tarz›na, s›n›f tarz›ndan Leninist Parti'ye, vb.) siyasal pratikte sürekli
de¤iflimin gerekli oldu¤unu gösterir ve bu da hem yeni düflünme bi-
çimine hem de yeniyi yeniden düflünmeye iflaret eder. Her dizide
karfl›lafl›lan ç›kmazlar› aflabilmek için, platformu farkl› bir biçimde
düflünmek gerekir. Mesela Lenin Bolflevik Parti'yi yaratt›¤›nda veya
Mao "devrimi" kültür alan›na kayd›rd›¤›nda olan buydu; ikisi de iki-
s›n›fl› (ikili) senaryoda verili olmayan yeni, farkl› bir özne yaratm›fl-
t›. Burada siyasal yarat›c›l›k tez ve antitez, devrim ve karfl›-devrim
çerçevesinin ötesine geçme arzusunu, dönüflümü olumlama arzusu
içerir. Bu bak›mdan, dizilerden oluflan ›zgara (Robespierre-Marx-
Lenin-Mao) ayn› zamanda devrim nosyonunun tak›l› kald›¤› bir k›-
s›r döngüdür. Bu noktada, her teori için geçerli soru bu k›s›r döngü-
nün yeni bir dizi, beflinci bir olay dizisi icat ederek nas›l afl›laca¤›d›r,
zira siyaset döngüde kald›¤› sürece ancak "ilerleme" veya zamansal
devaml›l›k biçimi alabilir.

Ne var ki sadece teorik-epistemolojik veya siyasal-stratejik bir
soru de¤ildir bu. Devrimci siyaset ancak devrim ve karfl›-devrim di-
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zilerinin devaml›l›¤›n› aflma arzusu olarak ortaya ç›kar. Devrim ay-
n› zamanda tarihi (tarihin devaml›l›¤›n›) sonland›rma arzusudur; zi-
ra devrim tarihe aflk›nl›k getirmek istiyorsa, bunu yapmak, yani ev-
renseli çoklu¤a tafl›mak tarihi durduracakt›r. Bu ütopyac› anlamda,
devrim "dünyan›n sonudur", nihai, kurtar›c› fiildir. Baflka bir deyifl-
le devrim arzusu, siyasetin yok olmas›, son bulmas› arzusudur, yani
devrimlerin art›k gerekli olmayaca¤› bir toplum arzusudur. Marx
için tek hakiki devrimin komünizm olmas› bu yüzdendir; devrimler
döngüsünü durduran devrime yap›lan bir göndermedir bu; antitez-
siz bir devrime, karfl›-devrimsiz bir devrime duyulan ütopyac›, im-
kâns›z arzudur. Bu bak›mdan devrim ayn› zamanda siyasetin apoli-
tik çekirde¤idir. 

Bu arzunun "imkâns›z" olmas›, K›yamet Günü ve kurtulufl fan-
tazisinden kurtulmak gerekti¤i anlam›na gelir elbette.

Komünizm tünelin ucundaki ›fl›k, yani uzun ve çetin bir mücadelenin
mutlu sonu de¤ildir – tünelin ucundaki ›fl›k olsa olsa tam gaz bize do¤ru ge-
len bir baflka trenin ›fl›¤›d›r. (Zizek 2009a: 149)

Devrim fikri daha ziyade ç›plak, komik tekrar› aksatmaya, tarihin
"acil durum frenini" çekmeye ça¤›r›r. Daha önemlisi, imkâns›zl›¤›
kabul etmek devrimin gücül veçhesini kabul etmeyi de beraberinde
getirir. Bu bak›mdan, imkâns›z arzusu olarak komünizm, imkâns›-
z›n sundu¤u imkânlar›n pefline düflmeye iflaret eder; ama imkâns›z›n
mümkün olmas›yla, kurtulufl imkân›yla kar›flt›r›lmamal›d›r bu. ‹m-
kâns›z›n var olmas› imkâns›z oldu¤una, imkâns›z "gelecek olan" bir
fley olarak kald›¤›na göre, önemli olan içkinlik fikrine s›k› s›k› sar›l-
mak, kurtulma ümidini aflk›n kurtuluflta araman›n bafltan ç›kar›c›l›-
¤›na direnmektir. Tarihin k›s›r döngüsü karfl›s›nda, devrim kavram›-
n›n kaç›n›lmaz olarak ütopyac› boyutunu, "gelecek olan" devrimi
kabul etmenin gereklili¤iyle yüz yüze geliriz burada. 

Yine de, "gelecek" olma genel itibariyle devrimin as›l boyutla-
r›ndan biriyse de, kavram› gelece¤e ba¤layan boyut bu olsa da, kav-
ram kendisinin bu dört dizi dahilinde konumlanmas›na olanak tan›-
maz. Ancak dört dizi de doyuma ulaflt›¤›ndan (her dizinin hâlâ bir
ölçüde ilgili olmas›, farkl› iliflkiler ve kombinasyonlarda di¤er dizi-
lerle çak›fl›yor olmas› pekâlâ mümkündür), sadakatin sonu gelecek
diye bir fley yoktur. Önemli olan deney yapmaya devam etmek, do-
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¤açlamak, "sadakate sad›k kalma gibi bir fley"e ulaflmakt›r (George
2008). Kifli kendisini ancak gelecek olana istinaden açabilir; olay
hakk›nda somut bir fley söyleyemedi¤inde bile, "olaya lay›k olma-
y›" deneyebilir. Buradaki paradoks flöyledir: bünyesi itibariyle bek-
lenmedik olan, haz›rl›ks›z yakaland›¤›m›z bir fley için haz›rl›k yap-
ma gere¤i. Bununla beraber, beklenmeyene haz›rl›kl› olmak ile ha-
z›rl›ks›z olmak aras›nda büyük fark vard›r; "sadakate sadakatin" ya-
ratt›¤› farkt›r bu. Bu bak›mdan, devrim meselesi bugün yeni bir dizi-
nin veya siyasal özne dizilerine odaklanan yeni bir devrim teorisinin
olmamas›yla ilgili bir mesele de¤ildir sadece. Ayn› zamanda, Benja-
min'in kulland›¤› anlamda bir ayd›nlatma, par›lt› saçma meselesidir
– mesela sadece Frans›z Devrimi'nin "tarihini" hat›rlamak de¤il,
Frans›z Devrimi'nin prizmas›ndan bak›ld›¤›nda bizim kendi toplu-
mumuzun nas›l görünece¤ini tahayyül etmektir. Bir baflka deyiflle
ilginç olan, bugün insanlar›n Marx veya Nietzsche hakk›nda ne söy-
ledikleri de¤il, Marx ve Nietzsche bugünkü insanlar hakk›nda ne
söylerdi sorusunun cevab›d›r.

Öyleyse bu dört diziden neler "hat›rlanmal›d›r"? "Gelecek olan"
bir fleye nas›l tan›kl›k edebiliriz, tan›kl›k ile gücülü nas›l birbirine
ba¤layabiliriz? Veya toplumun paradoksal do¤as›n›, "gelecek" ola-
na tan›kl›k etme paradoksunu nas›l gözleyebiliriz? fiekil 8.1, bu so-
rular› ele al›rken nas›l bir düflünce hatt› izledi¤imi gösteriyor.

Bir yorumbilgisi ayg›t› olarak fiekil 8.1, flu âna kadar bahsi ge-
çen teorilerin ortaya koydu¤u dinamikleri ve iliflkileri, bu teorilerin
kendi flemalar›na tak›l›p kalmadan sorgulamay› ve yorumlamay›
sa¤lar. Teorileri ve kavramlar› oldu¤u gibi "konumland›rmak" için
de¤il, ürettikleri yo¤unluklara ve e¤ilimlere odaklanarak onlar› ki-
tab›n bak›fl aç›s›ndan tart›flmak için haz›rlanm›flt›r. Bir baflka deyifl-
le, bu fleklin amac› dinamik bir kuvvet sahas› resmederek toplum
paradoksu hakk›nda bir perspektif infla etmektir. 

fiekil, birbirini dik kesen iki eksene dayan›r: aflk›nl›k ile içkinlik
aras›nda dikey bir devaml›l›k, nesne (verili olan) ile özne (befleri ey-
lem) aras›nda yatay bir devaml›l›k. Olay›n hem öznel olmad›¤›na
(Deleuze) hem de öznel oldu¤una (Badiou) dair a priori bir anlay›fl-
la ifller. Bu fikir, fleklin yatay ekseni olarak ifl görür; burada iki kutup
aras›ndaki iliflki bir süreklilik iliflkisidir, özneleflme sürecidir. Ayn›
mant›k dikey eksen, aflk›nl›k ve içkinlik ekseni için de geçerlidir:
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Aralar›ndaki iliflki önceden verili de¤ildir, bir süreç veya süreklilik
olarak düflünülür. Bu yaklafl›m, iki aflk›nl›k anlay›fl› aras›nda ayr›m
yapmay› olanakl› k›lar: verili veya var olan de¤erler temelinde afl-
k›nl›k ve olay öznesinin meydana getirdi¤i fley olarak aflk›nl›k. Yani
aflk›nl›k (befleri) öznenin bilinçli eylemiyle özdefl de¤ildir, keza iç-
kinlik de öznenin olmamas›yla özdefl de¤ildir. Sonuçta dört "ideal-
tipik" ufuk noktas› vard›r: var olan›n aflk›n olgusall›k mertebesine
yükseltildi¤i "nesnel gerçeklik" (I. Saha); var olan›n aktif, öznel bir
biçimde afl›lmas› olarak olay (II. Saha); verili olan›n öznel-olma-
yan, pasif bir biçimde içe k›vr›lmas› olarak olay (IV. Saha); ve son
olarak, aslen Marx taraf›ndan formüllefltirilen flekliyle, komüniz-
min içkin öznesi (III. Saha).

I. Saha'daki düflünce ve eylem düz bir ontolojiyi, gücül boyuttan
yoksun "tek boyutlu bir toplumu" akla getirir. Siyaset-sonras› veya
demokratik materyalizm gibi kavramlar, "tarihin sonu" veya "dev-
rimlerin sonu" gibi kehanetler buraya aittir. Ayr›ca, zaten var olana
(örne¤in verili normlar ve de¤erler, "nesnel" gerçeklik ya da "baba
topra¤›", "aile", vb. fiili kimlikler) at›fta bulundu¤undan, her türlü
aflk›nl›k figürü buraya aittir. Mesela Stalinizm komünizmin geldi¤i-
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I. Saha: Demokratik Materyalizm
"Nesnel" gerçeklik, düz ontoloji
Mevcut de¤erler, olay yok
Tarihin "sonu"

IV. Saha: Sanal Materyalizm
"Saf içkinlik"
Özgürlük
Tekillik: özne-olmayan/

potansiyellik

II. Saha: Diyalektik Materyalizm
"‹çkin aflk›nl›k"

Eflitlik
Tekillik: özne/negatiflik

III. Saha: Komünizm Fikri
Komünizm: özgürlük ve eflitlik

"Gelecek" olan cemaat
‹çkin özne, içkin de¤erler
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‹ÇK‹NL‹K

fiekil 8.1 ‹syan›n ve devrimin dinamikleri
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ni ilan edip onu fiili gerçeklik düzeyine indirgedi¤inde ya da "prole-
tarya" kavram› fiili bir kimlik olarak "iflçi s›n›f›" ile birebir örtüfltü-
¤ünde, "aflk›n" I. Saha'ya baflvurur. Dolay›s›yla gücül ile fiili aras›n-
daki ayr›m›n, aflk›nl›k ile içkinlik aras›ndaki ayr›ma dahil edilme-
mesi önemlidir. "Aflk›n olgusall›k", gücülü ele almaya muktedir ol-
mamaya iflaret eder. I. Saha'da mümkün olan tek gücül kavram› ista-
tistiksel olas›l›k, yani olas›l›¤a Tanr› muamelesi yapmam›z› dikte
eden, aflk›nl›¤›n yerine geçmifl bir fleydir. 

II. Saha, I. Saha'ya dahil edilemeyecek ilk siyaset hatt›n› göste-
rir. Varolana, yani kapitalizme ve devlete radikal itiraz›n, mevcut
gerçekli¤i aflan bir öznenin bilinçli eylemleri bak›m›ndan meydana
geldi¤i aland›r. Gerçeklik do¤rudan fleffaf olmayan bir fley olarak
düflünülür burada; dolay›s›yla yap›s›n› de¤ifltirmek için nas›l iflledi-
¤i aç›¤a ç›kar›lmal›d›r. Bu ba¤lamda tekillik, mesela "proletarya",
negatiflik anlam›na gelir.

"Hiçiz; her fley olal›m." Devrimin tan›m› tam da budur: Bir var-olma-
yan, çok-oluflunu kullanarak mutlak anlamda var olaca¤›n› ilan eder. Bu-
nun olmas› için dünyay› de¤ifltirmek gerekir tabii, dünyan›n aflk›n›n› de¤ifl-
tirmek gerekir. (Badiou 2009c: 141)

Burada birincil kavram devrimdir ve isyan devrimin bak›fl aç›s›ndan
görülür. Bu vurgu baflka bir vurguyla, eflitlik vurgusuyla örtüflür
(kavram do¤rudan kapitalizm elefltirisiyle alakal› olsun olmas›n ve-
ya ekonomik belirlenimlerden s›yr›l›p esasen adalete gönderme
yaps›n yapmas›n), özgürlük ise eflitlik ufkunda temafla edilir.

IV. Saha'da en önemli düflman yabanc›laflmad›r, yani özgürlük
eksikli¤idir. Buna ba¤l› olarak, burada önce özgürlü¤e odaklan›l›r,
eflitlik özgürlük perspektifinden de¤erlendirilir. Dolay›s›yla bu sa-
hay› yabanc›laflma-isyan-özgürlük dizisi tan›mlar. I. Saha'da oldu¤u
gibi burada da her fleyin zaten verili oldu¤u düz bir ontoloji vard›r;
aflk›nl›¤›n, hiyerarflinin, derinli¤in, önceden tesis edilmifl bir özne-
nin olmad›¤› Spinozac›-Deleuzecü bir yüzeydir bu. Nihayetinde öz-
gürlük "insan özgürlü¤üyle de¤il, insandan özgürleflmeyle ilgili bir
meseledir" (Hallward 2006: 139). Ancak I. Saha'n›n tam tersine, bu
içkin yüzeyde fiili ile gücül bir arada var olur ve etkileflim halinde-
dir. Bu sahadaki düflünme biçimi olan "gücül materyalizm", olaylar›
içkin fiilleflme ve gücülleflme süreçlerinin sonucu olarak de¤erlen-
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dirir. Dolay›s›yla burada tekillik öznel negatiflikten ziyade öznel-
öncesi bir potansiyellik olarak düflünülür.

III. Saha'da fleyler bir araya gelir. Burada iki talep, özgürlük ve
eflitlik komünizm fikrinde çak›fl›r (ama ille de birleflmeleri gerek-
mez). Marx'ta meta biçimi yaln›zca sömürüyle ilgili de¤ildir. Meta
ayn› zamanda "yabanc›" bir fley olarak kendisini üreticisinden ay›-
ran, üreticisinin aleyhine dönen fleydir. Dolay›s›yla komünizm fikri
eflitlik talebi kadar üretim araçlar›n› yeniden temellük etmeyle de il-
gilidir. Yeniden temellük yaln›zca bir mülkiyet iliflkisine gönderme
yapmaz, hem özel mülkiyetin hem kamu mülkiyetinin aflk›n hale
gelmesini, dolay›s›yla insan yarat›c›l›¤›n›n özgürleflmesine de iflaret
eder. Bu bak›mdan, özgürlük ve eflitli¤in çak›flmas› olarak komü-
nizm, "gelecek olan" ütopyac› bir topluma, fiili dünyaya pragmatik
siyasetten kökten farkl› biçimlerde müdahale etmek için yol göste-
recek gücül bir fikre iflaret eder.

Bu bak›mdan komünizm siyasetin s›f›r noktas›, siyaseti mümkün
k›lan fleydir. Yine bu nedenden ötürü, komünizm yukar›ya çizdi¤im
fleklin yok olmas›na, daha do¤rusu kendi kendisini aflmas›na iflaret
eder. Bu yüzden III. Saha ikili karfl›tl›klar›n yok oldu¤u ve iki radikal
siyaset biçiminin (liberter ve egaliter) bir arada anlam kazand›¤› sa-
had›r. En önemlisi, komünizm fikrinde aflk›nl›k-içkinlik ikili karfl›t-
l›¤› yap›söküme u¤rat›l›r. Dolay›s›yla bu saha içkinlik ve özneyi bir
arada düflünmeyi mümkün k›lar. Tekillik ayn› anda hem negatiflik
(parça olmayan›n parças›) hem de potansiyellik (yarat›c› çokluk)
olarak görüldü¤ünde, fiiliyat›n› "aflmaya" (Nietzsche) veya "yok et-
meye" (Marx) çal›flan içkin, deneysel bir özdeflli¤e döner.

Temel Antagonizma

Bir bütün olarak fiekil 8.1'in önemli taraf› dinamik yan›, sahalar›n
hangi bak›mlardan iliflkili oldu¤u hangi bak›mlardan birbirinden
ayr›ld›¤›d›r. Bu aç›dan, isyan ve devrim I. Saha'n›n istikrar›n› bozan
iki hareket, iki olay gibi görünür. Karfl›-isyan ve karfl›-devrim ise is-
tikrar› sa¤layan jestlerdir. Ayr›ca, bir sahadan di¤erine do¤ru farkl›
hareketler farkl› iliflki tipleri do¤urur. Farkl› sahalar›n elemanlar›
aras›nda çat›flan ama karfl›l›kl› olarak birbirini destekleyen iliflkiler
oldu¤unu; bu iliflkilerde, aralar›ndaki çat›flma ve ihtilaflara ra¤men,

‹SYAN, DEVR‹M, ELEfiT‹R‹172



farkl› düflünce, eylem ve arzular›n birbiri sayesinde anlam kazand›-
¤›n› düflünebiliriz. Bu bak›mdan, II. Saha ile IV. Saha aras›ndaki
iliflki ayr›flmal› sentez olarak nitelenebilir. Bu ayr›m "antagonistik"
de¤il "agonistiktir"; yani bir biz-onlar iliflkisi yarat›r ve bu iliflkinin
taraflar›, "aralar›ndaki çat›flman›n rasyonel bir çözümü olmad›¤›n›"
kabul etseler de, "düflman"dan ziyade ortak bir zemini paylaflan "ra-
kipler"dir (Mouffe 2005: 20). 

Fakat farkl› sahalar›n birbirini tahakküm alt›na almaya veya bir-
birini defetmeye çal›flt›¤› düpedüz antagonistik iliflkiler de ortaya
ç›kabilir. I. Saha ile III. Saha aras›ndaki iliflki bu bak›mdan antago-
nistiktir. Diyalektik materyalizm (II. Saha) ile gücül materyalizm
(IV. Saha) "rakipler" olarak tart›flmac› çat›flmalara girseler de (öz-
gürlük mü eflitlik mi, isyan m› devrim mi, içkin özne-olmayan m›
aflk›n özne mi, vb.), ortak "düflmanlar›" olan demokratik materyaliz-
me (I. Saha) karfl› birleflirler – buna göre ikisi de kay›ts›z flarts›z an-
tagonistiktir. Dolay›s›yla flekildeki temel antagonizma demokratik
materyalizm ile komünizm fikri aras›nda, yani fikirsiz dünya ile
dünyas›z fikir aras›ndad›r.

Bu temel antagonizmadan ötürü, II. Saha ile IV. Saha aras›ndaki
karfl›tl›k ikincildir ve ayr›flmal› sentez biçimini al›r.

Ayr›flmal› Sentez

II. Saha ile IV. Saha aras›ndaki ayr›flmal› iliflki, Badiou-Deleuze
karfl›laflt›rmas›yla nitelenebilir. Badiou, aralar›ndaki önemli farkla-
ra ra¤men (bkz. 2000) Deleuze ile baz› temel felsefi ve siyasal
amaçlar› paylaflt›klar›n›, var olana karfl› ayn› tarafta yer ald›klar›n›
birkaç yerde bizzat vurgulam›flt›r (bkz. Badiou 2009c: 115-8). Bi-
rincisi, "son" düflüncesine (tarihin sonu, devrimlerin sonu, metafizi-
¤in sonu, ideolojinin sonu, vb.) sistematik bir biçimde karfl› ç›karlar.
‹kincisi, uyuflmazl›¤›n rolüne de¤er ve öncelik verirler. ‹ki düflünce
hatt›nda da önemli olan asla konsensüs veya ortak de¤erler de¤il,
"ayr›l›k" (Badiou) veya "ayr›md›r" (Deleuze). Üçüncüsü, iki felsefe
de olay ba¤lam›nda sonsuzlu¤a odaklanm›flt›r. Deleuze için felsefe
"sonsuz bir h›zda" kavramlar icat etmekken, Badiou için felsefenin
amac› "ölümsüzler gibi" yaflamay› mümkün k›lmak, olumlay›c› bir
ilke olan "sadece sonsuza güven" (118) ilkesiyle sonluluk fikrine kar-
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fl› savaflmakt›r. Dördüncüsü, hem Deleuze hem Badiou dille, temsil-
le aralar›na mesafe koyar, "yarg›n›n" yerine deneyimi ve oluflu ge-
çirmeyi denerler. Ve son olarak, iki perspektifte de, elefltiri dahil hiç-
bir fley olumlama kadar; "olas›l›kd›fl› olan›n integral olumlamas›-
n›… herhangi bir olumsuzlamaya baflvurmaks›z›n bulmak, olufllara
–gayri iradi bir biçimde– güvenmek" kadar de¤erli de¤ildir (117).

Fakat bu "iliflki" önemli ayr›mlar da içerir; özellikle de içkinlik,
olay ve özne kavramlar› bak›m›ndan. Bir kere Badiou'nun küme te-
orisi aflk›n bir kerteye, yani teolojiye ihtiyaç duymayan ateist bir te-
oridir. Daha önce de bahsetti¤imiz gibi, Badiou'ya göre hakikat-
olay durumu aflmaz; durumun içkin "eklentisi" olarak, oluflun sü-
reklili¤inde bir "kesik" olarak ortaya ç›kar. Deleuze'ün perspektifin-
de ise olay, içkinlikte herhangi bir "kesik" veya "eksik" imkân› ol-
maks›z›n, oluflun içkin sonucudur. ‹çkinli¤in ötesinde hiçbir fley
olamaz, içkinli¤in "ilave" bir boyutu olamaz. "‹çkinlik yaln›zca
kendine içkindir, dolay›s›yla her fleyi ele geçirir, Hepsi-Bir masse-
der ve ona içkin olabilece¤i hiçbir fley b›rakmaz ard›nda" (Deleuze
ve Guattari 1994: 45). Dolay›s›yla, Deleuze'ün perspektifinden ba-
k›ld›¤›nda, Badiou'nun istedi¤i fley "aflk›n› içkin dahilinde düflün-
mek", içkinlikten bir "gedik" beklemektir (47; ayr›ca bkz. Smith
2004b: 640). Badiou'nun dört hakikat usulünü (siyaset, bilim, aflk,
sanat) maddilefltiren de bu ihlaldir.

En önemlisi, Badiou kümeden yola ç›kar; Badiou'ya göre küme
tek bir çokluk, fiili ve gücüle göre nötr bir temeldir. "Fonksiyonlar›n
ve kavramlar›n üzerine da¤›laca¤›... tek bir hat çizer" (Deleuze ve
Guattari 1994: 152). Buradaki kilit kelime "tek"tir: Deleuze ve Gu-
attari'ye göre tüm hatlar ayn› anda hem fiili hem gücüldür. Dolay›-
s›yla "en bafltan itibaren en az iki çokluk, en az iki tip olmal›d›r"
(a.g.y.). ‹ki tip çokluk (fiili ve gücül) tek bir hatta da¤›lmazlar; fiil-
leflme ve gücülleflme biçiminde devaml› etkileflim halindedirler
(a.g.y.). Öyleyse Badiou'nun ontolojisindeki sorun, varl›¤› yaln›zca
fiili çerçevesinde sunarak, fiili ile gücül aras›ndaki "sorunlu" etkile-
flimi ortadan kald›rmas›d›r (Smith 2004a: 92). Buna karfl›l›k Dele-
uzecü bir perspektifte, fiili "gidiflat" gücülden ayr›lamaz:

Olay dedi¤imiz fley, yani olup biten her fleyde kendi fiilleflmesinden
s›yr›lan k›s›m budur. Olay, gidiflat de¤ildir. Bir gidiflatta, bedende fiilleflir...
fakat devaml› fiilleflmesinden ç›kar›lan veya fiilleflmesine eklenen puslu,
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gizli bir parças› daha vard›r: Gidiflat›n aksine ne bafllar ne de biter; tutarl›l›k
kazand›rd›¤› sonsuz hareketi elde etmifl veya o hareketi korumufltur. Fiili-
den ayr› bir gücüldür, ama art›k kaotik olmayan, onu kaostan çekip ç›karan
içkinlik düzleminde tutarl› veya gerçek hale gelmifl bir gücüldür – fiili ol-
maks›z›n gerçek olan, soyut olmaks›z›n ideal olan bir gücüldür. Gidiflat› or-
taya koydu¤undan ötürü olay aflk›n gibi görünebilir, fakat olaya bu düzlem-
de kendi kendisini ortaya koyma kapasitesi veren fley saf içkinliktir. Aflk›n
olan fley... olay›n içinde fiilleflti¤i gidiflatt›r. Fakat bu gidiflatta bile, olay fiil-
leflmemifl olan›n veya fiilleflmeye kay›ts›z kalan›n saf içkinli¤idir, çünkü
olay›n gerçekli¤i fiilleflmeye ba¤l› de¤ildir. Olay maddi, cismani, yaflanabi-
lir de¤ildir: Saf rezervdir. (Deleuze ve Guattari 1994: 156)

Badiou olay› aksiyomatik bir biçimde sundu¤u için, hakikat usulle-
ri, yani olay›n olumlanmas›, adland›r›l›p ifade edilmesi ontolojide
meydana gelemez; ancak öznenin ontolojiden ayr›lm›fl olan karar›n-
da temellenebilir. Bu nedenle Badiou "Varl›k" ve "Olay" ikili¤ine,
hakikat-olay ikili¤ine ihtiyaç duyar. Hakikat olay ontolojiyi kesinti-
ye u¤ratarak ona "ilave" olabilir ancak, dokusunda bir "kesik" açar;
buna karfl›l›k Deleuze için hakikat (ve aksiyomati¤in kendisi), öznel
de¤il ontolojik olan "problemlerden" do¤ar (Smith 2004a: 92-93). 

Bu bak›mdan, teoloji ile felsefe aras›nda kesin bir ayr›m yapma-
s›na ra¤men, felsefesi kökten a-teolojik veya içkin olmas›na ra¤-
men, Badiou'nun temelde aflk›nl›k felsefesinin kategorilerini (örne-
¤in hakikat, ebediyet) kullanmakta ›srar etmesi ilginçtir. Badiou
bahsetti¤i aflk›nl›¤›n asl›nda içkin oldu¤unu ikna edici bir flekilde
gösterebilir, buna karfl›l›k Deleuzecü bir perspektiften bak›ld›¤›nda
içkin aflk›nl›k ile aflk›n aflk›nl›k aras›ndaki fark›n ne oldu¤u pek aç›k
de¤ildir. Bu fark bak›m›ndan, Zizek'in Badiou'dan esinlenen olay
teorisi ayd›nlat›c› olabilir.

Zizek'e göre içkinli¤in iki anlam› vard›r. Birincisi, içkinlik bir
tür salt tekrar, normallik ya da sürekliliktir. ‹çkinli¤in süreklili¤i "k›-
r›ld›¤›nda" ve "tutars›z" hale geldi¤inde aflk›nl›k meydana gelir. An-
cak içkinlikte bir boflluk olarak aflk›nl›k, bir öteye gönderme yap-
maz. Aksine, bizzat içkinli¤in içinden ortaya ç›kar. Boflluk "mutlak
surette içkin bir boflluktur" ki bu da Badiou'daki içkinli¤in içindeki
"deli¤e" benzer (Zizek 2004: 60). Bu nedenle, "içkinlik ile aflk›nl›k
aras›ndaki gerilim de içkinli¤in kendi içindeki bofllu¤a göre ikincil-
dir: 'Aflk›nl›k' bir tür perspektif yan›lsamas›d›r, içkinli¤in bünyevi
bofllu¤unu/uyumsuzlu¤unu (yanl›fl) alg›lama biçimimizdir" (65). 
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‹çkinli¤in normallik ve normalli¤in k›r›lmas› olarak ikiye kat-
lanmas›yla, içkinlikten ikinci bir içkinlik biçimi, "içkin bir aflk›nl›k"
ortaya ç›kar (Zizek 2001b: 99). Oluflu (arzu) aflma kapasitesi, ger-
çekle (dürtü) iliflkili hale gelmesi, "bizatihi dürtünün içkin aflk›nl›-
¤›"yla iliflkili hale gelmesi bak›m›ndan özne de aflk›nd›r (a.g.y.).
Fazla ifllevi gören ölüm dürtüsü bir simgesel düzenin totolojik düze-
nini bozar; salt tekrar olarak içkinli¤in "ötesinde", s›radan "biyolo-
jik yaflam›n" ötesinde bir boyuta iflaret eder (102, 104). Tekrar için,
olay› içkin aflk›nl›k olarak üretebilmek için öznenin üstlenmesi ge-
reken de bu fazlad›r:

Tek hakiki H›ristiyan ‹sa'yd› diyen Nietzsche hakl› m›yd› öyleyse? Tüm
Günahlar› üstüne alan, ölümüyle bu günahlar›n bedelini ödeyen ‹sa, insan-
l›¤›n kurtuluflu için yolu açar – ancak ‹sa'n›n ölümü insanlar› do¤rudan kur-
tarmaz; insanlara kurtulufl imkân›, fazladan kurtulma imkân› verilmifl olur.
Bu ayr›m çok önemlidir: ‹sa bizim iflimizi bizim yerimize yapmaz, bizim
borcumuzu ödemez; "sadece" bize bir flans tan›r – ölümüyle bizim özgürlü-
¤ümüzü ve sorumlulu¤umuzu ileri sürer; bizim için "inanç s›çramas›" yo-
luyla, yani "‹sa'da yaflamay›" seçerek kendimizi kurtarma imkân› açar "sa-
dece" – ‹sa'n›n yolunda yürüyerek, Yaflam fazlas›n› bir Öteki figürüne yan-
s›tmak/figürünün yerine koymak yerine, ‹sa'n›n bu fazlay› özgürce üstlen-
me jestini tekrar ederiz. (105)

Burada bir parantez açmak gerekirse, Nietzscheci gelenekte içkin
aflk›nl›¤›n farkl› bir versiyonunu buluruz. Simmel son çal›flmalar›n-
da, kültürün her yerindeki trajik bir çat›flmadan, "yaflam" ile "biçim"
aras›ndaki çeliflkiden yola ç›karak, toplumsall›¤›n tamam›n›n bi-
çimsel yap›s›n›n iki limit aras›nda bir süreklilik oldu¤unu ileri sürer.
Biçim yaflam›n antitezidir çünkü yaflam› nesnelefltirir. Fakat yaflam
biçime ihtiyaç duyar. Yine de, biçimlere ihtiyaç duysa da, yaflam bi-
çimlere s›¤maz, biçime fazla gelir, biçimi aflar. Yaflam›n ak›fl› daimi
biçimleri reddeder. Demek ki yaflam hem "yaflamdan daha fazla"d›r,
yani fiili bir biçime ihtiyaç duyan yaflamd›r, hem de "daha fazla ya-
flam"d›r, yani yaflam›n fiili biçimlerini yok edebilecek bir flekilde
yarat›c›l›kla kendini aflmas›d›r (Simmel 1971: 368-9). Nietzsche
için oldu¤u gibi Simmel için de insan› tan›mlayan fley kendini aflma
kapasitesidir. Her insan belirli fiili s›n›rlar içinde kurulmufl olsa da
–ki bu s›n›rlar olmasa yaflam anlams›z olurdu– bu s›n›rlar afl›labilir;
buna karfl›l›k, her s›n›r afl›m› yeni s›n›rlar yarat›r (354). Dolay›s›yla

‹SYAN, DEVR‹M, ELEfiT‹R‹176



insanl›¤›n özünü en iyi ifade eden fley bir paradokstur: "Dört bir ta-
raftan s›n›rlanm›fl durumday›z, hiçbir taraftan s›n›rlanm›fl de¤iliz"
(a.g.y.). "Yaflam" hem s›n›rlar› hem de s›n›rlar›n afl›lmas›n›, hem fiili
biçimleri hem de kaç›fl hatlar›n› içerir. Ve bu bak›mdan "aflk›nl›k ya-
flama içkindir" (363).

Bu tart›flma bizi nereye ç›kar›r? ‹ki felsefe içkinlik fikrinde bir-
leflse bile, içkinlik anlay›fllar› bak›m›ndan birbirinden ayr›l›r. Bir ta-
raftan, Deleuze'e göre "içkin aflk›nl›k" fikrini kabul etmek mümkün
de¤ildir, çünkü bizi flöyle düflünmeye davet eder: "‹çkinli¤i bir ha-
pishanedir (tekbencilik) ve bizi bu hapishaneden ancak aflk›nl›k ko-
ruyacakt›r" (Deleuze ve Guattari 1994: 47). Di¤er taraftan, Deleuze'
ün radikal içkinli¤i aflk›n bir kategori olmaya meyleder (Albertsen
1995: 136). Bu nedenle Badiou Deleuzecü olay› "(s›n›rs›z) oluflun
(Bir)-oluflu" olarak görür (2009b: 382). Deleuze ne olay›n fiili ile
efluzamsal oldu¤u fikrini kabul edebilir (gücül fiiliye indirgenemese
bile ontolojik olarak ondan farkl› de¤ildir), ne de olay› tekil bir olay,
ayn›n›n bengi dönüflü olarak yorumlamay›. Aksine Badiou'nun ola-
y›, durumlar›n "çoklu olay mevzileri" taraf›ndan "çözülmesine" ifla-
ret eder; olay ay›rt edici bir "flimdi" üretti¤i gibi, kendini di¤er olay-
lardan da ay›r›r (385).

"‹çkin aflk›nl›¤a" karfl› "aflk›n içkinlik": Bu anlaflmadaki anlafl-
mazl›k, iliflkideki ayr›m, buradaki kutuplaflman›n muntazam bir ku-
tuplaflmadan ziyade içkinlik kavram›na dayanan bir süreklilik oldu-
¤u anlam›na gelir. ‹kisinin ortak düflmanlar›n›n ve ortak özlemleri-
nin olmas› bu bak›fl aç›s›n› bir kere daha do¤rular. Ortak düflmanlar›
demokratik materyalizmse, ortak özlemleri de içkin olay› düflün-
mektir. Ne zaman birbirlerini itham etseler, bunun temel nedeninin
di¤erinin I. Saha'ya gerilemesi olmas› da bu yüzdendir. Bu nedenle
bazen Badiou Deleuze'ü demokratik materyalizmin gramercisi gibi
görür (a.g.y.: 34-35, 381-7); bazen de Deleuze Badiou'yu "kraliyet
bilimi" yapmakla itham eder (Deleuze ve Guattari 1994: 152).

Fakat bu ayr›flmal› sentezin önemli içerimleri vard›r. Özgürlük
ve eflitlik kavramlar›n› ele alal›m mesela. II. Saha eflitli¤e öncelik
vermesine ra¤men özgürlü¤ü kendi çerçevesine katmay› dener
(bkz. 4. Bölüm). Keza IV. Saha da özgürlü¤e eflitlikten fazla de¤er
vermesine ra¤men adalet sorununa karfl› duyars›z de¤ildir (bkz. 1.
Bölüm). Yani iki örnekte de bir kavram indirgenemez bir fley olarak
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kal›r, di¤er kavram ise olumsuzlanmaz fakat anlam›n› ilkinden türe-
tir. ‹ki sahan›n ayr›l›¤›n› yo¤unlaflt›ran bu indirgenemezliktir. 

Benzer bir durum özne meselesi bak›m›ndan da barizdir. ‹ki sa-
hada da temel kavram, I. Saha'da iflleyen zaman ve mekân› aflan te-
killiktir. Fakat tekillik II. Saha'da negatiflik olarak, düzene sokula-
mayan, aflk›n, hesaplanamaz, ölçülemez bir fazlal›k olarak düflünü-
lürken; IV. Saha'da bir pozitiflik olarak, "Organs›z Beden"de bulu-
nan, fark›n verili ve indirgenemez gücü olarak ortaya ç›kar ve dola-
y›s›yla da stratejik, rasyonel aç›dan kontrol edilemeyen bir fleydir.
Dolay›s›yla IV. Saha'da savunulan fludur: Tekilli¤i bir beden olarak
kurarsan›z, öznel-öncesi, gayriflahsi niteli¤ini kaybedecek, yani te-
killik olmaktan ç›kacakt›r. Buna karfl›l›k II. Saha içerisinden bak›l-
d›¤›nda tekillik aflk›nl›¤›n, düzenlenemez olan›n bir figürüdür. "Be-
densiz Organ"d›r, parça olmayan›n parças›d›r. Dolay›s›yla buradaki
dürtü tekilli¤i "cisimlefltirmektir", tekilli¤e bir beden vermek, onu
bir özneye çevirmektir. Özne, cisimleflmeye ve yap›lmaya ihtiyaç
duyand›r. Buna paralel olarak kairos tekilli¤i cisimlefltirme ân›, öz-
nenin biçimlendi¤i and›r.

Bu ba¤lamda, II. Saha ile IV. Saha aras›nda diyalektik bir sente-
ze ulaflmak zor görünür. Fakat öte yandan, iki saha birbirinden ta-
mamen ayr›l›rsa, ayr›flmal› sentez ifllemez olur. Dolay›s›yla ayr›fl-
mal› sentez aç›s›ndan gerekli olan, iki saha aras›ndaki gerilimi ko-
rurken, birinin di¤erine indirgenmesine veya birbirlerinden tama-
men ayr›lmalar›na izin vermemektir. Bunu biraz daha tart›flabilmek
için önce elefltiri kavram›n› ele almam›z gerekiyor ki bu da III. K›-
s›m'›n konusu. 
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II. Arasöz

HUXLEY'N‹N CESUR YEN‹ DÜNYA 'SI
VE B‹Z‹MK‹S‹

"DÜfiLER‹M‹Z," der Agamben, "bizi göremez – ütopyan›n trajedisi
budur" (1995: 74). Ütopyac› düflleri böylesine umut k›r›c› yapan
fley, biz neysek ona bu kadar mesafeli olmalar›, bugün ne kadar ya-
banc›laflt›¤›m›z› ve özgürlükten ne kadar uzak oldu¤umuzu "göre-
memeleridir". Kâbuslar›m›z bize yak›nd›r ama. Düfllerin aksine
korku b›kk›nl›k verir; medeniyetimizi "kendi teolojisi ekseninde"
yans›t›p "onun o canavarca do¤as›n› do¤rudan aç›¤a vuran" (Ador-
no 1967: 98) Cesur Yeni Dünya da dahil bütün distopyalar›n vazge-
çilmez ö¤esidir bu. Cesur Yeni Dünya zaman›n ve dolay›s›yla tüm
potansiyelli¤in anlams›zlaflt›¤› bir toplumu inceler. Cesur yeni dün-
yan›n kendili¤inden ideolojisini simgeleyen Lenina sorar: "Zaman
ne içindir?" (Huxley 2007: 77)

Cesur yeni dünya tarihin sonudur. ‹syan, devrim ve elefltiri im-
kân› elinden al›nm›fl bir toplumdan arta kaland›r; radikal de¤iflimin
hem imkâns›z hem de arzulanmayan bir fley haline getirildi¤i bir
dünyad›r. Ve "evet, art›k herkes mutlu"dur (65). Fakat bu "mutlu-
luk" büsbütün tüketimcili¤e indirgenmifl bir "mutluluktur"; keza 
cesur yeni dünyada siyaset de konformizme indirgenmifltir. ‹flin da-
ha da manidar olan taraf›, kitapta bu steril ve bo¤ucu medeniyetin
tek alternatifinin köktendincilik olmas›d›r. Dolay›s›yla var olan›n
ötesini görebilen tek kifli fanatik, tutkulu inançs›z John'dur (bkz.
Attwood 2007). Nitekim cesur yeni dünya ile bizim dünyam›z ara-
s›nda önemli bir benzerlik vard›r: ‹kisi de kendisini sorgusuz sualsiz
kabullenir, ikisi de tek bir düflman tan›r: köktendincilik. ‹kisi de ay-



n› sahte tercihi sunar: inançs›z siyaset ile siyasetsiz inanç aras›nda,
yani siyaset-sonras› ile köktencilik aras›nda bir tercih.

‹stikrar›n "Mutlulu¤u"

Roman F.S. 632'de, yani "Ford'dan Sonra 632"de bafllar. Cesur yeni
dünyan›n düsturuyla hemen; Frans›z Devrimi'nin ideallerinin revize
edilmifl hali olan bu düstur flöyledir: "Topluluk, Kimlik, ‹stikrar".
Hikâye küresel bir refah devletinde geçer. Temel siyaset ayg›t› biyo-
loji mühendisli¤idir. Biyoloji ve siyaset örtüfltükçe, insanlar do¤al
yollardan, anne-babalardan do¤maz olur art›k; "müstehcen" bir fley
say›l›r bu (Huxley 2007: 31); insanlar "üretim çiftliklerinde" ve
"flartland›rma merkezlerinde" yetifltirilir ve biyolojik s›n›f yap›s›n›n
önceden belirlenmifl konumlar›na yerlefltirilir: Bu yap›n›n en tepe-
sinde öjenikle "mükemmellefltirilmifl" Alfalar, en alt›nda ise disjeni-
¤in ürünü olan "alt-insanlar", yani Epsilonlar vard›r. ‹flçi olan Epsi-
lonlar uyuflturucu ve e¤lence yoluyla, dünya devletindeki di¤er her-
kes gibi siyasetten uzaklaflt›r›lm›flt›r; her denetim toplumunun ya-
ratt›¤› fantaziyi cisimlefltirirler: isyan edemeyen (hatta isyan› akl›n-
dan bile geçirmeyen) köleler.

Bu faydac› dünyada herkes "toplumsal aç›dan faydal›" olmal›d›r
(63). Bu nedenle yaln›z vakit geçirmek flüphe uyand›r›r. ‹yice flebe-
keleflmifl bu toplumda, yaln›zl›k arzusu toplumsal ba¤›n çözülmesi
tehlikesine iflaret eder. Buna ba¤l› olarak, sanat ve felsefe insanlar-
dan uzaklaflt›r›lm›flt›r. ‹nsan "kafa da¤›tmaya" ihtiyaç duyarsa, "so-
ma"yla yapar bunu; "gerçeklikten baflka bir yere tatile gitmeyi" sa¤-
layan bu uyuflturucu dini deneyimin yerine geçer: "Gözyafl› olma-
dan H›ristiyanl›k – soma budur iflte" (210). Soma al›nca bedensel
hazlar›n pefline düflmek etik bir buyruktur. Bu yüzden seks bast›r›l-
maz art›k, bilakis emredilen bir faaliyettir. "Herkes herkese ait"
olunca, beden de flebekeleflmifl bir kamu mülkü olur (34). Önüne ge-
lenle yat›p kalkmak, e¤lenmek bir "zorunluluk" haline gelir (bkz.
36, 81). Bu bak›mdan Cesur Yeni Dünya geriye do¤ru evrim alegori-
sidir. "Çocuksu" olman›n "görev" oldu¤u bir toplumdur (84). Ve ce-
sur yeni dünyan›n yönetimsel buyruklar›, krefltekilerle ayn›d›r: oyun,
ö¤renme, istikrar ve mutluluk. 

"Oyun" hedonist tüketime denk düfler. Tüketim bir erdem olarak
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yüceltildikçe, az tüketim de toplumsal ba¤a yönelik bir tehdit haline
gelir. Her fley kendini tüketime referansla meflrulaflt›rmal›d›r. Ve ço-
cuklar gibi tüketim de bekleyemez. "Bugünün e¤lencesini yar›na b›-
rakma" (81). Cesur yeni dünyadaki en "korkunç" kader "bir arzunun
bilincine varmakla o arzuyu tatmin etmek aras›nda uzun süre bekle-
mek zorunda kalmakt›r" (38). Fark etmekle tatmin etmek aras›ndaki
"aral›k"tan, bu ikisi aras›nda geçen zamandan korkmak ayn› zaman-
da arzudan korkmakt›r. Cesur yeni dünya, tutkuyu söndürmek için,
uygulamal› bilimleri kendi materyalizminin temel tafl› beller. Uz-
manlaflm›fl her kast, kendi ideolojik önyarg›lar› temelinde mutlu ol-
may› "ö¤renir". Herkes kendi iflini yapmak için üredi¤inden ve ide-
olojik olarak bununla mutlu olmaya flartland›¤›ndan, s›n›f antago-
nizmas› diye bir fley yoktur, "tüm insanlar fiziksel-kimyasal olarak
eflittir" (63). O halde, bir eksik (antagonizma eksi¤i) olarak "mutlu-
luk", toplumsal-siyasal istikrar›n temel prensibi haline gelmifltir. 

Ve böyle bir dünyada özgürlük ancak flartlanmaktan özgürlük
olabilir tabii. Kitaptaki önemli karakterlerden Bernard Marx "tutku-
nun ne oldu¤unu", somas›z ac› çekmenin nas›l bir fley oldu¤unu, vs.
merak ederken bu arzuyu dillendirir (81, 89). Hâkim de¤erlerin de-
¤erini sorgularken bir huzursuzlu¤u da maddilefltirir, ancak bunun
kayna¤› Bernard'›n kuluçka evresi s›ras›nda yap›lan biyogenetik bir
hata, vücut s›v›lar›n›n oran›ndaki bir kar›fl›kl›kt›r. Yaln›zl›ktan keyif
almaya bafllayan ilk kifli de Bernard'd›r; toplumu asla sorgulamayan
Lenina'y› korkutur bu:

Lenina a¤l›yordu. "Korkunç, korkunç," deyip duruyordu. "Toplumun
bir parças› olmak istemedi¤ini nas›l söylersin? Ne de olsa herkes herkes
için çal›fl›r. Bir kifliden bile vazgeçemeyiz. Epsilonlardan bile."

"Evet, biliyorum," dedi Bernard alayc› alayc›. "Epsilonlar bile faydal›-
d›r! Ben bile faydal›y›m. Faydas› bats›n!"

Bu küfür gibi sözleri Lenina'y› flok etmiflti. fiaflk›nl›k ve endifle dolu bir
sesle "Bernard!" diye ç›k›flt›, "Nas›l böyle bir fley söylersin?"

Farkl› bir telden "Nas›l söylerim?" diye tekrarlad› Bernard, düflünceli
görünüyordu. "As›l flunu sormak laz›m:

Nas›l olur da böyle bir fley söylemem, daha do¤rusu –neden böyle bir
fley söyleyemedi¤imi bal gibi biliyorum ne de olsa– söyleyebilsem ne olur-
du, özgür olsayd›m nas›l olurdu – flartlanmam›n kölesi olmasayd›m."

"Bernard, olabilecek en kötü fleyleri söylüyorsun".
"Özgür olmak istemez miydin, Lenina?"
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"Ne demek istedi¤ini anlam›yorum. Ben özgürüm zaten. Harika vakit
geçirmekte özgürüm. Bugünlerde herkes mutlu."

Bernard gülüyordu, "'bugünlerde herkes mutlu'ymufl. Befl yafl›ndan iti-
baren bunu ö¤retiyoruz çocuklara. Baflka türlü bir özgürlük istemez miy-
din, Lenina? Kendine göre bir özgürlük, herkesinki gibi de¤il."

"Ne demek istedi¤ini anlam›yorum," diye tekrarlad›. (78-79).

Toplum kendi kendinin meflruiyeti haline geldikçe, "her fleye
'böyle bir fley oldu¤una göre, do¤rudur' gözüyle bakma tavr›na kar-
fl›" her flüphe de giderek daha fazla küfür muamelesi görür (Adorno
1967: 101). Fiili olan› norm sayan bu var olanla uyumluluk, para-
doksal bir biçimde, mitik iktidar› yeni bir tabu biçiminde yeniden te-
sis eder ve anlaflmazl›k da h›nçtan baflka bir fley yaratmaz: "Ne de-
mek istedi¤ini anlam›yorum." Böyle bir "özgürlü¤ün" d›fllad›¤› fley,
var olan›n "do¤ru olamayaca¤›n›" savunmak (Marcuse 1964: 122-
3). Gücül "özgürlük" fikri bütünüyle fiilleflemez; insanlar›n baz› öz-
gürlükleri olabilir, fakat bu somut özgürlükler bizatihi özgürlük fik-
rini cisimlefltiremez. Bir fikir "tikel kendili¤in ne oldu¤unu ve ne ol-
mad›¤›n› gösterdi¤ine" göre, özgürlük fikri elde edilen özgürlükler
kadar "henüz elde edilmemifl özgürlükleri" de kapsar (218). Dolay›-
s›yla cesur yeni dünyaya "özgürlük" gibi görünen fley gönüllü köle-
likten baflka bir fley de¤ildir, bundan baflka bir fley olamaz (bkz.
Marcuse 1969: 12-13).

Peki cesur yeni dünya tam olarak hangi bak›mdan totaliter bir
toplumdur? Bu ba¤lamda Orwell'in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'üy-
le bir k›yaslama yapmak, söz konusu meseleye geçifl aç›s›ndan kaç›-
n›lmazd›r. Huxley'nin bizzat belirtti¤i gibi, Bin Dokuz Yüz Seksen
Dört korku ve cezayla denetim sa¤layan bir totalitarizm resmi çizer-
ken, cesur yeni dünya vatandafllar›n› ödüllerle, fliddet içermeyen
yollarla denetler (bkz. 2004: 5). Bu amaçla "bilim" müsamahakâr ve
cinsellefltirilmifl bir etikle desteklenir. Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'te
insanlar püriten bir eti¤e uymak zorundayken, cesur yeni dünyay›
y›k›c› (ve yarat›c›) tutkulara karfl› koruyan fley müsamahakârl›kt›r.
Bu dünya tebaas›n› ac›yla de¤il de hazla afla¤›lar.

Orwell bizi bilgiden mahrum b›rakacak kiflilerden korkuyordu. Huxley
ise çok fazla bilgi verip bizi pasifli¤e ve egoizme mahkûm edecek kifliler-
den. Orwell hakikatin bizden gizlenece¤inden korkuyordu. Huxley ise ha-
kikatin onunla uzaktan yak›ndan ilgisi olmayan ›v›r z›v›r onlarca fley ara-
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s›nda kaybolup gitmesinden. Orwell kültürün bir bask› kültürü haline gel-
mesinden korkuyordu. Huxley ise ›v›r z›v›r bir fley haline gelmesinden.
(Postman 1985: vii-viii)

‹ki çevre aras›ndaki bu fark› bizzat Huxley de totaliterli¤in Sov-
yetler Birli¤i'nde izledi¤i yörüngeye ba¤lar. 1950'lerin sonlar›nda,
Stalin'in "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'ü and›ran diktatörlü¤ü" nüfu-
sun bir k›sm›n›, özellikle de yüksek rütbeli profesyonelleri, onlara
ödüller, düflünce ve eylem bak›m›ndan birtak›m özgürlükler vere-
rek denetlemeye çal›flan bir sisteme dönüflüyordu; buna karfl›l›k bü-
yük kitleler cezayla korkutularak konformizmi dayatma yoluyla de-
netim alt›na al›n›yordu (Huxley 2004: 6). Sovyetler Birli¤i disiplin
ile bafltan ç›karmay› birlefltirmeyi iyi beceren bir sistem gibi görü-
nür; biraz Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, biraz Cesur Yeni Dünya (6).
Cesur Yeni Dünya'da biraz Amerika karfl›tl›¤› da vard›r kuflkusuz:
Ticari keyfi elefltirir. Ancak Huxley totalitarizmi Sovyetler Birli¤i'
nin gelifliminin do¤al seyri olarak görürken, Bat› için sadece potan-
siyel bir tehlike olarak de¤erlendirir (15). Burada iki meseleyi göz-
den kaç›r›r.

Birincisi, "korku" ile "ödül" aras›ndaki ikilik Stalinizme özgü
de¤ildir, genel olarak egemenlik için geçerlidir. Huxley iktidar›n ce-
sur yeni dünyada k›s›tlamalar yoluyla de¤il de özgürlük sunarak ic-
ra edildi¤inden gayet emin olmasa da, buraya s›zm›fl olan k›s›tlay›c›
bir fleyler de yok de¤ildir. Hükümdar Mond flöyle der: "Kanunlar›
nas›l koyuyorsam, aynen öyle çi¤neyebilirim. Kimse k›l›ma bile do-
kunamaz" (Huxley 2007: 192). Egemenliktir bu; "yasan›n ötesinde-
ki yasa"d›r (Agamben 1998: 59). Bu bak›mdan Cesur Yeni Dünya
yap›sal olarak Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'ten ayr›lamaz, kendi için-
de bir Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'ü, kendi Bin Dokuz Yüz Seksen
Dört'ünü tafl›r. Egemenlik her zaman Bin Dokuz Yüz Seksen Dört -
Cesur Yeni Dünya paralaks›d›r. Zira egemen iktidar hem özgürlük-
leri k›s›tlayarak hem de özgürlük vererek icra edilebildi¤inden tan›-
m› itibariyle keyfidir ve istisnaya s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. 

‹kincisi, Stalinizm ile bir tutulursa, totalitarizm kavram› ideolo-
jik bir fantazi ifllevi görmeye bafllar, kendi toplumumuzun aksakl›k-
lar›n› göremez hale gelmemize neden olur. Bununla beraber, totali-
tarizm kavram›n› ideolojik ifllevinden ay›r›p asgari anlam›yla, ken-
dini sorgulayamayan toplumlar› nitelemek için kullan›rsak, düflün-
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ce denetimi, e¤lence endüstrisi, manipüle edilmifl kitleler, biyoge-
netik bilimler, vb. ile desteklenen günümüz Bat› toplumu ile totali-
ter Do¤u toplumu aras›nda tekinsiz ba¤lar kuran bir fley haline gele-
bilir bu kavram. Ne de olsa kapitalist "piyasan›n" demir gibi yasala-
r›na uymak ile Stalinist "tarihin" demir gibi yasalar›na uymak ara-
s›nda yap›sal bir benzefliklik vard›r.

Turistik Bölgeler

Cesur yeni dünya tek bir dünya de¤ildir; buradaki flebekenin atlad›-
¤› uçsuz bucaks›z alanlar, "yaban bölgeleri" de vard›r. Cesur yeni
dünyan›n tarih denen "z›rval›¤a" yollad›¤› her fley –mesela din, aile
iliflkileri, ilkel tutkular, fliddetli ritüeller, vs.– insanlar›n hâlâ biyolo-
jik ebeveynlerden do¤up onlar taraf›ndan büyütüldü¤ü bu bölgeler-
de var olmay› sürdürür. Bu bak›mdan özel bölgeler terk edilen, "me-
denilefltirmeye de¤meyen" fleyleri simgeler (Huxley 2007: 141).
Günümüz favela turizmine benzer flekilde, bu özel bölgelere turlar
düzenlenmektedir. Sözgelimi Bernard ve Lenina bir özel bölgeye
"tatile" gider; her fleyin simulakrum oldu¤u bir toplumda deneyim
aray›fl›n› gösteren bir tatildir bu (146). Bir baflka deyiflle, cesur yeni
dünyan›n mizanseni deneyimin yok olmas›d›r; özneler birtak›m de-
neyimlerden geçerler, fakat asla kendi deneyimleri olmaz. Böyle bir
dünyan›n isterisi gerçe¤in üretilmesidir (bkz. Baudrillard 1994: 23).

"Buray› sevmedim," dedi Lenina, "Buray› sevmedim." Rehberin tali-
mat vermek için onlar› b›rak›p içeri girdi¤i pueblo'da kendisini bekleyenler
ise bu kadar bile hofluna gitmemiflti. Pislik, toz, toprak, köpekler, sinekler.
Duydu¤u tiksintiyle yüzünü ekflitmekten surat› burufl burufl olmufltu. (Hux-
ley 2007: 94)

Favela turizmi uzman› Bianca Freire-Medeiros (2009), favela tu-
ristleri taraf›ndan en çok foto¤raf› çekilen nesnenin pislik oldu¤unu
söyler. Benzer bir flekilde, "medeniyeti sterilizasyon" (Huxley 2007:
94) olarak gören Lenina için özel bölge eflittir pisliktir. Lenina He-
gel'in "güzel ruhu" gibidir; toplumsal dünyayla ilgilenirken kendisi-
nin bu dünyan›n üretimindeki aktif rolünü fark etmez; özel bölgele-
rin, cesur yeni dünyan›n kutsal insanlardan oluflan bir nüfus fazlas›
üretmesini sa¤layan, düzen infla etme sürecinin ve ekonomik süre-
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cin kaç›n›lmaz bir sonucu oldu¤u gerçe¤ini reddeder.
Toplumumuzun "temel problemi," der Luhmann (1994: 4),

kay›ts›zl›k ve ihmaldir… Görünüfle bak›l›rsa gelecek yüzy›lda, ifllevsel sis-
temlerde herhangi bir amaçla kullan›lan parçalar veya insanlar olarak varl›-
¤›n› sürdürmek yerine, bir biçimde kendi bafl›na hayatta kalmas› gerekecek
bir sürü bedenimiz olacak.

Fakat bu d›fllama, yani "bedene" indirgeme dünya toplumunun d›-
fl›nda de¤il de içinden olur; egemenli¤in bir tezahürüdür. Özel böl-
geler "ba¤ çözme" ifadesi oldu¤undan birer kamp örne¤idir (bkz.
Agamben 1998: 90). Tam da d›fllanarak cesur yeni dünyan›n biyo-
politi¤ine dahil edilirler. Favelalar /özel bölgeler iktidar iliflkileri
fleklinde hiyerarflik bir biçimde konumland›r›l›r ve iktidar iliflkileri
de daha genifl bir ba¤lamda biyopolitik kapitalist ekonomi iliflkileri-
ni "içerir".

Ancak Cesur Yeni Dünya'da "özel bölge" flarkiyatç› bir kaotik
uzam imgesi olarak; "bizim" zaman ve mekân›m›z›n, dolay›s›yla da
sorumlulu¤umuzun ötesindeki arkaik bir do¤a hali olarak; günümü-
zün "haydut devletleri" gibi bir gizli keyif (ritüeller, "müstehcen" ai-
le ba¤lar›, tutkulu karfl›laflmalar, vs.) veya despotizm (fliddet, bask›,
vs.) uzam› olarak ifllev görür. Fakat özel bölgeleri cesur yeni dünya-
n›n bir semptomu olarak ele al›rsak, bu ikili karfl›tl›k çöker. Sonuçta
homo sacer, vatandafllar›n yaflam›n›n öjeni ve disjeniyle ç›plak ya-
flama indirgendi¤i cesur yeni dünyan›n merkezindedir. Dolay›s›yla
ilk isyan alameti Bernard'›n hedonizm kültürünün biyopolitik bir
boyutu oldu¤unu fark etmesiyle ortaya ç›kar: Bernard iki erkek ka-
rakterin Lenina'dan "bir parça et gibi" bahsettiklerini duyar, ancak
daha sonra ö¤renecektir ki Lenina da "kendisini böyle görmektedir.
Et olmaktan hiç de rahats›z de¤ildir" (Huxley 2007: 39, 80).

Bilindi¤i gibi Huxley, hem Cesur Yeni Dünya'y› yazmadan önce
hem de yazarken, öjeniden bizzat bahsetmifltir. Hatta "bütün Bat›
Avrupa soyunun h›zla bozulmas›n›" önlemek için öjenik denen bili-
me at›fta bulunmufltur. Hatta "koca bir Bat› Avrupa kufla¤›n›n… h›z-
la bozuldu¤u" gerekçesiyle bu bilimi savunacak kadar ileri gitmifltir
(aktaran Bradshaw 2007: xxii). Fakat Yahudi soyk›r›m›ndan sonra
öjeni liberal demokratik entelijansiya için çekicili¤ini kaybetmeye
bafllad›¤›nda, teknolojik araçlar›n tahakkümüne karfl› uyar›da bulu-
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nanlardan biri de Huxley olmufltur. 1958 y›l›nda Cesur Yeni Dünya-
y› Ziyaret'te flöyle yazm›flt›r:

Alt kademe yetkililerin beynini y›kay›p onlar› flartland›rmaya… Nazi-
lerin vakti yoktu. Baflar›s›z olmalar›n›n bir nedeni de bu olabilir. Hitler dö-
neminden beri teknik ayg›t cephanesi ciddi bir flekilde geniflledi … Tekno-
lojik ilerleme sayesinde, Big Brother neredeyse Tanr› gibi her zaman her
yerde olan bir fley haline geldi art›k. (2004: 52)

Hatta Esposito'nun iddia etti¤i gibi (2008) Nazizm, II. Dünya Sava-
fl›'nda askeri ve siyasal olarak yenilgiye u¤ram›fl olsa bile, liberal
Bat› kültüründe art›k gayet iyi bilinen bir fley haline gelen biyopoli-
ti¤e vurgu yapmas›, siyasal bir kategori olarak bedene odaklanmas›
bak›m›ndan kültürel bir zafer kazanm›flt›r. "Nazizm için insan yal-
n›zca ve yaln›zca bedeninden ibaret" bir fley olarak görülüyorduysa
(13), bizim kültürümüzde de kendi bedenini flahsi mal› gibi sahiple-
nen, kullanan, adeta bir meta gibi al›p satan kifliye dönüflmüfltür. Do-
lay›s›yla tasar›s›n› insan›n esenli¤ini gelifltirmek diye betimleyen
günümüz "liberal öjenik bilimi"nin Nazi öjenikten ayr›lan tek taraf›-
n›n devletler karfl›s›nda tarafs›zl›¤› savunmas› (öjenik liberal birey-
sel özgürlükler temelinde, devlet müdahalesi olmadan icra edilmeli-
dir), biyolojik indirgemecelik ile aras›na mesafe koymas›, bireyleri
de¤erlendirme ölçütü olarak asli bir "norm"u, sözgelimi "ideal tip"
olarak Ari ›rk gibi bir fleyi benimsemedi¤ini ileri sürmesi manidar-
d›r (Mills 2007: 198). Böyle argümanlar, makul olmak flöyle dursun,
yasal ve teknolojik müdahale yoluyla potansiyel yaflam üzerindeki
biyopolitik düzenlemeleri art›rma e¤ilimini kaç›n›lmaz olarak bera-
berlerinde getirirler (201).

Bu perspektiften bak›ld›¤›nda, distopyan›n as›l ifllevi gerçek
problemleri gelecek bir zamansall›¤a ve fantazi uzam›na yans›tma-
s›d›r. Cesur Yeni Dünya gibi kitaplar›n insanlar› bu kadar etkileme-
sinin nedeni kurguyu gerçek bir fley gibi sunmalar› de¤il, gerçekten
olan›n (biyopolitik, eflitsizlikler, özgür olmama, vs.) kurgu oldu¤u
yan›lsamas›n› yaratmalar›d›r (bkz. Zizek 2002c: 19).
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fiiddetli Ayr›lmalar

Bernard ve Lenina ç›kt›klar› turda Linda diye bir kad›nla tan›fl›rlar:
Esasen cesur yeni dünyal› olan Linda buraya y›llar önce turist olarak
gelmifl, fakat hamile kal›nca –ki bu dünyada tam bir talihsizliktir
bu– geri dönememifltir. Ümitsiz ve somas›z kalan Linda özel bölge-
de ›zd›rap içinde zor bir hayat sürmüfl, önüne gelenle yatt›¤› için ya-
banlar taraf›ndan da d›fllanm›flt›r. Dolay›s›yla Bernard ve Lenina ile
tan›flmak, onlar›n "medeni" yüzlerini ve giysilerini görmek Linda'y›
heyecanland›r›r. Fakat eksik diflleri, obezli¤i, yüzündeki k›r›fl›kl›k-
lar›, üzerine ald›¤› pis battaniye, vs. ile Linda, Lenina'n›n gözünde
i¤renç biri izlenimi b›rak›r (Huxley 2007: 102-3). Linda cesur yeni
dünyay› özlemle and›kça, o¤lu John da bu dünyay› o kadar merak
etmektedir. John da d›fllanm›flt›r; dindar olmas›na ra¤men özel böl-
genin dini ritüellerine al›nmam›flt›r. Cesur yeni dünyan›n d›fllanm›fl›
Bernard, Linda ve John'un cesur yeni dünyay› ziyaret edebilmesi
için özel bir izin ayarlar, izin al›rken yetkililere bunun bilimsel
amaçl› oldu¤unu söyler: Amaç da yaban yaflam›n› analiz etmektir.

Vard›klar›nda John asil yaban olarak hemen meflhur olur.
John'un ilk bak›flta âfl›k oldu¤u Lenina da yavafl yavafl ondan hofl-
lanmaya bafllar. ‹tici, diflsiz, yafll› ve fliflman Linda ise tecrit edilir ve
"daimi bir soma tatiline" kaçar. Bu s›rada John, ona giderek daha an-
lams›z gelen cesur yeni dünyadan s›k›lmaya bafllar. Annesinin bir
bafl›na b›rak›lmas›ndan, daimi tatilinden de "huzursuz" olur. Soma
almay› reddeder. Hatta Lenina'ya karfl› hisleri bile belirsizleflir; onu
hâlâ sevse de, önüne gelenle yatmas›ndan nefret eder. Barda¤› tafl›-
ran son damla, Linda'n›n hastanede yaln›z bafl›na ölmesi olur. Linda'
n›n bir homo sacer gibi yas› tutulmadan ölmesi John'u fliddete sevk
eder (139-42). 

Bu noktada, hükümdar Mustafa Mond ile John aras›nda bir soh-
bet geçer. Buras› kitab›n en ilginç k›sm›d›r, zira iki dünyan›n karfl›-
laflmas›nda nelerin söz konusu oldu¤unu gözler önüne serer. Mond
cesur yeni dünyan›n felsefesini, zamandan ve de¤iflimden korkma-
ya neden olan istikrar saplant›s›n› anlat›r. Cesur yeni dünya için en
korkutucu fleyin bir olay imkân› oldu¤u gün yüzüne ç›kar. Cesur ye-
ni dünyan›n felsefeyi ve sanat› feda etmesi bu yüzdendir, "hakikat
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ve güzellik yerine rahat› ve mutlulu¤u vurgulamak içindir" (201).
John dünya ›zd›rab›n› "telafi" etmek için dinin zorunlu oldu¤unu sa-
vununca, Mond cesur yeni dünyada dinin gereksiz oldu¤unu söyler.
Tanr› fikri insanlar›n ›zd›raplar›na ve ac›lar›na dayand›¤› müddetçe,
toplum bu soruna baflka bir çözüm bularak Tanr› fikrinden kurtula-
bilir: 

Bir talihsizlik olur da flu ya da bu flekilde nahofl fleyler gerçekleflirse, na-
s›l olsa gerçeklere ara verip tatil yapmak için yeterince soma var. Sinirini
yat›flt›rmak için de her zaman soma var, düflmanlar›nla uzlaflman için, sa-
b›rl› ve çilekefl biri olabilmen için. Geçmiflte böyle fleyleri ancak müthifl bir
çaba sonucu, y›llar boyu süren zorlu bir ahlaki e¤itimden sonra baflarabilir-
din. Art›k iki-üç tane yar›m graml›k tablet yetiyor. Art›k herkes erdemli ola-
bilir. (209-10)

Sonuçta Tanr› fikri bilimsel ideallerle uyuflmaz. Fakat Mond'un ay-
d›nlanm›fl din reddiyesi tutarl› bir ateizme varmaz; cesur yeni dünya
tektanr›l› dinlerin yerine dünyevi, kafeinsiz bir tanr›y›, somay› koy-
makla yetinir. Daha do¤rusu, soma bir meta oldu¤undan, "din ola-
rak kapitalizmi" koyar (bkz. Benjamin 1996). Ac›, zay›fl›k, ölümlü-
lük gibi korkulara hitap eden soma, belirli bir dogmas› ve teolojisi
olmayan saf bir kült din ifllevi görür ve bizzat Tanr›'n›n bile sermaye
mant›¤›na dahil edildi¤i daimi süreyi göklere ç›kar›r.

Böyle Buyurdu Zerdüflt'ün sonlar›na do¤ru Zerdüflt'ün baz› misa-
firleriyle karfl›lafl›r›z; bunlar›n hepsi de Zerdüflt'ten dini hislerden
ar›nmay›, bu dünyada zay›f hissetmekten do¤an ve insanlar› içinde
ne antagonizma ne de ac› olan aflk›n cennetler tahayyül etmeye iten
ümitsizlikten kurtulmay› ö¤rendi¤ini düflünmektedir. Dolay›s›yla
bir karnaval havas› hâkimdir. Yine de Nietzsche Tanr›'y› öldürmenin
Tanr›'dan kurtulmak için yeterli olmad›¤›n› aç›kça belirtir. Materya-
list ve hedonist bir dünya yeni yeni dünyevi yan›lsamalara, hatta ye-
ni tanr›lara ve putlara karfl› korunmas›zd›r. Karnaval s›ras›nda bir
anda bütün sesler kesilir ve tam da dini aflt›¤›n› düflündü¤ü anda ka-
labal›k tekrar dindar bir havaya bürünür. "Yine dindar oldular, dua
ediyorlar, delirdiler!" (1961: 321). Fakat tap›nd›klar› fley dünyevi
bir Tanr›d›r: eflek. Efle¤in yüklerini tafl›d›¤›n›, sab›rl› oldu¤unu ve
asla hay›r demedi¤ini, hatta hiç konuflmad›¤›n›, vs. söylerler. "Su-
retsiz bir tanr›ya tapmaktansa bu surette bir tanr›ya tap›nmak daha
iyi" (322). Zerdüflt'te, tanr›y› öldürüp "dünyay› kendi imgesinde,
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olabildi¤ine aptalca yaratan" efle¤e tapan kifli "en çirkin adamd›r",
yani pasif nihilisttir (a.g.y.). Cesur yeni dünyada da "takdir-i ilahi
insandan feyz al›r" (Huxley 2007: 208). Faydac›l›k efle¤in cisim
bulmufl halidir ve de¤iflim arzusu, biçim de¤ifltirme arzusu, eflek
an›rmalar› aras›nda kaybolup gitmifltir.

Bu sahte dine karfl› John "gözyafl› olmazsa olmaz," diye diretir
(Huxley 2007: 210). Tanr›'y›, fliiri, özgürlü¤ü ister – ve de günah›.
"Asl›nda," diye karfl›l›k verir Mond, "sen mutsuz olma hakk› isti-
yorsun." "Öyle olsun," der John küstahça, "Mutsuz olma hakk› isti-
yorum" (211-2). Dini, kendinden feragat etmeyi, iffeti seçer. Daha
sonra ar›nma aray›fl›yla inzivaya çekilip annesinin yas›n› tutmaya
bafllar. Fakat medya "gizemli yaban›n" nereye kayboldu¤unu keflfe-
dince John'un dini ritüeli, "kendini k›rbaçlamas›" da sansasyon hali-
ne gelir (219-21). Art›k aleni bir gösteriye dönüflmüfl olan kendi
kendisini k›rbaçlamas›, inzivaya çekildi¤i yere "turist"lerin ak›n et-
mesine yol açar. Hatta Lenina bile bir gün onu görmeye gelir, "k›r-
baçla, k›rbaçla, k›rbaçla!" diye tezahürat eden kalabal›¤a kat›l›r
(225). Fakat Lenina'y› görür görmez, gözlerinden akan yafllar› fark
etmeden, kontrolünü kaybedip ona sald›r›r; Lenina'y› "deli gibi" k›r-
baçlar (227). Sonra ilginç bir fley olur. Ac›dan mest olan ve "flartlan-
ma s›ras›nda sökülemeyecek flekilde içlerine yerlefltirilen o iflbirli¤i
al›flkanl›¤›yla ve meçhullük ve kefaret arzusuyla içten tetiklenen"
kalabal›k John'un tutkulu jestlerini "taklit etmeye" bafllar; soma,
seks ve fliddetten oluflan bu kitlesel orjide herkes birbirine vurmak-
tad›r (228). Ayn› gece John cesur yeni dünyadan son bir firar girifli-
mi olarak intihar eder.

Bu noktada Mond ile John'un konumlar› aras›ndaki simetrinin
alt›n› çizelim. Mond ebedi flimdi konusunda saplant›l›ysa, John da
travmatik geçmifli taraf›ndan sakatlanm›flt›r; Mond gelecekten
korkmaktad›r, cesur yeni dünyada ideallerini gerçeklefltiremeyece-
¤inin fark›na varan John ise ideallefltirilmifl baflka bir gelecek hayali
kurar (bkz. Baker 1990: 133). ‹ki karakter de zamandan tiksinir ve
bu tiksinti diflil fazlaya duyulan nefretle d›flavurulur: Mond do¤al
do¤um ve anneli¤in "müstehcen" zamansall›¤› ile iliflkilendirdi¤i
difliden nefret ederken, John'un dini bir jest olarak feragat saplant›s›
Lenina'n›n önüne gelenle yatmas›nda somut bir hedef bulur (132).

Mond'un etik aç›dan yolunu kaybetmifl olmas› (pasif nihilizm)
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ile John'un ümitsizli¤i (radikal nihilizm), kökenleri dini nihilizmde
ortaklaflan benzeflik konumlard›r. Bu ortak kökenin gözler öne seril-
mesi, Mond'un devlet ideolojisinin nihayetinde dinle beraber saf
tutmas›na, bilimsel bir makaleyi yasaklay›p saf bilimi bile "düfl-
man" ilan etmesine denk düfler – "Evet, bilim bile" düflmand›r (Hux-
ley 2007: 198). Burada, Mond 19. yüzy›l ‹ngiliz teolog Kardinal
Newman'dan al›nt› yapmak durumunda kal›r: "Ba¤›ms›zl›k insana
göre de¤il" (204-5). Yine de, ayn› kökeni paylaflmalar›, bu iki varo-
lufl stratejisinin yan yana huzur içinde yaflad›¤› anlam›na gelmez.
John'da içgüdüsel bir isyan, "insan›n beden enerjisinin hoflgörüle-
mez bask›ya karfl› isyan etmesine" (Marcuse 1969: 16) yol açan ne-
redeyse "biyolojik bir nefret" görürüz; kimi zaman siyasal kanallar
bulmaya çal›flan, kimi zaman intihara veya teröre dönüflüp kendi
kendini yok eden aç›k uçlu bir enerjidir bu.

Bu bak›mdan, cesur yeni dünya ile John'un köktendincili¤i ara-
s›ndaki gergin iliflki, siyaset-sonras› ile köktendinci terör aras›nda-
ki bugünkü "savafla" dair ferasetli bir de¤erlendirmedir. Dolay›s›y-
la John'un "asl›nda bir yaban olmad›¤›n›" vurgulamak anlaml›d›r –
John melezdir ya da cesur yeni dünyan›n kendi gölgesidir; bu gölge
özel bölgelerde ortaya ç›kar, fakat t›pk› Hans Christian Andersen'in
Gölge fabl›nda oldu¤u gibi efendisinden intikam almak için geri dö-
nüp efendisini kendi gölgesini izlemeye zorlar ve onu bir gölgenin
gölgesine dönüfltürür. John'un radikal nihilizmi t›pk› bir antikor/an-
ti-beden gibi kendisini yaratan organizmaya karfl› tehlike olufltur-
maya bafllar. Fakat John'un radikalizmi ayn› zamanda yeni, içkin de-
¤erler yaratamayan, onu isyan etti¤i fleyle uzlaflt›ran bir nihilizmdir.
John'un intihar› eninde sonunda cesur yeni dünyan›n ültimatomu-
nu do¤rular: "Toplumu sorgulayarak yaflamak imkâns›zd›r" (Britto
2007: 63). 

Fakat cesur yeni dünyada fliddete giden tek yol radikal nihilizm
de¤ildir. K›rbaçlama sahnesinde ilginç olan, bedenin bir orji yoluy-
la metamorfoza u¤ray›p saf bir keyfe ve fazlaya, bireyselli¤in bire-
yin mal› olmaktan tamamen ç›kt›¤› bir potlaça dönüflmesidir (bkz.
Bataille 2001: 17-18). Kalabal›k bir tür terk edilmeyi, ç›plak yafla-
ma dönüflmeyi deneyimler ki bu da beklenmedik bir flekilde, sadist
bir orji olarak gelir.
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Sade'›n modernli¤i, cinselli¤in siyasal olmayan ça¤›m›zdaki siyasal ol-
mayan önceli¤ini öngörmüfl olmas›ndan ibaret de¤ildir. Aksine, Sade'›n bu-
gün böylesine güncel olmas›n›n sebebi cinselli¤in ve bizzat fizyolojik yafla-
m›n mutlak surette siyasal (yani "biyopolitik") bir anlam› oldu¤unu eflsiz
bir flekilde göstermifl olmas›d›r. Yüzy›l›m›z›n toplama kamplar› gibi –fiz-
yolojik yaflam›n hiçbir veçhesini (saplant›l› bir biçimde kodlanan ve rek-
lamlar› yap›lan sindirim ifllevini bile) d›flar›da b›rakmadan titizlikle düzen-
leyen– Silling'in kalesindeki yaflam›n örgütlenmesinin totaliter karakteri-
nin kökenleri de, ilk kez burada önerilen fleyin salt ç›plak yaflam üzerine ku-
rulan normal ve kolektif (dolay›s›yla da siyasal) bir insan hayat› örgütlen-
mesi olmas›na kadar uzan›r. (Agamben 1998: 135)

Siyasal ile biyolojik birbirinin yerine geçebilir hale gelir, yatak da
agoran›n yerini al›r (bkz. Lacan 1990). K›rbaçlama sahnesinin öne-
mi bu yerine geçmede yatar. Cesur yeni dünya Sadec› k›s›ts›z keyif
düsturunu ("Senin bedeninin keyfini sürme hakk›m var, ayn› flekilde
senin de benimkinin") benimser: "Herkes herkese aittir." Bu bak›m-
dan kitap, kültürümüzde ihlalin k›ymete binmesini mesele edinir. ‹h-
lal "kültürü" fikrini, ihlalin genelleflmesi fikrini ayakta tutmak im-
kâns›zsa, bunun tek nedeni ihlal etmenin kural haline gelecek olmas›
de¤il, ayn› zamanda gerçeklik ilkesi olmaks›z›n haz ilkesinin sürdü-
rülemeyecek olmas›d›r. Erotizmin hazz› bir tabuyu çi¤nemekte ya-
tar; zaten tabu da çi¤neme fiilinde fark edilir; kural, çi¤nendi¤i için
ifller. Dolay›s›yla normlar› ihlal etmek bafll› bafl›na özgürlefltirici bir
hamle de¤ildir. Öyleyse bu orji kim için sahnelenir? Büyük Öteki
için, t›pk› Orwell'in Big Brother'› ya da Kafka'n›n K's›n›n sürekli
aray›p bir türlü bulamad›¤› otorite gibi insan iradesinden ba¤›ms›z
iflleyen meçhul makine için, veya cesur yeni dünyan›n "yokluk ola-
rak tezahür eden" ölü Tanr›s› için (Huxley 2007: 206). Orji her halü-
kârda muhayyel bir baba figürü için sahnelenir; tam da böyle bir fley
olarak, bize itaat etmeyi veya kuflkusuz keyif almay› buyuran büyük
Öteki diye bir fley olmad›¤› gerçe¤ini gizler – sistem bizizdir.

Baflka bir flekilde ifade edecek olursak, cesur yeni dünyada sap-
k›nl›k (perversion) bir tür babad›r (père-version): Hâkim öznelik
tarz›n›n disiplinle normallefltirilmifl özne de¤il, keyif buyru¤unu iz-
leyen "türlü türlü sapk›nl›k" öznesi oldu¤u bir toplumdur bu (bkz.
Zizek 1999: 248). Cinsellefltirilmifl ç›plak bedenin var olan düzeni
rahats›z etmemesi bu yüzdendir. Ne de olsa cinselli¤i rahats›z edici
k›lan fley cinsel fiilin kendisi de¤il de cinsellikle ilgili bir "yaflam
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tarz›", "bir kültür veya bir etik ortaya koyabilecek" bir yaflam tarz›-
d›r (Foucault 2001: 298, 300). "Bedenin" kendisi zaten biyopolitik
bir "bedendir", iktidar›n menzili d›fl›nda de¤ildir (Agamben 1998:
187). Cesur yeni dünyan›n cinsel "özgürlü¤ü" tam da biyopolitik
paradigmas›n›n menzilini geniflletecek alan› açar. Dolay›s›yla dü-
zenli orjiler ve s›k s›k efl de¤ifltirme s›k›c›, "resmi bir cinsel rutin"
haline gelir; "hazz› e¤lenceye dönüfltürür, haz sunarak hazdan me-
neder" (Adorno 1967: 104-5).

Eksik Eksi¤i

Cesur yeni dünya her fleyin metalaflt›¤› bir denetim toplumudur; bu-
rada her toplumsall›k ifl mant›¤›ndan geçirilir. Bu dünyan›n pasif ni-
hilizmi, ahlak›n elefltirel düflünce için bir referans noktas› olmaktan
ç›kt›¤› kapitalizmin kinizmiyle mükemmel bir ahenk içindedir (bkz.
Deleuze ve Guattari 1983: 225). Ancak kinizm "yanl›fl bilinç" mese-
lesinden ibaret de¤ildir. Kinik ideolojik maske, yani "soma tatili" ile
toplumsal gerçeklik aras›ndaki mesafenin fark›ndad›r, fakat maske-
yi takmakta ›srar eder. Soman›n sadece yan›lsama yaratt›¤›n› bilir,
yine de bunun keyfini ç›karmaya bakar. Kinizm, yani duygulan›m
eksi¤i paradoksal bir biçimde tam da bu bofllukta duygulan›m haline
gelir; do¤rudan ahlaks›zl›k pozisyonu olarak de¤il, ahlaks›zl›¤a hiz-
met eden bir ahlak olarak duygulan›ma (bkz. Zizek 1989: 29-30).

Bu perspektife göre cesur yeni dünya bizim gerçekli¤imize ya-
k›nd›r. Ne de olsa günümüz kapitalizminin ay›rt edici özelliklerin-
den biri deneyimin metalaflmas›d›r. Kültürümüz giderek "metalafl-
m›fl deneyimler biçiminde var oluyor" (Rifkin 2000: 154). Bu ba-
k›mdan önemli olan, deneyimin temelinde maddi fleylerin de¤il de
telif haklar› veya markalar gibi gayri maddi fleylere sahip olman›n
yatmas›d›r (Zizek 2002b: 289): Bu yüzden, deneyimin metalaflma-
s›na dayanan gösteri ekonomisi ile o ekonominin "gerçek" temeli
olan maddi üretim, "ifllevi sahne üretimi için bir destek mekanizma-
s›na dönüflen" (a.g.y.) maddi üretim aras›nda bir yar›k ortaya ç›kar –
bu dünyada "kamuoyundan gizlenecek müstehcen ahlaks›zl›¤›n
mevkisi cinsellik de¤ildir art›k", ifltir (a.g.y.).

Cinsellik normalleflirken iflin müstehcenleflmesi, Cesur Yeni Dün-
ya'da bir ç›karmayla, ihtiyaçlar›n ç›kar›lmas›yla temellendirilir:

‹SYAN, DEVR‹M, ELEfiT‹R‹192



"‹nsanlar mutlu; ne isterlerse al›yorlar ve alamayacaklar› bir fleyi as-
la istemiyorlar" (Huxley 2007: 194). Fakat Huxley "ihtiyac›" biyo-
lojik bir nosyona indirgeyerek insan ihtiyaçlar›n›n praksisle "tarih-
sel olarak dolay›mland›¤›" gerçe¤ini gözard› eder (Adorno 1967:
109). Kapitalist bir toplumda bu dolay›m, meta ile fetiflizm aras›n-
daki ba¤lant› yoluyla gerçekleflir. Üstelik hem metalara ihtiyaç du-
yuldu¤u hem de metalar arzuland›¤› için kapitalist ekonominin bün-
yevi bir totalitarizm e¤ilimi vard›r; metalar dünyas› "beyin y›kay›p
manipüle edebilir" (Marcuse 1964: 12). Ancak Huxley meta fetifliz-
minin paradokslar›yla u¤raflmak yerine kapitalizmi do¤allaflt›rmay›
seçerek "meta fetiflizmini fetifllefltirir" (Adorno 1967: 113). 

Yine de "ihtiyaçlar› tatmin etmek" cesur yeni dünyada fetiflizmin
gücünü pek azaltmaz. Maddi kullan›m de¤eriyle ba¤› kopar›lan fetifl
iyice yayg›n hale gelir. Mesela soma, bu maddeden tamamen kopa-
r›lan saf bir fetifli simgeler. Fetifl de¤erinin kullan›m de¤erinden bü-
tünüyle özgürleflmesi meta biçiminin "vecdidir"; "namevcut bir ger-
çekli¤i anbean telafi etmek amac›yla" metan›n kendini sonsuz kere
katlayarak kaybolup gitti¤i, simulakra dönüfltü¤ü bir harekettir (Ba-
udrillard 2005b: 224).

Tabii bu da bizi klasik Marksizmin konular›ndan biri olan "fleyleflme"
ve "meta fetiflizmini" bafltan afla¤› yeniden formüllefltirmeye mecbur b›ra-
k›r; çünkü bu konu hâlâ istikrarl› mevcudiyeti toplumsal dolay›m›n› karar-
tan somut bir nesne olarak fetifl kavray›fl›na dayanmaktad›r. Paradoksal bir
biçimde, fetiflizm tam da fetifl "maddili¤ini kaybedip" ak›flkan, "gayri mad-
di", gücül bir kendili¤e dönünce zirve yapar. (Zizek 2002b: 287-8)

Bu nedenle tehlike, sermaye mant›¤›n›n ard›nda gerçek insanlar ve
toplumsal iliflkiler oldu¤unu unutmaktan ibaret de¤ildir. Adorno'
nun yukar›daki meta fetiflizmi elefltirisine bir nokta daha eklenmeli-
dir: ‹fllemekte olan "soyutlama" hem toplumsal gerçekli¤in yanl›fl
alg›lanmas› hem de bir süreçtir; bu süreçte bir taraftan gerçeklik bir
heyula, kurgu statüsü kazan›rken, bir taraftan da gerçekli¤in somut
etkileri çok daha bunalt›c› bir hale gelir (287). Cesur Yeni Dünya'da
ekonominin statüsü budur. Huxley her fleyin ve herkesin sermaye
mant›¤›na tabi k›l›nd›¤› bir dünyay› gözler önüne sermesine ra¤-
men, ekonominin kendisini sorunlaflt›rmaktan kaç›n›r ki bu da
"maddi üretim süreçlerinden ba¤› kopar›lan kültürün nötrleflmesini,
Huxley'nin tahammül edemedi¤i bu fleyleflmifl durumu güçlendirir:
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maddi üretim sürecinden kopar›lan bir kültürün nötrleflmesi" (Ador-
no 1967: 108). Bununla beraber bir de maddi ve manevi ihtiyaçlar
aras›nda dolay›m›n olmamas›, Huxley'nin hem maddi hem de ma-
nevi ihtiyaçlar›n tatmin edilmesine bünyesi itibariyle ba¤l› olan
adalet meselesinden kaç›nmas›na olanak sa¤lar. Nitekim Huxley
kitle kültürünü metafizik e¤ilimleri zay›flatt›¤› gerekçesiyle eleflti-
rir, fakat tam da bir metafizik biçimi olarak kitle kültürünün eflitsiz-
li¤e ve yabanc›laflmaya nas›l katk›da bulundu¤unu gözden kaç›r›r:

Gerçekleflmifl bir ütopyan›n insanl›¤a nas›l bir felaket getirece¤i hak-
k›nda bir sürü hayali endiflesi vard›r, fakat ütopyan›n gerçekleflmesini en-
gelleyen gerçe¤in çok daha yak›n bir felaket oldu¤unu göz önünde bulun-
durmay› reddeder. Açl›k ve huzursuzluk dünyadan silinince insanl›¤›n bafl›-
na gelecekler için s›zlanmak nafiledir. (Adorno 1967: 116)

‹ki nihilizm kördü¤ümünden ç›kmay› sa¤layacak bir yol, siyaset ol-
maks›z›n, Huxley bu ikisi aras›nda gidip gelir. Bir yandan idealiz-
min kaybedilmesine yanar, cesur yeni dünyan›n pasif nihilizmi hak-
k›nda negatif bir yarg›da bulunur; liberal demokratik ruha uygun bir
flekilde, kurtar›c›s› birey olur. Fakat öbür yandan John'un kökten-
dinci mutluluk görüflünü gerçek bir alternatif mertebesine yükselte-
rek, "tabuyu ihlal etmekten al›nan mutluluk onu meflrulaflt›rabilir-
mifl gibi" bir izlenim yarat›r (104). Geriye kalan tercih, zaten fleylefl-
mifl iki kategori aras›ndad›r: burjuva birey mi yasak m› – ki bunlar›n
ikisi de fetiflleflmifl bir flimdiyi onaylar. Paradoksal bir biçimde,
Huxley bir yandan totaliter yeni dünyay› mahkûm ederken, bir yan-
dan da bu dünyay› yaratan bireycili¤i göklere ç›kar›r; tahayyül etti¤i
gelece¤i fleyleflme diye "lanetlerken", "hay›r bekledi¤i geçmiflin de
ayn› do¤adan oldu¤unu" fark etmez (106, 114). Öyleyse Huxley'den
ç›kacak sonuç fludur: Roman›n okura dayatt›¤› ayr›flmal› sentez,
Mond ile John aras›ndaki mücadele, olay› meneden hâkim ideoloji
ba¤lam›nda gerçekleflen sahte bir antagonizmad›r. Dolay›s›yla ce-
sur yeni dünyada radikal siyaset her fleyden önce kendini bu ikilik-
ten ç›karmaya çal›flmal›d›r. Keza bizim dünyam›zda da,

… hegemonik ideolojik saha, "temel çeliflkisiyle" birlikte bir (ideolo-
jik) görünürlük sahas› dayat›r bize (bugün bu çeliflki piyasa-özgürlük-de-
mokrasi ile köktendinci-terörist-totalitarizm – "‹slami faflizm" vs. aras›nda-
d›r); ve yap›lacak ilk ifl bu karfl›tl›¤› reddetmek (bu karfl›tl›ktan ç›kmak), ha-
kiki ayr›mlar› karartmak için tasarlanm›fl sahte bir karfl›tl›k olarak alg›la-
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makt›r ... Hakiki antagonizma hep düflünseldir; "resmi" antagonizma ile
onun menettikleri aras›ndaki antagonizmad›r. (Zizek 2007c: 4)

Huxley'nin yapmad›¤› fley, toplumsal sahay› yasak ile piyasa mant›-
¤› aras›ndaki ayr›flmal› sentezin ötesinde düflünmektir. Romana to-
taliter bir hava veren de budur. Hiçbir Alternatif Yoktur. Cesur yeni
dünyada ayr›flmal› sentezin devaml›l›¤›ndan kaçabilecek bir kaç›fl
hatt›, sisteme kafa tutup onu de¤ifltirebilecek hakiki bir antagonistik
praksis yoktur. 

Ancak totalitarizm e¤ilimine içsel, mant›ksal bir limit vard›r.
"Bütünlük" eriflilemezdir çünkü bir toplumun gücül imkânlar› fiili
bir yap›ya dahil edilemez. Tarih aç›k oldu¤u için hep olufllara yol
açar. Bu bak›mdan totalitarizm "var de¤ildir" (bkz. Badiou 2009a:
12, 92). Toplumsal örgütlenmeden kaçan bir fleyler vard›r hep (De-
leuze ve Guattari 1987: 216). Cesur Yeni Dünya'da bile bafl karakter-
lerin arkas›ndan maddileflen kaç›fl hatlar› vard›r: Huxley Lenina'n›n
John'da ve okurda b›rakt›¤› etkinin erotik olmad›¤›n› vurgulamak
için ne kadar çabalarsa çabalas›n, Lenina'n›n yapay bir biçimde önü-
ne gelenle yatmas›, yazar›n niyetine ra¤men "roman›n sonunda çile-
den ç›km›fl kültürel yaban›n bile karfl› koyamad›¤›" "epey bafltan ç›-
kar›c›" bir etki yarat›r (Adorno 1967: 105-6). 

Yeni Ruh, Eski Heyula

Cesur Yeni Dünya'n›n en etkileyici yanlar›ndan biri, cinsel özgürlü-
¤ü baya¤›laflmaya yol açan bir fley olarak yorumlamas›d›r. Cesur ye-
ni dünyada evlilik ba¤› feshedilip cinsel özgürlük yasallafl›nca, cin-
sellik de yaflam›n tüm veçhelerini "afl›r› örgütleyen" sisteme dahil
olur (ayr›ca bkz. Huxley 2004: 34-35). Buna ba¤l› olarak, Huxley'ye
göre "herkes herkese aittir" sözü, di¤er yasaklarla birlikte bireyselli-
¤in de yok olmas›na yol açan cinsel komünizme gönderme yapar.
Peki Huxley neden bu yolda, yani herkesin herkese "ait olmas›n›n"
ille de özgürlük eksikli¤ine götürdü¤ünde ›srar eder? Ve burada "ai-
diyet" ne anlama gelir?

Liberal olan Huxley "aidiyeti" bir mülkiyet iliflkisi olarak alg›lar.
Buna uygun bir flekilde, cinselli¤in toplumsallaflmas› cesur yeni
dünyada ancak flu anlama gelebilir: Beden art›k özel mülkiyet de¤il
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kamu mal›d›r, devletin mal›d›r. Erotik dürtüler kurumsallaflt›kça be-
den sistem taraf›ndan ele geçirilir, düzenleme ve tahakküm arac›, ya-
ni dispozitif olarak ifllev görür; beden ortak alan ile ba¤› kopar›lan
"kutsal" bir nesne oldu¤undan, bedeninin "herkese" ait olmas›na
izin vermemek "küfür" say›l›r. Bu bak›mdan, Huxley'nin tasvir etti¤i
"dind›fl›" hale gelme ancak özel mülkiyetle iliflkili olarak anlaml›d›r.

Bütün burjuvazi, siz Komünistler kad›nlar toplulu¤unu getireceksiniz
diye hep bir a¤›zdan ba¤›r›yor. Burjuva, kar›s›n› salt bir üretim arac› olarak
görür. Üretim araçlar›n›n müflterek kullan›laca¤›n› duyunca do¤al olarak
kad›nlar›n da ortal›k mal› olaca¤›n› sanar. (Marx ve Engels 2002: 240)

Ancak bedenin sahiden "dind›fl›" hale gelmesi, yani yasan›n alan›y-
la ba¤›n›n kopar›lmas›, ancak kutsanan bedenin özel mülkiyete da-
hil veya kamu mal› olmaktan ç›k›p yeniden "müflterek" olmas› duru-
munda gerçekleflir. Komünist ütopya bir dispozitif olarak mülkiye-
tin yok edildi¤i bir sistem, "aidiyetin" komünist bir anlam kazan›p
"bireyin özgür geliflimi herkesin özgür geliflimi için flartt›r" diye an-
lafl›ld›¤› bir durumdur (2002: 244). Huxley için tahayyül edilemez
olan budur. Betimledi¤i özel mülkiyet-kamu mal› gerilimi, kapita-
lizm-sosyalizm gerilimi komünizm fikrini d›fllar. Hakiki mutluluk
dind›fl› hale gelmeyse, yasan›n etkisizlefltirilmesiyse, "sahici mutlu-
luk fikri de" Huxley'nin "sahte mutlulu¤a duydu¤u öfkeye kurban
gitmifltir" diyebiliriz (Adorno 1967: 103-4). Ne kamu mal›n›n ne de
özel mülkiyetin oldu¤u bir dünyada, her fleyin her fleyle de¤ifl tokufl
veya ikame edilebilir olmas›n›n –ki bu Huxley'i epey tedirgin eder–
"tahakkümün çekirde¤ini yok ederek özgürlük vadedece¤i" bile dü-
flünülebilir (105).

Ancak bütün bunlara ra¤men, günümüz post-Fordist flebeke top-
lumu bak›m›ndan Huxley'nin teflhisinde do¤ruluk pay› yok mudur?
Fordist bir distopyay›, yani sahicili¤i, fark› ve yarat›c›l›¤› "istikrar"
u¤runa feda eden "kat› modernli¤i" betimledi¤ini düflünürsek, Ce-
sur Yeni Dünya ilk bak›flta günümüz toplumunu anlamak için pek
bir fley sunmaz gibidir. "Ak›flkan modernlikte" bafll›ca tahakküm
faktörü istikrar de¤il h›zd›r (Bauman 2000: 150-1). Cesur yeni dün-
ya Henry Ford'un istikrar kültünden ilham ald›ysa, "ak›flkan" cesur
yeni dünyan›n ilham perisi de "b›rakma yetene¤ine sahip olan" Bill
Gates'tir (Sennett 1998: 62).
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Huxley'nin distopyas› ortak iyiye, yani "mutlulu¤a" Fordizm
çerçevesinde bir ba¤l›l›¤› gerektirir. Peki Bill Gates'e tapan yeni bir
cesur yeni dünya yaz›lsayd›, bu dünyan›n ortak iyisi ne olurdu aca-
ba? The New Spirit of Capitalism'de (Kapitalizmin Yeni Ruhu) Bol-
tanski ve Chiapello (2007: 169) de¤ersiz bir dünya, bünyesi gere¤i
"absürd" bir sistem oldu¤u için kapitalizmin nas›l da sürekli meflru-
laflt›r›lmaya ihtiyaç duydu¤unu tart›fl›r. Ve meflrulaflt›rman›n ancak
d›flar›dan gelebilece¤ini iddia ederler. Weber'e göre, kapitalizme ka-
t›lmay› meflrulaflt›ran bu d›fl kaynak kapitalizm "ruhu"dur: bir düzen
olarak kapitalizmi meflrulaflt›rmaya yarayan, insanlara kapitalizme
ba¤l› olmak için ahlaki gerekçeler sa¤layan bir de¤erler ve inançlar
kümesi. ‹lk ruh, "Protestan Eti¤i", 19. yüzy›l›n burjuva giriflimci im-
gesine odaklan›rken, özellikle 1930'lar ile 1960'lar aras›nda iyice
pekiflen ikinci ruhun merkezinde büyük ölçekli ve bürokratikleflmifl
Taylorist firman›n iflleyiflinden sorumlu yönetici figürü vard›r. Ce-
sur Yeni Dünya'n›n bu ikinci ruha itiraz etti¤ini söylemeye bile ge-
rek yok. Bugün yeni, küreselleflmifl bir safhaya giriyoruz art›k; ve
bu safhada "kapitalizmin yeni ruhu" da yeni "kahraman›n›" eylem-
lerini yarat›c›l›k, fark ve hareketlili¤e referansla meflrulaflt›ran "fle-
beke-geniflletici" figüründe buluyor (bkz. 16-20, 356). 

Üçüncü ruh genel faaliyet biçimi olarak "projelere" de¤er verir
(107). Dolay›s›yla, arac› olduklar› kendiliklerin özel amac› veya as-
li niteli¤i ne olursa olsun, arac›n›n flebekeler tesis edip geniflletme
faaliyetleri "bafll› bafl›na bir de¤er" haline gelir (a.g.y.). "Ba¤lant›c›
bir dünyada insanlar›n do¤al u¤rafllar›ndan biri yaln›z kalmamak
için baflkalar›yla ba¤lant› kurma, iletiflime geçme arzusudur" (111).
Bu amaçla insan "uyum sa¤lamal›, fiziksel ve entelektüel aç›dan
mobil olmal›d›r" (112). Bourdieu'nün sözünü etti¤i türden istikrarl›
bir habitus arzulanmaz art›k. Bugün "büyük insan" kendi ortam›n-
dan ve yak›n çevresindeki iliflkilerden uzaklaflabilen kiflidir. Ba¤-
lant›c› insan "göçebedir" (122).

Sonuçta flebekeleflmifl bir dünya, "herkesin herkese ait oldu¤u"
karmafl›k bir karfl›l›kl› ba¤›ml›l›klar dünyas›d›r. Peki bu dünya bir
baflka cesur yeni dünya m›d›r? Burada belirleyici olan, flebekelerin
özünde aç›k uçlu olmas›d›r; zira hareketlilik, uyum sa¤lama, ba¤-
lant›c›l›k gibi beceriler bireysel ve bencil bir biçimde kullan›lma po-
tansiyelini de bar›nd›r›r her zaman. Ancak kapitalizmin yeni ruhun-
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da bu oportünizm meflru de¤ildir: Baflkalar›na ba¤lanmak, güven
vermek, hoflgörülü olmak, farklara sayg› duymak ve baflkalar›yla
bilgi paylaflmak gibi "ortak iyi"ler do¤rultusunda hareket edilmeli-
dir ki flebekedeki herkes "kullan›labilirli¤ini" art›rs›n (a.g.y.: 115).
Bu bak›mdan, yeni kapitalizmin etik bir de¤erlendirme flemas› var-
d›r. Buna göre, flebekelerde "ait olmak" Huxley'nin kulland›¤› an-
lamda aidiyet demek de¤ildir. fiebekelerde her fley di¤er her fleye
"aittir", "her fley her fleyle ittifak kurabilir"; fakat "hiçbir fley baflka
bir fleye indirgenemez, hiçbir fley bir fleyden ç›kar›labilecek bir so-
nuç de¤ildir, her fley di¤er her fleyle müttefik olabilir" (Latour 1988:
163). Burada "aidiyet" ifllevselci, sistematik bir çerçevede düflünü-
lemeyecek, "indirgemeci olmayan" bir meseledir. Ve bu bak›mdan
Huxley'nin "aidiyet" tarz› flebeke mant›¤›na z›tt›r; "flebeke" sadece
mülkiyet aç›s›ndan insanlar ile fleyler aras›ndaki iliflkiden ibaret de-
¤ildir, her türden iliflkilenme, birleflmedir. 

Fakat iki aidiyet tipi aras›nda potansiyel bir ba¤ vard›r. Bu ba¤,
Boltanski ve Chiapello'nun "flebeke geniflletici" ile "flebekeci" ayr›-
m›na denk düfler. ‹lki ayn› flebekeye kat›lan baflkalar›na borçlu oldu-
¤unu kabul ederken, ikincisi oportünist bir tav›r sergileyerek flebe-
keleri bencilce kullan›r – bu anlamda flebekeci "projeler kentinin de-
netimine tabi olmayan flebekeleflmifl bir dünyay›" (2007: 356, 378)
simgeleyen karakterdir. Öyleyse bir bak›mdan, "herkes herkese ait-
tir" flebekelerde de iki farkl› anlama gelebilir. Üstelik "flebekeci" fle-
bekedeki di¤erlerini metaya indirger. fiebekelerin temel ufku kâr
peflinde koflmak oldu¤u sürece, yani "ortak iyi"nin ç›kar› için "ç›kar
gözetmeden" paylaflma ile flebekelerden stratejik fayda sa¤lama
aras›ndaki fark bulan›klaflt›kça, arac›lar sanki "bu birleflmeden bir
menfaati olan üçüncü kiflilerle irtibata geçmesini sa¤lad›klar› kifli-
nin flahs› üzerinde bir mülkiyet hakk›na" sahiplermifl gibi davran-
maya bafllarlar (456); bir baflka deyiflle, Huxley'nin kulland›¤› an-
lamda, sanki herkes herkese aittir.

Ve böyle bir metalaflma en güçlü, biyopolitik anlam›nda sömü-
rüyle, "insan›n onurunu k›ran bir hakareti" içeren bir sömürüyle bi-
rebir örtüflür (364, 365). Fordizm insanlar› üretim band›n›n maki-
nemsi eklerine indirgeyerek "insanlar›n metalaflmas›na resmi bir bi-
çim" verdiyse, post-Fordist flebekeleflme mant›¤› insanlar›n "iç var-
l›¤›na daha derinden" nüfuz etmifl, insanlar› metalaflt›rmamaya dair
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ahlaki (ve k›smen yasal) buyru¤u bir kez daha ihlal etmifl demektir
(464-5). 

Öyleyse flebekeleflmenin riski biyopoliti¤e yakalanmakt›r. Ve bu
risk flebekenin bünyevi, yap›sal bir riski oldu¤u için, flebekeler dün-
yas› Huxley'nin anlad›¤› flekilde "herkesin herkese" ait oldu¤u bir
dünyaya dönüflmeye meyillidir. Bu e¤ilim kapitalizmin yeni ruhuna
içsel bir paradoksla vurgulan›r; Spinoza'y› yeni, post-Fordist kapita-
lizm ruhunun gramercisi olarak ele ald›¤›m›zda iyice görünür olan
bir paradokstur bu, çünkü Spinoza'n›n temalar›n›n ço¤u (anti-teolo-
ji, anti-diyalektik, çokluk, bedenler ve ruhlarla dolu içkinlik düzle-
mi, potansiyellik olarak iktidar, öznenin yok edilmesi, vs.) bu yeni
kapitalizmin niteliklerine yaklafl›r (Illuminati 2003: 317; Albertsen
2005: 80). Dahas› Spinoza'n›n pragmatik eti¤i flebeke toplumunda
bir norma, normatif bir buyru¤a dönüflme e¤ilimindedir. Bu bak›m-
dan "post-Fordizm sermaye komünizmidir" (Virno 2004: 111). Bu-
radaki paradoksal mant›k, içkinli¤in ayn› harekete dahil edilmesin-
den ve bu hareketten d›fllanmas›ndan, içkinli¤in aflk›n bir kurala dö-
nüflmesinden ibarettir (Albertsen 1995: 136). "Herkes herkese ait-
tir"in iki ayr› anlam› aras›ndaki fark bulan›klaflt›kça, dünün cesur
yeni dünyas› ile bugünün flebeke toplumu aras›ndaki örtüflmeyi ya-
ratan da bu ay›rt edilemezlik mant›¤›d›r (içkinli¤in aflk›nl›ktan, ka-
pitalizmin komünizmden ay›rt edilememesi, vs.) 

Elefltiri?

Son olarak Cesur Yeni Dünya'da elefltirinin bafl›na gelenlere de¤ine-
lim. Elefltirinin yolu kitap boyunca üç aflamadan geçer: huzursuz-
luk, uzlaflma, d›fllama. Bernard ilk önce bir flüpheci olarak karfl›m›za
ç›kar. Daha sonra Yaban John'u cesur yeni dünyaya getirmeyi sarhofl
edici bir "baflar›" olarak deneyimler; böylece yüksek sosyetede po-
püler biri olur ve uzlaflm›fl bir konformiste dönüflür. Ancak elefltiri-
nin narsisist ayr›cal›klar›ndan hâlâ faydalanmakta, "her fleyde kusur
bulman›n ayk›r›l›¤›yla" etrafa caka satmaktad›r (Huxley 2007: 136-
7). Son olarak, John onun partilerine kat›lmay› b›rak›nca Bernard da
gözden düfler ve yeniden d›fllanm›fl birine dönüflür. Bu noktada ikti-
dar Bernard'dan intikam al›r. Fakat ihtilaflar› baflka yollarla sustur-
mak varken as›p kesmek hükümdarlar›n ifline gelmeyece¤i için onu
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bir adaya sürerler:

Demek ki gönderildi¤i yerde dünyadaki en ilginç adamlarla ve kad›n-
larla tan›flacak. fiu veya bu nedenle fazlas›yla özbilinçli bireyler haline gel-
dikleri için topluluk yaflam›na ayak uyduramayan insanlarla. Ortodoksluk-
tan tatmin olmayan, kendine ait ba¤›ms›z fikirleri olan tüm insanlarla. K›-
sacas›, herhangi biri olan herkesle. (199-200)

Yabanc› olarak, "flüpheyle kar›fl›k bir sevecenlik gösteren bir Yahu-
di karikatürü" (Adorno 1967: 106) olarak entelektüelle karfl›lafl›r›z
burada. Ancak Bernard'›n isyan›n› afla¤›l›k kompleksine atfederek
onu baya¤› bir züppelik ve ahlaki aç›dan korkakl›kla itham eden
Huxley, köklü bir burjuva gelene¤ine kat›l›r: "Bir fleylere itiraz eden
herkesi, hem karfl› ç›kt›¤› bütünün harbi çocu¤u hem de sapk›n ürü-
nü diye iffla edin" (106-7). Elefltiriye kap›lar›n› açan fakat bunu an-
cak elefltiriyi sonuçsuz bir fleye indirgeyerek yapan, elefltiriyi prag-
matik müzakerelere ve stratejik tavizlere hapseden, böylece top-
lumsal›n radikal sorgulanmas› anlam›nda siyaseti imkâns›z k›lan
günümüz siyaset-sonras›nda elefltirinin kaderi hâlâ bu de¤il midir?
Bu anlamda Cesur Yeni Dünya günümüz toplumunda düflünce yafla-
m› (vita contemplativa) ile eylem yaflam› (vita activa) aras›ndaki
derinleflen yar›k biçiminde devam eden elefltiri krizinin erken bir te-
zahürüdür (bkz. Bauman 2000: 43). ‹nsanlar daha fazla biliyor, daha
fazla düflünüyor, hatta elefltiriye daha fazla meylediyor; fakat bilgi
ile eylem aras›ndaki mesafe artt›kça elefltiri de "diflsiz" bir fley hali-
ne geliyor; istisnai özgürlükler istisnai bir âcizlikle kesifliyor (23).
Radikal elefltiri hâlâ varsa, simulakrda kaybolup gitmeyi reddedi-
yorsa, her zaman siyaset-sonras›n›n sapk›n çocu¤u olarak iffla edile-
bilir. Hepimiz sistemin parças› de¤il miyiz?

Parças› m›y›z?
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GÜNÜMÜZÜN YÖNET‹MSELL‹K REJ‹M‹ biyopolitik oldu¤u müddet-
çe, günümüzün elefltiri sorunsal›n› da bio-siyaset oluflturur. Fakat
biyopolitik sadece "yaflam›" türlerin biyolojik yaflam›na, ç›plak ya-
flama indirgemek anlam›na gelmez; ayn› zamanda bedenleri kodla-
ra, imgelere ve flifrelere çevirerek yazar (bkz. Deleuze 1995: 180).
Dolay›s›yla biyopolitik özne istisnai bir figür olarak, sözcüksüz be-
denin (kölenin) bedensiz sözcükle (heyula), veya temsilsiz sunu-
mun sunumsuz temsille çak›flmas› olarak ortaya ç›kar (Agamben
1998: 24-25).

Bu ba¤lamda elefltirinin içinde bulundu¤u müflkül durumu tart›fl-
mak için, bir teori örne¤ine, Boltanski ile Thévenot'nun (2006) for-
müllefltirdi¤i ve Boltanski ile Chiapello'nun (2007) gelifltirdi¤i
"elefltiri sosyolojisine" odaklanal›m isterseniz. Bu sosyoloji, eleflti-
rel teoriyi elefltirir. fiunu iddia eder: Elefltirel teori, toplumsal faille-
rin eylemlerini belirleyen gizli yap›lar›n oynad›¤› rolü "aç›¤a ç›kar-
mak" amac›yla faillerin bilincinde "kaz› yapmaya" çal›fl›r, ama fail-
lerin de¤erlerine, eylemlerin normatif ilkelerine ve bar›nd›rd›¤› risk-
lere kay›ts›z kal›r, toplumsal eylemi "yap›lara nakfledilmifl potansi-
yelliklerin gerçeklefltirilmesine" indirger (Boltanski ve Chiapello
2007: x-xi). Netice itibariyle elefltiri sosyolojisi, kas›tl› eylemi bes-
leyen normatif de¤erlerin pragmatik analizini, yani "elefltiri teori-
si"ni elefltirel teoriye eklemeye çabalar. Elefltirel olabilmek için ilk
önce elefltirinin ne oldu¤unu anlamak gerekti¤ini savunur. 



Estetik ve Toplumsal Elefltiri

Elefltirinin temeli toplumsal de¤iflimdedir. Bu bak›mdan elefltiri sos-
yolojisi kapitalizmin dönüflümlerine odaklan›r. Kapitalizm, der
elefltiri sosyolojisi, aksiyomatik mant›¤› ahlaki kayg›lara ve katego-
rilere kay›ts›z olan "absürd" bir sistemdir (Boltanski ve Chiapello
2007: 8). Dolay›s›yla sürekli elefltiri do¤urur. Tarihsel olarak kapita-
lizme yönelik iki temel elefltiri hatt› vard›r: insan özgürlü¤ünü, yara-
t›c›l›¤›n› ve özerkli¤ini piyasaya tabi k›ld›¤›ndan ötürü bir yabanc›-
laflma ve zulüm kayna¤› olarak; egoizm ve oportünizmi teflvik et-
mesinden ötürü toplumsal ba¤ üzerinde y›k›c› etkileri olan bir eflit-
sizlik ve yoksulluk sebebi olarak. Elefltiri sosyolojisi birinci tip elefl-
tiriden "sanatsal elefltiri", ikinciden "toplumsal elefltiri" diye bahse-
der (37).

Kökeni Baudelaire gibi bohem sanatç›lar›n eserlerinde olan sa-
natsal elefltiri, 1970'lerin Frans›z post-yap›salc›lar›nda doruk nokta-
s›na ulaflm›flt›r. Toplumsal elefltiri ise 19. yüzy›l›n solcu hareketle-
rinden do¤mufl, sömürünün sonuçlar›n› vurgulam›flt›r. Sanatsal elefl-
tiri özgürlü¤e vurgu yaparken, toplumsal elefltiri eflitlik talebine ön-
celik vermifltir. Fakat ortak özellikleri "topyekûn devrim" arzusu-
dur (Boltanski 2002: 6). Ancak sanatsal elefltirinin aksine toplumsal
elefltiri, "reformist" gündemleri de bünyesine dahil etmifl; yani biza-
tihi kapitalist üretim tarz›na itiraz etmek yerine, sosyalist ve sosyal
demokratik stratejilerle sömürüyü en aza indirme meselesini de ele
alm›flt›r (Boltanski ve Chiapello 2007: 39).

Fakat sanatsal elefltiri de toplumsal elefltiri de kapitalizmin "me-
zar kaz›c›s›" de¤ildir. Boltanski ve Chiapello, kapitalizmin iki elefl-
tiri biçimine de "ihtiyaç duydu¤unda" ›srar eder. Kulland›klar› We-
berci kavram "ruh", bu bak›mdan çok önemlidir. Kapitalizm de¤er
bar›nd›rmayan "absürd" bir dünya oldu¤u için kendini meflrulaflt›ra-
maz. Ahlaki can damar›, yani "ruhu" d›flar›dan, daha pek çok fleyin
yan› s›ra elefltiriden gelmelidir. Kapitalizmi dayan›kl› bir sistem k›-
lan fley, kendisini elefltirenlerden ahlaki destek almak, kendisine
muhalefet edenleri massederek uyumlu hale getirmek gibi paradok-
sal yetenekleridir (27).
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Dolay›s›yla, kapitalizm elefltirisi bir bak›ma kapitalizmden önce
gelir. Elefltiri sosyolojisi flunu iddia eder: Sanayi kapitalizmi top-
lumsal elefltiriyi Fordist refah devleti düzenlemeleriyle nas›l k›smen
bünyesine dahil ettiyse, bugün de sanatsal elefltirinin asimilasyonu
yoluyla yeni bir kapitalizm ruhu ortaya ç›kmaktad›r. 1960'lar›n son-
lar›ndan beri, yeterliklerin sol radikalizmden flebeke kapitalizmine
aktar›lmas›na flahit olmaktay›z: Bu aktar›m›n geçmifl elefltirileri
özümseyip yeniden kodlamas›yla bugünün meflrulaflt›r›lmas› ortaya
ç›km›flt›r (bkz. 107). Bu bak›mdan can al›c› olan fludur: 68 isyanlar›-
n›n ay›rt edici özelli¤i sanatsal ve toplumsal elefltirinin çak›flmas›y-
d›, yani ayn› anda hem "özerklik" hem "güvenlik" talep edilmesiydi
(169, 171; ayr›ca bkz. Boltanski 2002: 8). Kapitalizmin bunu verdi-
¤i karfl›l›k iki seçenekten birini seçmeye yöneliktir. ‹lk talebi "kabul
etmek"le beraber, di¤erinden "yan çizip" onu susturmufltur (Bol-
tanski ve Chiapello 2007: 190, 199). Sanatsal elefltiri daha fazla ka-
bul görmüfltür, fakat bu "baflar›" kapitalizme asimile olmas› anlam›-
na gelir. Dolay›s›yla yeni ruh sanatsal elefltiriyi, özellikle de özerk-
lik ve yarat›c›l›k vurgusunu bünyesine alarak, toplumsal elefltiriyi
ve taleplerini de gözard› ederek flekillenmifltir. Hem kendisini hem
de kapitalizm karfl›t› elefltiriyi "aflan" kapitalizm, "yeni, özgürleflmifl
ve hatta liberter kâr etme yollar›", yani "solcu bir kapitalizm" gelifl-
tirmifltir (201-2).

Demek ki kapitalizm elefltirilere vampir gibi sürekli yenilenen
"ruhu" ile etkili bir flekilde karfl›l›k verir. Dolay›s›yla bugünün radi-
kal elefltirisi de yar›n›n kapitalist normuna dönecektir. Öyleyse elefl-
tiri nafile midir? Elefltiriyi b›rakmal› m›d›r yoksa elefltiri kendisini
daha da radikallefltirip kapitalizmden daha h›zl› m› koflmal›d›r?
Yoksa tam tersine elefltiri bu mobil sistemin "acil durum freni" iflle-
vi mi görmelidir? Elefltiri sosyolojisi, bugünün dünyas›nda normatif
bir pozisyon al›nabilece¤inde direterek pragmatik bir çözümü, yani
"reformist" elefltiriyi seçer ve kendi görevini yeni sistemin fazlas›n›
"s›n›rlamak" diye tan›mlar (xiv-xv, 41). Bu ba¤lamda, kapitalizmin
"ruhunun" birikim sürecini meflrulaflt›rmakla kalmad›¤›n›, ayn› za-
manda buna zorlad›¤›n›; hatta "tam da birikime zorlamas› sayesinde
meflrulaflt›rabildi¤ini" vurgular (xx). Toplumsal faillerin bu ruhu iç-
sellefltirmeleri, öfkelenip sistemi elefltirmelerine olanak sa¤lar ve bu
da kapitalizmi "kapitalizmi elefltirirken baflvurulan baz› de¤erleri"
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bünyesine almaya zorlar (25, 27-28). Yani elefltiriyi mümkün k›lan
fley kapitalizmin "ruhudur". Elefltiri meflrulaflt›rma temellidir.

Meflrulaflt›rma, Yer De¤ifltirme, Kategorilefltirme

O halde elefltiri iki düzeyde ifller. ‹nsanlar tikel durumlarda elefltiri
yaparlar, fakat elefltiri ancak "tikellikleri afl›p" farkl› durumlar bo-
yunca uzanan genel denklikler kurabilirlerse meydana gelir (527).
Bu aflk›nl›¤a çoktan tesis edilmifl ve genelleflmifl "teamüllere", yani
"meflrulaflt›rma rejimlerine" at›fta bulunarak eriflirler.

Kuflkusuz meflrulaflt›rma faillerin elindeki tek eylem tarz› de¤il-
dir. Fakat "fliddet içermeyen ihtilaflar›" olanakl› k›lan tek eylem tar-
z›d›r (Boltanski ve Thévenot 2000: 361, 366). Meflrulaflt›rma/elefl-
tiri ancak bar›flç›l bir çat›flma biçiminde, denkler aras› bir çat›flma
olarak gerçekleflebilir. ‹nsanlar›n farkl› davrand›¤›, denklik nosyo-
nuna dayanan bir adalet anlay›fl›n›n olmad›¤› di¤er durumlar "sev-
gi", "fliddet" ve "aflinal›kt›r" (359). fiiddet bütün denklik ilkelerinin
ötesinde bir eylem tarz›d›r, elefltirinin "s›n›rlar›nda" bir eylem tarz›-
d›r, zira kendini meflrulaflt›rmaya çal›flmaz (361). Keza "sevgi" (aga-
pe, dostluk) simgesel mübadelenin, yani karfl›l›k beklentisi içerme-
yen arma¤an›n denklik ilkesini aflt›¤› bir eylem tarz›d›r, ihtilafs›z
bar›fl alan›d›r. Son olarak "aflinal›k" "konuflmadan anlaflmaya" da-
yanan, elefltirinin devreye sokulmad›¤› bir eylem tarz›na at›fta bulu-
nur (362-3).

O halde, bar›flç›l ihtilaf çerçeveleri olarak meflrulaflt›rma rejim-
leri, verili bir durumun neleri kapsad›¤›n› s›nayan bir "test" ifllevi
görür. Testler toplumsal faillerin bir bilek gürefli müsabakas›nday-
m›flças›na karfl› karfl›ya geldikleri ve "neler yapabileceklerini, daha
da önemlisi neden yap›ld›klar›n›" ortaya koyduklar› "olaylard›r"
(Boltanski ve Chiapello 2007: 31). Testler her zaman güç testleridir.
Fakat durumun meflrulaflt›r›lmas›n›n önünde baflkahramanlar›n say-
g› duydu¤u engeller oldu¤unda, güç testi meflru görülür, yani mefl-
rulaflt›rma rejimine içsel bir "statü testi" say›l›r (a.g.y.). Bu durumda
elefltiri "düzeltici" veya "iç" elefltiri biçimine bürünür; böyle bir
elefltirinin hedefi "testin adaletini iyilefltirmek, teamüllerini güçlen-
dirmek, düzenlili¤ini veya yasal denetimi gelifltirmektir" (33). Fa-
kat elefltiri alternatif bir dünya görüflünden bahsederek verili meflru-
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laflt›rma rejiminin d›fl›yla da iliflki kurabilir. Böyle oldu¤unda art›k
"düzeltici" elefltiri de¤il, bizzat testin geçerlili¤ini sorunlaflt›ran "ra-
dikal" elefltiridir. "Bu ikinci elefltirel pozisyona göre, testi do¤rult-
may› hedefleyen elefltiri, tarihsel olarak kendini devrimci ilan etmifl
radikal elefltirinin tersine, ço¤u zaman reformist diye elefltirilecek-
tir" (33).

Bu ba¤lamda elefltiri sosyolojisi, kapitalizmin yerleflmifl testler-
le yüzleflmek yerine sistematik bir biçimde yeni kâr yollar› arayarak
yerleflik "düzeltici" testlere verilen önemi azaltmaya çal›flt›¤›n› gös-
terir (34). Böyle "yer de¤ifltirmeler" meflrulaflt›rman›n çözünüp flid-
dete döndü¤ü, meflruiyet testlerinin saf güç testlerine dönüfltü¤ü an-
lard›r (35). Yer de¤ifltirme, meflrulaflt›rma rejimlerinin olanak sa¤la-
d›¤› normatif de¤erlendirmelerden kaçabilir, zira "tek düzlemde
mevzilenen" bir eylem tarz›d›r (xxv). Bir baflka deyiflle yer de¤ifltir-
me, iki katl› meflrulaflt›rma uzam›n›n yap›sökümünü içerir. Art›k
"tek bir düzey"de iflleyebilece¤ine göre, aflk›n teamüllere baflvura-
maz (320). Bu bak›mdan yer de¤ifltirme, adalet ve elefltiri sorular›-
n›n sorulamad›¤› Deleuzecü bir "içkinlik düzlemi" olarak sunar
kendini, çünkü böyle bir yatay düzlem "yer de¤ifltirmeleri (ufak)
farklar üreten kuvvet farkl›laflmalar›ndan, aralar›nda hiçbir hiyerar-
fli bulunmayan sürekli varyasyonlardan ve 'karmafl›k' tekrar biçim-
lerinden baflkas›n› tan›maz" (107, 454).

Ne var ki bu tek katl› içkinlik düzleminden meflrulaflt›rmaya dair
yeni bir aflk›n ilkenin, yeni bir de¤erler kümesinin veya yeni bir "afl-
k›nl›k düzleminin" ortaya ç›kma imkân› vard›r (Albertsen 2008:
70). Boltanski ve Chiapello bu imkâna "kategorilefltirme" ad›n› ve-
rir: fiiddeti d›fllamay› kolaylaflt›rmak ve çat›flmalardaki son sözü
yerleflmifl testlerin söyledi¤i meflrulaflt›rma alan›na geri dönmek
amac›yla yer de¤ifltirmelerin do¤as›n› teflhis etmeye çal›flmakt›r bu.
O halde kategorilefltirme "güç testini" "statü testine" dönüfltüren bir
müdahaledir (2007: 318). Dolay›s›yla "elefltiri paradoksu" buraya
dayan›r: Elefltiri, yer de¤ifltirmelerin sonuçlar›na kategorilefltirme
tarz›nda karfl› koymak zorundad›r (322). Bugün "yeni ruh" ile orta-
ya ç›kan budur: Yer de¤ifltirmelerin sebep oldu¤u yeni sorunlar› tes-
pit edip flebeke kapitalizmini yeni yorum flemalar›yla elefltirebilece-
¤imiz yeni bir söylem, yeni bir meflrulaflt›rma rejimi (107).
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Bu bak›mdan yeni bir kentin [meflrulaflt›rma rejiminin] oluflmas›, yeni
bir dünyay› ve bu dünyan›n temelindeki yeni eflitsizlik veya sömürü biçim-
lerini meflrulaflt›rma ifllemi olarak, sadece hoflgördü¤ü sömürü miktar›n›
azaltarak ve bunun sonucunda kay›rd›¤› kesimlerin kâr beklentilerini s›n›r-
layarak bu dünyay› daha adil k›lmay› hedefleyen bir giriflim olarak görüle-
bilir. Kent kurulunca, güçlü ve güçsüzlerden oluflan kaotik evrenin yerini
büyük adamlar ve küçük insanlardan oluflan daha düzenli bir dünya al›r.
(522) 

Bunu takiben Boltanski ve Chiapello, flebeke kapitalizmine uygun
içkin bir elefltiri kavram›na ihtiyaç duyar. Sanatsal elefltiri çoktan
asimile edildi¤i için, toplumsal elefltiriye dönüp sömürü kavram›n›
diriltmeyi denerler. Günümüz toplumunda sömürünün kökeninin,
ortak iyi için çal›flan "flebeke geniflletici" ile kendisinin kat›ld›¤› fle-
bekelere baflkalar›n›n yapt›¤› katk›lar› kabul etmeksizin flebekeleri
oportünistçe sömüren "flebekeci" aras›ndaki ayr›mda yatt›¤›n› iddia
ederler. Ancak flebekelerde "güçlülerin (büyük adamlar) serveti ile
güçsüzlerin (küçük insanlar) sefaleti aras›nda" yap›sal ve asli bir
ba¤ vard›r (360). ‹kinci kesimin katk›lar› görünmez k›l›nd›¤› müd-
detçe, ilk kesimin serveti bir "muamma olarak kal›r" (361). "Güç-
süzlerin" flebekelere katk›s› hareketsizlikleridir: "Baz›lar›n›n hare-
ketsizli¤i di¤erlerinin hareketi için gereklidir" (361-2). Hareketsiz-
ler, baflkalar›n›n gams›z tasas›z dolaflt›¤› dünyaya istikrar kazand›-
r›r. Ve hareketsizlerin bu üretken rolü flebekelerde "hakkaniyetle"
de¤erlendirilmedi¤i müddetçe, hareketsizler sömürülür (363).

"Hakkaniyet" meselesine gelince, Boltanski ve Chiapello meflru
sömürü ile gayrimeflru sömürü aras›nda, "güçsüz/zay›f" sömürü ile
"güçlü" sömürü aras›nda bir ayr›m yapar (Albertsen 2008: 72). Za-
y›f sömürü "güçsüzlerin" kâr üretimine yapt›klar› katk›lar›n nas›l ih-
mal edildi¤iyle alakal›d›r. Güçlü sömürü ise insanlar› metalaflt›ran
ve dolay›s›yla "bizzat dirimselli¤i etkileyen" yo¤un bir biyopolitik
biçime bürünür (Boltanski ve Chiapello 2007: 365): 

Elefltiri burada insanlar› daimi olarak tek bir statüye sokman›n imkâns›z
olmas› bak›m›ndan haysiyet ilkesine dayan›r: Bir aç›dan küçük insan say›-
lan biri, baflka bir aç›dan büyük olmak için her türlü f›rsata sahip olmal›d›r.
Bu nedenle kifliyi kendi de¤erini art›k hiçbir alanda gösteremeyece¤i bir
noktaya de¤in ufaltmak, bir insan olarak haysiyetini oluflturan fleye sald›r-
makt›r. (364-5).
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Mimesise Dönüfl

Elefltirel teori birbirine ba¤l› iki varsay›m› olan mimetik bir ilke te-
melinde ifllemifltir: Birincisi, gizli olan›, görünüfllerin ard›ndaki ger-
çekli¤i aç›¤a ç›karmak daha geliflkin bir anlamaya götürür; ve ikin-
cisi, bu anlama da eyleme, praksise götürür (Rancière 2009a: 27).
Elefltiri sosyolojisi bu ba¤› sorgusuz sualsiz kabullenmek istemez
art›k. Daha ziyade gizli yap›lar veya ideolojinin rolü tart›flmas›ndan
kaç›narak elefltirel prosedürü ortadan kald›rmaya çal›fl›r. Fakat pa-
radoksal bir biçimde, bu "elefltiri elefltirisi" de bizzat bir elefltirel te-
ori biçimi uygular ve elefltirel teorinin mant›¤›n› yeniden üretir.
Elefltiri sosyolojisinin kendisinin sömürüye odaklanan bir toplum-
sal elefltirisi ve insanlar›n flebekelerde giderek daha h›zl› metalaflt›-
¤›n› vurgulayan bir estetik elefltirisi vard›r (Albertsen 2008: 77). Üs-
telik kapitalizm ile kapitalizm elefltirisi aras›ndaki iliflkiyi, kapita-
lizmin do¤as› itibariyle her elefltirel jesti ele geçirerek elefltiriden
komedi komediden de meta yapan homojenlefltirici ve kadir-i mut-
lak bir güç oldu¤una dair tipik bir elefltirel-teorik düflünceye dayan-
d›r›r – t›pk› hareketsizlerin hareketsizli¤inin hareketlilerin hareketi
için gerekli bir koflul oldu¤u argüman› gibi bu da standart bir eleflti-
rel-teorik jesttir (a.g.y.). Ve tüm bunlar içinde, elefltirinin can al›c›
ân› hâlâ "seyircinin" öfke ve elefltiriye dayanarak "faile" dönüfltü¤ü
and›r – bu dönüflüm "siyasal ân›n en mükemmel örne¤idir" (Bol-
tanski 1999: 31).

Dolay›s›yla elefltiri sosyolojisi bir bak›ma elefltirel teoriyle ayn›
mimetik etkileri ortaya ç›kar›r. Elefltirel teoriyi elefltirirken onun
mant›¤›n› yeniden üretir (bkz. Rancière 2009a: 30-31): "Fakat bir
fleyler ... de¤iflti. Geçmiflte bu prosedürler hâlâ özgürleflmeye yöne-
lik yeni bilinç biçimleri ve enerjiler yaratma niyetindeydi. Art›k ya
bu özgürleflme ufkuyla ba¤lar› tamamen kopuk ya da bu rüyaya
aç›kça karfl›lar" (31-32). Elefltiri sosyolojisi, elefltirel teorinin diken-
lerini ay›klay›p radikal taraflar›n› törpüleyerek onun mant›¤›n› ye-
niden üretir. Bu "reformist" ifllemde kaybolan fley özgürleflme va-
adidir. Bu bak›mdan özgürleflme epistemolojik-elefltirel bir prob-
lemden ibaret de¤ildir, elefltirel bilgiden gelmez. Esas göndergesi,
ifade tarz› olayd›r. Yani özgürlefltirici elefltiri baflka bir varsay›mdan
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yola ç›kar: "Gayri muktedirler muktedirdir" (48). Burada "eflitlik",
verili bir bölüflüm sisteminde eriflilecek ölçülebilir bir hedef de¤il,
radikal elefltiriye imkân veren kofluldur, "her flartta savunulmas› ge-
reken" bir ilkedir (Rancière 1991: 138).

O halde radikal, özgürlefltirici elefltiri, mimesisi ask›ya ald›¤›-
m›zda, yani mimetik bir iliflki (örn. "aç›¤a ç›karmak" ile "eylem"
aras›nda, "seyirci" ile "fail" aras›nda) varsaymay› b›rak›p bu önka-
bulden do¤an gerilemeden (elefltirinin elefltirisinin elefltirisinin...)
kaç›nd›¤›m›z zaman bafllar. Çünkü elefltirel prosedürlerde baflka bir
fley daha meydana gelir: "verili duyumsanabilir dünyadan, farkl› ye-
terlilikler ve yetersizlikler, farkl› hoflgörü ve hoflgörüsüzlük biçim-
leri tan›mlayan bir baflka duyumsanabilir dünyaya geçifl" (Rancière
2009a: 75). Fiili, hiyerarflik toplumsal düzenler, Rancière'in deyi-
miyle "polis düzenleri", konsensüs e¤ilimli, herkesin yerini bildi¤i
uyum içinde bir çerçeveye meyilli oldu¤u müddetçe, eflitlik ilkesi
"bizzat duyumsanabilirin içindeki bir bofllu¤u" göstererek bu düze-
ni uyuflmazl›kla tan›flt›ran fleydir (2010: 38).

"Uyuflmazl›k" her durumun içeriden çatlat›labilece¤i, farkl› bir alg› ve
anlam rejimiyle yeniden flekillendirilebilece¤i anlam›na gelir. Görülebilen-
ler ve düflünülebilenler manzaras›n› yeniden flekillendirmek, mümkünler
sahas›n› ve yeterliliklerle yetersizliklerin da¤›l›m›n› de¤ifltirmektir. (Ranci-
ère 2009a: 49)

Bu bak›mdan, elefltiri sosyolojisinin flebeke kapitalizmi ba¤lam›nda
dile getirdi¤i "öfke" asla bir elefltiri biçimine bürünmez. Bilakis ra-
dikal elefltirinin bugün kapitalizmin yeni ruhu taraf›ndan asimile
edildi¤ini vurgular, elefltiriyi sermaye mant›¤›na ve onun denklik
yasas›na tabi k›lar. Örtük iddias› fludur: Sistemin radikal bir biçimde
iffla edilmesi, bir isyan ve devrim jesti oldu¤u varsay›lan fley asl›nda
sistemin mant›¤›n›n boyunduru¤u alt›ndad›r. Her ne kadar fark ya-
rat›yormufl gibi yapsa da, radikal elefltiri asl›nda vampiri and›ran
sermayeye arz edilen baflka bir fleyden, elefltirel teoride "gizli" oldu-
¤u varsay›lan bir "gerçeklikten" ibarettir! Buna göre, radikal elefltiri
olsa olsa bir yan›lsama biçiminde, "topyekûn devrim" yan›lsamas›
biçiminde hayatta kal›r (bkz. Boltanski 2002).
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Komünizm

Törpülenmifl elefltirisinin yap›s›, sosyoloji elefltirisi "güçsüz" sömü-
rüyü ele ald›¤› zaman özellikle görünür hale gelir. Emek de¤er teori-
si temelli Marksist sömürü teorisinin aksine, Boltanski ve Chiapello
flebeke kapitalizminin "büyük adamlar›n›" kay›ran esaslar› ölçmek
için bir ölçüt önermez (Albertsen 2008: 73; ayr›ca bkz. Bidet 2002:
216-17). Bunun yerine, sömürü kavram›n›n kendisi bir meflrulaflt›r-
ma kategorisi olarak karfl›m›za ç›kar; elefltirinin elefltirdi¤i fleyi
meflrulaflt›rd›¤›n› iddia eden elefltiri sosyolojisi de seve seve kabul
eder bunu. Fakat o zaman insan duygulan›mlar›n›n biyopolitik me-
talaflmas› da dahil yeni, yo¤unlaflt›r›lm›fl bir metalaflma halkas›n›
gerektiren flebeke kapitalizminin kapitalizmin yeni ruhuyla çat›fl-
maya düflmeden nas›l elefltirilebilece¤ini görmek zorlafl›r (Callini-
cos 2006: 72).

Asl›na bakarsan›z, bütün elefltirileri reformist elefltiriye indirge-
yen elefltiri sosyolojisi kapitalist bir sömürü kavram›yla ifller, kapi-
talizm alternatifleriyle de¤il de kapitalizmin potansiyellikleriyle il-
gilenir. Elefltirisi, kapitalizmi aflmay› de¤il kapitalizmi kapitalizm
olarak dönüfltürmeyi hedefler; kapitalizmi do¤allaflt›rarak kendini
revizyonist bir faaliyet olarak yumuflatan bir elefltiri biçimidir bu.
Ne de olsa meflrulaflt›rma rejimleri, kapitalizmin elefltiriye verdi¤i
yan›tt›r. ‹flte bir baflka paradoks: Elefltiri sosyolojisi bir yandan kapi-
talizmin yer de¤ifltirmelerinin "kaç›n›lmaz" olmad›¤›n› öne sürerek
"kadercilik" ile aras›na mesafe koyarken, di¤er yandan yer de¤ifltir-
melerin radikal biçimde sorgulanamayaca¤›n› koyutlar (Albertsen
2008: 77). Kederli kederli flunu söyler bize: Kapitalizm elefltiri sa-
has›n› yerinden etmifltir ve elefltirdi¤imizde bile dibine kadar siste-
me batm›fl›z demektir.

Bu bak›mdan ilginçtir, elefltiri sosyolojisi biri kapitalist yer de-
¤ifltirmelerden önce gelen (toplumsal ve estetik elefltiri) di¤eri ise
sonra artan ("ruh" biçiminde, meflrulaflt›rma olarak) iki ayr› elefltiri
zamansall›¤› teflhis etmesine ra¤men, "radikal" ve "reformist" elefl-
tiri ayr›m›na da denk düflen bir ayr›m yapmas›na ra¤men, kapitaliz-
min bünyesine dahil edilip uyumlu hale getirildikten sonra toplum-
sal ve estetik elefltirilere ne oldu¤u hakk›nda sessiz kal›r. Kendileri-
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ni kapitalizme tamamen kapt›rm›fllar m›d›r, yoksa bu elefltirilerden
geriye onlar› hat›rlatacak bir fleyler kalm›fl m›d›r? Fikirler ölür mü
yoksa? Bu ba¤lamda vurgulanacak iki nokta var. Birincisi, radikal
elefltiri kapitalizmin elefltiriyi nas›l asimile etti¤i meselesiyle her za-
man meflgul olmufltur. Mesela Deleuze ve Guattari'nin yeni kapita-
lizm üzerine düflüncelerini ele alal›m:

… bilgisayar bilimi, pazarlama, tasar›m ve reklam, yani bütün iletiflim
disiplinleri konsept [kavram] sözcü¤ünü ele geçirince, daha da utanç verici
bir an geldi... Elefltirinin yerine sat›fl promosyonlar›n› koyan genel hareket-
ten felsefe de etkilendi... Konseptin bir bilgi hizmetleri ve mühendislik top-
lumuna iflaret eder hale geldi¤ini ö¤renmek çok ac› verici elbette. (1994:
10)

Yine de bu, Deleuze ve Guattari'nin "konsept /kavram"dan vazgeç-
melerine yol açmaz: Sistem elefltiriyi so¤urdukça, "ticari ürünler gi-
bi de¤il de göktafl› gibi kavramlar yaratma görevini yerine getir-
mek" daha elzem olur (11). Elefltiri ne kadar baflar›s›z olursa, yeni
kaç›fl hatlar› bulmaya da o kadar mecbur kal›r. Üstelik her olay›n
kendi toplumsal flebekesine, hatta herhangi bir toplumsal belirleni-
me indirgenemeyecek bir k›sm› vard›r, zira olay aslen nedensellikle
köprüleri atmakt›r, "yeni bir mümkünler sahas› açan istikrars›z bir
kofluldur" (Deleuze ve Guattari 2006: 233). Dolay›s›yla "bir olay te-
pe taklak edilebilir, bast›r›labilir, nötrlefltirilebilir, ihanete u¤rayabi-
lir, fakat hâlâ hükmü olan bir fley vard›r orada" (a.g.y.). Bir baflka de-
yiflle, sahici elefltiri yeni kal›r.

‹kincisi, Boltanski ve Chiapello iflyerinde "yarat›c›l›k", "esnek-
lik" ve "özerkli¤e" iliflkin estetik-elefltirel talebin kapitalizmin yeni
ruhuna asimile oldu¤unu iddia ettiklerinde, Rancière'e kat›lmamak
elde de¤il:

Bafll› bafl›na çürük bir sav bu. ‹dari söylemlerin seminerleri ile... emek
"esnekli¤inin" lüzumsuzluklar, kapan›mlar, yeniden konumland›rmalar gi-
bi tehditler alt›nda artan verimlilik biçimlerine zoraki uyum sa¤lamaya ifla-
ret etti¤i, art›k 68 May›s› çocuklar›n›n genel yarat›c›l›¤›na baflvurmad›¤›
günümüz kapitalist tahakküm biçimlerinin gerçekli¤i aras›nda dünya kadar
fark var. Asl›na bak›l›rsa, iflyerinde yarat›c›l›k endiflesi 1968 hareketinin
sloganlar›na yabanc›yd›. Bu hareket tam tersine 1960'lar›n yeni-kapitalist
ideolojisinin ve devlet reformizminin merkezindeki "kat›l›m" temas›na ve
e¤itimli, verici gençli¤in modernleflmifl ve insanileflmifl kapitalizme davet
edilmesine karfl› ç›km›flt›r. (2009a: 34-35)
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K›sacas›, toplumsal ve estetik elefltiride elefltiri sosyolojisinin gör-
memize izin verdi¤inden fazlas› vard›r. Ve bu "fazla", meflrulaflt›r-
ma rejimlerinde temellendirilemez. Boltanski ve Chiapello'nun dik-
kat çekti¤i gibi, mesela komünizm fikri (estetik) yabanc›laflma elefl-
tirisi ile (toplumsal) sömürü elefltirisini, yani özgürlük talebiyle eflit-
lik talebini birlefltirir (2007: 171). Fakat komünist eflitlik fikri "güç-
süz" sömürü elefltirisi çerçevesinde, bir bölüflüm sorunu olarak ifa-
de edilmez. Marx'›n proletaryas› verili bir bölüflüm sistemine kat›l-
mak istemez. Bizzat bölüflümün kurallar›n› de¤ifltirmek ister. Keza
oldu¤u gibi kalmak de¤il kendini "feshetmek" ister. Kapitalizmin
ötesine geçmeye çal›flan bu elefltiri verili meflrulaflt›rma rejimlerine
dahil edilemez. Boltanski ve Chiapello'nun da bizzat belirtti¤i üzre,
komünizm fikri meflrulaflt›rma alan›n› aflan bir özgürleflmeye iflaret
eder; "komünizmin" kendisi bir meflrulaflt›rma rejimi de¤il, bir ey-
lem tarz› olarak meflrulaflt›rman›n elefltirisidir (172; Albertsen 2002:
60, 2008: 74). Hatta komünizm fikri meflrulaflt›rmaya istinaden bir
kaç›fl hatt›d›r. Fakat Boltanski ve Chiapello bu hatt› izlemez; onlara
göre "komünizm" bir tehlikeyi, "testsiz bir dünya talep etme" tehli-
kesini gösterir (2007: 172). 

Bu da bizi Weberci ve Marksist kapitalizm kavray›fllar› aras›n-
daki can al›c› farka getirir. Weber'e göre kapitalizmin ruhu kapitaliz-
min d›fl›nda bulunmal›d›r, Marx'a göre ise kapitalizmin ideolojisini
(ruhu) yaratan bizzat kapitalizmdir: Metalar dünyas›n›n temel özel-
li¤i metalar aras›nda tutarl› mübadele iliflkileriyse (böyle iliflkiler
ortak bir denklik ölçüsüyle, parayla mümkün hale getirilir), de¤er
–metalar›n denkli¤i– ile para aras›ndaki bu "içkin" iliflki de "aflk›n"
bir unsur olan soyut insan eme¤ine dayan›r (ki bu da de¤er ve para-
ya ortakt›r, fakat içkinlik düzleminde var olmaz) (Albertsen 2008:
78-9). Bu içkin aflk›nl›k var olanlar›n ve var olan› ideolojik aç›dan
mistifiye edenlerin radikal elefltirisi için zemin ifllevi görür. 

Elefltiri sosyolojisi tam da bu aflk›nl›k fikrini düzler. Tabii eleflti-
risinin "iki düzeyde" iflledi¤i varsay›l›r ki meflrulaflt›rma rejimleri-
nin at›fta bulundu¤u "teamüller" faillerin fiili durumlardaki "tikel-
likleri aflmas›na" olanak sa¤las›n (Boltanski ve Chiapello 2007:
527). Fakat bu teamüller, t›pk› Durkheim'›n "normlar›" gibi, tarihsel
olarak genellenmifl de¤er sistemleridir (520). Burada söz konusu
olan aflk›nl›k, "verili kategorilere dayanan" ve "geçmifle nakfledi-
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len", toplumsal ve tarihsel olarak üretilmifl bir aflk›nl›kt›r (323).
Ampirik olarak gözlenebilen bu aflk›nl›k, Foucault'nun "ampi-

rik-aflk›n çifti" ad›n› verdi¤i bir paradoksu akla getirir (1992: 322).
Örne¤in modern "insan" kategorisinin bir a priori, tarihin d›fl›nda
aflk›n bir figür oldu¤u varsay›l›r, halbuki asl›nda iktidar /bilgi ürü-
nüdür, yani tarihe aittir.

Son dönemdeki insan tezahürleri bizi öylesine kör etti ki, çok uzak bir
geçmiflte olmasa da, dünyan›n, dünya düzeninin ve insan türünün oldu¤u,
fakat bugün insan dedi¤imiz fleyin olmad›¤› zamanlar› hat›rlam›yoruz.* Her
an vuku bulabilecek bir olay biçiminde, art›k insan diye bir fleyin olmayaca-
¤›, insan›n yerini üst-insan›n alaca¤› Vaadi-Tehdidi biçiminde sunuldu¤un-
da, Nietzsche'nin düflüncesinin üzerimizde neden böylesine rahats›z edici
bir etki yaratm›fl ve hâlâ yaratmakta oldu¤unu görmek hiç de zor de¤il.
(322)

Benzer bir flekilde, elefltiri sosyolojisi de tarihi de¤ifltirmek amac›y-
la tarihin ak›fl›na elefltirel müdahalenin mümkün oldu¤unu, çünkü
tarihi do¤rultmak için temel sa¤layan baz› a priori de¤erler (meflru-
laflt›rman›n "azamet emsalleri") oldu¤unu savunur. Üstelik bu et-
menlere rasyonel bir biçimde, elefltirel ak›lla eriflilebilir. Fakat öbür
yandan bu "aflk›n" de¤erlerin tarihsel oldu¤u ortaya ç›kar. Tarihd›fl›
oldu¤u varsay›lan aflk›nl›k böylece tarihsele indirgenir. Bu bak›m-
dan elefltiri sosyolojisi, normatifli¤i de¤erlerin baflka de¤erlere dö-
nüfltürülmesinden ziyade sadece var olan de¤erler çerçevesinde an-
lar. Mevcut de¤erlerin de¤eri hakk›nda herhangi bir soru sormaz.
Daha ziyade "flimdiki de¤erler koleksiyoncusu" gibi ifller:

Felsefecinin tahayyül ufkunu karartan, büründü¤ü zaruri k›l›klar›n yan›
s›ra, felsefeciyi din felsefecisine, Devlet felsefecisine, flimdiki de¤erler ko-
leksiyoncusuna ve memura dönüfltüren bütün o ihanetlerdir. (Deleuze
1983: 107)

Öte yandan radikal elefltiri için önemli olan, yeni de¤erlerin nereden
gelece¤i sorusudur, ki bu soru da meflrulaflt›rmadan veya "düzeltme
testlerinden" fazlas›n› gerektirir. Elefltiri sosyolojisi, birer "güç tes-
ti" olarak meflrulaflt›rma s›n›rlar›n› aflan kapitalist yer de¤ifltirmelere
istinaden gösterir bunu. Fakat as›l mesele ayn› imkân›n, yer de¤ifl-
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tirme imkân›n›n, kapitalizm muhalefeti aç›s›ndan da tahayyül edilip
edilemeyece¤idir. Elefltiri sosyolojisinin menetti¤i mesele budur.
Dolay›s›yla tikel bir durumu ancak meflrulaflt›rma rejimlerinin izin
verdi¤i genellemelerle iliflkilendirebilen tuhaf, "düz" bir aflk›nl›¤a
var›r›z.

Fakat bu düz aflk›nl›k Spinozac›-Deleuzcü "yüzey" ile, yatay iç-
kinlik düzlemi ile kar›flt›r›lmamal›d›r. ‹ki "düz" ontoloji taban taba-
na z›tt›r. En önemlisi, elefltiri sosyolojisi tikellik (ve genellik) ile
meflgul olurken, yüzey tekilli¤e (ve evrenselli¤e) odaklan›r. Ve te-
killi¤in yaratt›¤› fark da elefltiri sosyolojisinin "testlerinden" sonsuz
kere fazlas›n› gösteren olayd›r tabii.

Karfl›-elefltiri

Tikel ile genel aras›ndaki bu iliflki, bizi demokratik materyalizme ve
"sonlu fleylerin sonsuzlu¤unun" düzenlenmesine dayanan biyopoli-
tik yönetimselli¤ine geri getirir (Dillon 2011). Biyopoliti¤in yapt›¤›
tam da sonsuzlu¤a at›fta bulunan tekillikleri sonlu tikelliklere, salt
"bedenlere ve dillere" indirgemektir. Bu ba¤lamda önemli olan flu-
dur: Biyopolitik yönetimsellik, sürekli elefltiriye karfl› ç›kmaz, bunu
talep eder. Bilgi temelli bir "denetim toplumunda" ö¤renmenin sonu
yoktur; tam tersine "sürekli de¤erlendirme" bir buyruk haline gelir
(Deleuze 1995: 179). Herkes bu toplumdaki tikel, ampirik konumu-
nu sürekli de¤erlendirmeye ve revize etmeye davet edilir, teflvik edi-
lir, zorlan›r. Sürekli elefltiri ve dolay›s›yla sürekli revizyon biyopoli-
tik yönetimin dispozitifleridir.

Bu bak›mdan, kapitalizmin yeni ruhu taraf›ndan "asimile edi-
len" fley radikal, özgürlefltirici elefltiri de¤ildir. Tekilli¤i tikelli¤e,
evrenselli¤i genelli¤e, uyuflmazl›¤› da konsensüs yaratan bir dispo-
zitife indirgeyerek aflk›nl›¤› düzleyen revizyonist elefltiridir. Eleflti-
rinin içten sapmas›, sürekli revizyon olarak elefltiri, yay›lm›fl elefltiri
olarak revizyon – elefltiri ba¤lam›nda karfl›-devrim iflte bu anlama
gelir. Uygun olmad›¤› varsay›lan fleyin uygun hale gelmesidir, ki
"elefltiri"nin neden paradoksal bir biçimde var olan› sa¤lamlaflt›rd›-
¤›n›, toplumumuzda tek tek her fley sürekli elefltirilirken neden hiç-
bir fleyin asl›nda de¤iflmedi¤ini de aç›klar bu.

Bölüflüm meselesine ve tikel kimliklere kafay› takan demokratik
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materyalist yönetimsellik, "elefltiri" ile meflguldür. Dolay›s›yla bu-
gün "elefltiri" kaybolmam›fl, daha ziyade sistem elefltirisinin (eleflti-
risinin elefltirisinin...) de sistemin bilefleni oldu¤u bir dünyaya kay-
m›flt›r. Üstelik bu "elefltiri", daha do¤rusu karfl›-elefltiri, elefltirinin
özgürlefltirici çekirde¤ini önceden boflaltmas› bak›m›ndan önleyici
bir fley haline gelir. Elefltiri tikel bir düzendeki "tutars›z" unsurun
meydana ç›kar›lmas›ysa, karfl›-elefltiri de son dönemde meydanlara
ç›kan eylemcilerin hareketini bariyerlerle s›n›rlay›p eylemin kitle-
selleflmesini önlemek amac›yla kullan›lan bir polis takti¤i olan
"kordona alma" gibi ifllev görür. Keza "sürekli" elefltiride de insan
sürekli "kordona al›n›r"; elefltirisi asla evrensellik boyutuna ulafl-
maz, daha ziyade "elefltirel" kordonlar›n bir arada tuttu¤u bir top-
lumda kendisine b›rak›lan darac›k alanda, kendi tikelli¤i içinde ör-
gütlü, düzenli ve kontrollü kal›rlar.

Öyleyse elde iki seçenek var. Ya elefltiriyi toptan b›rak›p baflka
bir yere gidece¤iz ya da radikal çekirde¤i, özgürleflme vaadini yeni-
den sahiplenip elefltiriyi baflka bir yere götürece¤iz. Fakat iki du-
rumda da zorunlu olan, var olan elefltiri ayg›t›ndan kesinkes çekil-
mektir. Elefltiri var olanla yetinemez, yeni vaadi olmadan yapamaz.
"Yaratmadan elefltirmek" her zaman h›nç göstergesidir (bkz. Dele-
uze ve Guattari 1994: 28). Demokratik materyalizmden ilham ala-
rak flekillenen "fikirsiz dünyada" elefltiri ancak sonsuzlukla, olayla
saf tutarsa, iktidarla aras›na mesafe koyup olaya sad›k kal›rsa an-
laml› olabilir.

Felsefenin farkl› k›l›klarda bize anlat›p durdu¤u hikâye budur: ‹stisna-
da, olayda olmak, iktidara mesafeli durmak ve ne kadar uzak, ne kadar zor
olursa olsun al›nan karar›n sonuçlar›n› kabullenmek. (Badiou 2009d: 13)

Elefltiri akademik bir dispozitiften fazlas› olacaksa, "yaflamda" kar-
fl›l›k bulacaksa e¤er, olay›, ayr›l›¤› ve sadakati birbirine ba¤layan bir
"dü¤üm" gibi ifl görmelidir (16). Elefltirel düflünme ancak var olan›n
istisnas› olarak ortaya ç›kabilir. Temel görevi potansiyellik ile fiili-
yat aras›ndaki, düflünce (problem) ile varl›k (çözüm) aras›ndaki
bofllu¤u, ayn› zamanda olay mevkisi de olan bofllu¤u ayd›nlatmak-
t›r. Bir baflka deyiflle elefltiri "salt potansiyellik boyutunu" yeniden
"salt fiiliyat haline getirmeyi" hedefler (Zizek 2009b: 78).

Walter Benjamin'in geçmifli tekrar yoluyla kurtarma olarak devrim kav-
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ray›fl›n› ele alal›m: Hakiki bir Marksist tarihyaz›m›n›n Frans›z Devrimi'ne
iliflkin görevi olaylar› oldu¤u gibi tasvir etmek (ve bu olaylar›n onlara efllik
eden ideolojik yan›lsamalardan do¤du¤unu aç›klamak) de¤ildir; daha ziya-
de devrimin fiiliyat›nda ve nihai sonucunda (faydac› piyasa kapitalizminin
yükselifli) ihanete u¤rayan gizli potansiyellikleri (ütopyac› özgürleflme po-
tansiyellerini) gün yüzüne ç›karmakt›r. (A.g.y.)

Elefltiri bütün toplumsall›klar›n o heyula kabilinden, gücül veçhesi-
ne iflaret eder. Elefltiri bu bak›mdan elefltirel bir karara, olay›n indir-
genemez bofllu¤unun damgas›n› vurdu¤u bir tercihe iflaret eder (79).
Taraf seçemezse durumun bir ö¤esine indirgenir. Ve olaydan yana
taraf olmas› için kendisini verili durumdan ay›rmal›d›r. Elefltirinin
özü, durumun konsensüse dayal› düzenlemesini altüst etmekte ya-
tar. Elefltirel müdahale, olay› durumdan ay›rarak olaya yer açan fley-
dir. Dolay›s›yla durum ile olay aras›nda "hiçbir ortak ölçü" yoktur
(Badiou 2009d: 7). Elefltiri sonsuz ile ba¤lant›s›n› korumaya çal›flt›-
¤› müddetçe, hakikatlerin sonsuzlu¤unu "bedenler ve dillerin" son-
lulu¤una karfl› koymal›d›r. Elefltiri "demokratik münazara ile hiç mi
hiç ba¤daflmaz" (a.g.y.). Elefltiri için önemli olan yeni kavramlar ya-
ratmak, yeni "sorunlar" icat etmek ve miras ald›¤› kavramlar› "dra-
matize etmektir" ve bunu da ancak demokratik diyalog buyru¤un-
dan kaç›nd›¤› takdirde yapabilir: "Felsefe tart›flmalardan tiksinir.
Yapacak baflka iflleri vard›r hep. Felsefe için münazara çekilecek fley
de¤ildir" (Deleuze ve Guattari 1994: 28-29).

Özgürlefltirici elefltiri için "normal" kriterler veya rutin prose-
dürler yoktur. Elefltiri "anormalli¤in" en mükemmel örne¤idir (bkz.
Zizek 2009c: 69). Elefltirel jest, kendini hâkim konsensüsten ç›kar›p
fiili toplumsal düzeni d›fllad›klar› aç›s›ndan sorgulamaktan oluflur.
Dolay›s›yla var olan toplumsal düzen perspektifinden bak›ld›¤›nda
radikal elefltiri kaç›n›lmaz olarak fazlad›r: Konsensüsün merkezine
tekil ve paradoksal bir ö¤e sokarak verili olan›n s›n›rlar›n› zorlar. Bu
bak›mdan radikal elefltirinin esas sorunu ç›karma ile özgürleflme
aras›nda bir paralaks kaymas›d›r. Patronunun taleplerine sistematik
bir flekilde "yapmamay› ye¤lerim," diyerek karfl›l›k veren Melville
karakteri Bartleby'nin çekicili¤i burada yatar (bkz. Agamben 1993:
35-38, 1999b: 243-74; Deleuze 1998: 70-87; Baudrillard 2005a: 90;
Zizek 2008a: 182-3). 

Bartleby "yapmamay›" ye¤ledi¤i için, verili iktidar kümelenme-
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sini ve bu kümelenmenin emir-sözcüklerini olumsuzlayan bir figür
olarak karfl›m›za ç›kar. Ancak emirleri reddederken bir fleyi olum-
suzlamakla kalmaz (örne¤in yapmay› istemedi¤ini söyleyerek),
baflka bir fleyi de olumlar (yapmamay› ye¤ler) – yani "hegemonik
konumun ve olumsuzlanmas›n›n d›fl›nda yeni bir alan açar" (Zizek
2009b: 381-2). Ne de olsa yaln›zca "olumsuzlama" ile desteklenen
her elefltiri elefltirdi¤i fleyden beslenen bir asalakt›r ve dolay›s›yla
elefltirdi¤i fleyin çerçevesine ortak olup onu meflrulaflt›r›r. Bartleby'
nin elefltirisi ise tam tersine "en saf halde ç›karma jestidir", geri çe-
kilerek bofl bir yer üreten Benjamin'in saf fliddetinin dengidir (382).

Elefltiri testi, özgürleflme vaadini ayr›lma yoluyla olumlama ka-
pasitesidir. Sadakatin önemi de buradan gelir. Boltanski son çal›fl-
mas›nda, verili "gerçeklik" ile "dünyay›" karfl›laflt›r›r; fiili ile gücül
aras›ndaki farka benzeyen bir farkt›r aralar›ndaki. "Dünya" temel-
den paradoksal ve istikrars›z, verili gerçeklikten daha büyük ve da-
ha zengin olan bir imkânlar alan›na gönderme yapar. Bunu takiben
Boltanski toplumsall›¤› "dünya" perspektifinden düflünmeyi dener.
Adaleti adaletin cazibesi / itiraz› olarak, yani gelecek olan imkâns›z
bir adalet olarak kavramsallaflt›ran Derrida'ya baflvurup, toplumsal-
l›¤› imkâns›z "toplumsall›k cazibesi / itiraz›" olarak yeniden tan›m-
lar (2009: 236). Bir baflka deyiflle Boltanski bize flunu söyler: Radi-
kal meta-elefltiri de pragmatik sosyoloji de eninde sonunda ayn› im-
kâns›zl›kla u¤rafl›r. Fakat ilginç bir biçimde, olmak ve olmamak me-
selesine, fiili ile gücülün ayr›l›ktaki birli¤ine dayanan bu imkâns›z-
l›k, Derrida'y› var olan›n radikal elefltirisine sad›k kalmaya iterken,
Boltanski'yi bu imkâns›zl›¤a "elefltiri" ile istikrar kazand›rma hede-
fiyle "kurumlar iktidar›na" yöneltir. Radikal elefltiriye pragmatik
ikizinin bak›fl aç›s›ndan yaklaflman›n mükemmel bir örne¤idir bu;
ve ayn› flekilde meta-elefltiriyi radikal içeri¤inden koparman›n, tek-
rar var olana çevirmenin ve devrimci jestleri engellemenin de mü-
kemmel bir örne¤idir. Bu bak›mdan, Fukuyama mesihçi eskatoloji-
ye ne yapt›ysa, elefltiri sosyolojisi de meta-elefltiriye ayn›s›n› yap-
maktad›r. ‹ki perspektifin de "son" düflüncesine saplant›l› olmas›n›n
nedeni belki de budur. Ve yine bu nedenle, elefltirinin bugün her za-
mankinden çok ihtiyaç duydu¤u fley sadakate sadakat, özgürlefltirici
çekirde¤e sadakattir; ayn› fleyi üretip durmaktansa (dispozitif olarak
elefltiri, elefltiri olarak dispozitif) "yapmamay› ye¤lemektir". T›pk›
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birden bast›ran so¤uklarla bafla ç›kmaya çal›flan bir Eskimo gibi:

Eskimo kayboldu¤unda ya bir iglo infla ederek ya da s›rt›n› rüzgâra ve-
rip oturarak rahat bir pozisyon al›r ve enerjisini korur; s›rf donmaktan ko-
runmak için arada bir hareket eder, mümkünse uyur. F›rt›na bitti¤inde ve et-
raf› yeniden görebildi¤inde tekrar yola koyulur. Avrupal› ise tam tersine iç-
güdüsel olarak ç›rp›nacak, ç›rp›nd›kça s›rt›ndan ter boflanacakt›r. Kendisini
yordukça, ter de giderek so¤uyup buz tutacak ve muhtemelen onu öldüre-
cektir. (English 2010)

Her f›rt›na, onunla yüzleflen kifli hakk›nda bir fleyler söyler; her top-
lum, içinde k›s›l›p kald›¤› elefltiri biçiminden izler tafl›r.
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... insan›n de¤ersiz, köleleflmifl, terk edilmifl ve re-
zil bir varl›k oldu¤u tüm iliflkileri y›kmaya dair ka-
tegorik buyruk... (Marx 1975: 182)

ELEfiT‹R‹ HER ZAMAN anlaflmazl›k içerir, ki bu her fleyden önce kon-
sensüs konusunda anlaflmazl›kt›r. "Konsensüs" ise çat›flmadan ka-
ç›nmaktan ibaret de¤ildir. Daha derin bir düzeyde, anlaflmazl›¤›n
hangi aç›lardan, nas›l ifade edilece¤ine dair bir anlaflmad›r (bkz.
Rancière 2010: 144). Yani farkl› görüfllere sahip olmaya, ayn› fikir-
de olmamaya, elefltirmeye izin verir fakat yaln›zca verili bir duyarl›-
l›k çerçevesinde; bu çerçeve de her izinli elefltiriyle birlikte bir kez
daha meflrulafl›r. Radikal elefltirinin esas hedefi ise bu çerçevenin
kendisidir: Verili bir oyunu oynay›p resmen tan›nan ihlallerin keyfi-
ni sürmek de¤il, oyunun kendisini de¤ifltirmektir. Elefltiri duyumsa-
nabilir olan›n verili bir çerçevesi karfl›s›nda bir ayr›lma, kimlikten
ç›kma sürecidir. Elefltirmek bir duyumu di¤erinin yan›na koymak,
"duyumsanabilirin polis nizam›n›" bir baflka duyarl›l›kla karfl›laflt›r-
mak (212); baflka türlü söylenebilecekler, görülebilecekler, düflünü-
lebilecekler için yer açmakt›r. K›saca söylersek, "elefltirinin as›l an-
lam› meflrulaflt›rma de¤il, farkl› bir histir: Baflka bir duyarl›l›kt›r"
(Deleuze 1983: 94).

Fakat bu baflka duyarl›l›k yeknesak bir biçimde icra edilemez.
Toplumsal elefltiri ve estetik elefltiri ona farkl› flekillerde, farkl› araç-
larla hayat verir. Bu bölüm, bu farkl›laflmaya odaklanarak iki eleflti-
ri biçiminin çak›flmas›na iflaret eden komünizm fikri ile iliflkisini
kuruyor.



Toplumsal Elefltiri

Siyaset ancak polis düzenini sürdüren konsensüsü altüst etti¤i ölçü-
de var oldu¤una göre, tan›m› itibariyle uyuflmazd›r. Uyuflmazl›k, ya
da elefltiri, "siyaseti (politics) polisten (police) ay›rarak var eden"
fleydir (Rancière 2010: 36-7). Bir praksis biçimidir, duyumsanabili-
rin verili düzenine bir müdahaledir. Marx'›n siyasal iktisat elefltirisi-
ne siyasal iktisat›n eflitli¤in sadece bir anlam›na, verili bir dünyada
bölüflüm sorununa tak›l›p kald›¤›n› göstererek bafllamas› ve eflitli-
¤in bu anlam›n›n yan›na baflka bir anlam›n›, eflitlikçi bir düstur ola-
rak eflitli¤i koymas› bu yüzdendir. Dünyay› "yorumlamak" ile "de-
¤ifltirmek" aras›ndaki fark eninde sonunda eflitli¤in iki anlam› ara-
s›ndaki farka dayan›r (bkz. Marx 1998: 569) 

Bir fley isteyen elefltiri, nesnesini "tarafs›zca" betimlemekle yeti-
nemez, nesnesine müdahale etmeyi amaçlar. Nötr betimleme her za-
man "yanl›flt›r", zira her zaman bir konsensüs biçimi içerir; do¤ru
elefltiri ise nesnesini potansiyelliklerinin paradoksal bak›fl aç›s›ndan
betimleyerek "nesnesini etkiler" (Zizek 1996: 208). Dolay›s›yla elefl-
tiri "olan›" katederken, "olmayana" da döner ve ayn› anda hem am-
pirik (gerçeklik) hem de aflk›n (ütopya) ile iliflki kurar. Elefltiri "ola-
n›n olmayan›" düflüncesidir (Badiou 2009d: 15). Oldu¤umuz fley-
den ne yapabilece¤imize, ne bilebilece¤imize dair bir sonuca var-
mayla ilgilenmez, bunun d›fl›na ç›karak "bizi biz yapan zorunsuz-
luktan, art›k oldu¤umuz fley olmama, yapt›¤›m›z› yapmama, düflün-
dü¤ümüzü düflünmeme imkân›n› ç›karmakla ilgilenir" (Foucault
1986b: 46).

Bu yüzden can al›c› ayr›m "ütopyac›" elefltiri ile "bilimsel" elefl-
tiri aras›nda de¤il, farkl› ütopyalar, farkl› olufllar aras›ndad›r (Dele-
uze ve Guattari 1994: 110). Elefltiri ancak kendi (tarihsel) flimdisini
elefltirdi¤i takdirde elefltirel olabilir ve bunu da ancak baflka bir
(ütopyac›) zamanla iliflki kurdu¤u takdirde yapabilir. Elefltiri, ça¤›-
na ve zaman›na karfl›d›r, flimdi ile flimdi olmayan aras›ndaki, "zama-
n›m›z" ile "zamans›z" aras›ndaki karfl›tl›kta icra edilir (Deleuze
1983: 107). "Zamans›z" olan tam da gelecek olan›n zaman›d›r.
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Düflünmek belirli koordinatlara dayan›r. Varoluflumuzu tafl›d›¤›m›z ye-
re, gözcülük etti¤imiz zamana, müdavimi oldu¤umuz unsurlara ba¤l› ola-
rak hak etti¤imiz hakikatler vard›r. Hakikat "p›nar›" fikrinden daha yanl›fl
bir fley yoktur. Hakikatleri sadece olduklar› yerde, olduklar› zamanda, un-
surlar› içinde buluruz. Her hakikat bir ö¤enin, zaman›n, yerin hakikatidir.
(110)

Elefltiri, baflka bir yerle (gücül), zamanla (kairos), unsurla (tekillik)
iliflkidir; yani olayla iliflkidir, ki bu da elefltirinin s›rf elefltiri için ol-
mad›¤›n› söylemekle ayn› fleydir; elefltiri baflka bir fley, daha iyi bir
"yaflam", "gelecek olan" bir toplum ister. Fakat "hakikati" sadece bi-
linçli bir flekilde aramay›z, "zorunda kalmad›¤›m›z müddetçe" dü-
flünmeyiz (a.g.y.). Bu nedenle Marx praksis ile dürtüler ve tutkular,
irade aras›nda iliflki kurar:

Praksisin bilinçli karakteri –Alman ‹deolojisi'nde– türemifl bir karakte-
risti¤e indirgenip pratik bilinç olarak... veya duyumsanan çevreyle dolays›z
iliflki olarak anlafl›ld›¤›nda, praksise has tek karakteristik do¤alc› bir biçim-
de dürtü ve tutku olarak tan›mlanan irade olur. ‹nsan›n üretken faaliyeti te-
melde yaflamsal güçtür, dürtü ve enerjik gerilimdir, tutkudur. Praksisin özü,
bir insan ve tarihsel bir varl›k olarak insan›n genetik karakteristi¤i, do¤al
bir varl›k olarak insan gibi do¤alc› bir ça¤r›fl›ma geri çekilmifltir. Yaflayan
varl›k "insan"›n, üreten canl› varl›¤›n esas tafl›y›c›s› iradedir. Befleri üretim
praksistir. "‹nsan evrensel olarak üretir." (Agamben 1999b: 85)

E¤er yaflam›n özü praksis ise, praksisin en üst düzeyi de siyasal ey-
lemdir (Arendt 1958: 97). Ancak siyaset gibi polis düzeninden bir
ayr›lma süreci bafllatmas›na ra¤men, elefltiri siyasete indirgenemez.
Elefltirinin tekilli¤i baflka bir yere dayan›r. Neden oldu¤u siyasal so-
nuçlarla s›n›rlanamayacak, kendine has bir siyaseti vard›r elefltirel
düflüncenin. Siyasal ayr›l›k kolektif durumlar› dönüfltürmek peflin-
deyken, kavramsal praksis do¤rudan siyasetle u¤raflt›¤›nda bile tek
tek herkese hitap edecek yeni "sorunlar" önermeyi görev bilir (Badi-
ou 2009d: 22). Sonuçta siyaset için önemli olan bir fley elefltirel dü-
flünce için pek de öyle olmayabilir ya da tam tersi (22-23).

Öyleyse elefltirinin dinleyicisi, muhatab› kimdir? Dahas› elefltiri
müdahale etti¤i dünyaya nas›l iletilir, nas›l nakfledilir? "Muhatap",
kavramsal praksis için önemli olan özgül öznel konum, bir kavra-
m›n hitap etti¤i bir gerçek kifli veya topluluk olmad›¤›ndan, ancak
"bofl" bir konum olabilir. Elefltiri için önemli olan diyalog kurmak
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de¤il, muhatab›n yoklu¤unu veya "bofllu¤unu" gösteren bir "soru"
dillendirmektir (Badiou 2008b: 28). Keza elefltirel düflüncenin "ile-
tilmesi" ille de bir "kamusal" münazara meselesi de¤ildir. Daha
önemli olan sadakattir, yani kavram› iletmeyi üstlenen "müridin"
yapt›¤›d›r (28). Nakfletme de muhatab›n bofllu¤unu kal›c› bir ize dö-
nüfltürmek için zorunludur. Muhatap hiç kimsedir (boflluk) ve ilet-
mek birilerini (sonlu) gerektirir; fakat kay›t, mesela bir kitap, herke-
se aç›kt›r ve dolay›s›yla da "sonsuz" ile kurulan bir iliflkiyi belirtir
(29).

Kavramsal praksisin amac› bu ba¤› korumakt›r. Nak›fl›n sonsuz-
lu¤u (kitap), yeni bir mürit bofl yere ulaflamayacakt›r; hitap olmaks›-
z›n, müridin kendi sonlulu¤unu sonsuzlu¤a "dikmesi" mümkün ol-
mayacakt›r; ve iletim olmaks›z›n, muhatap ile kitap birbiriyle iliflki
kuramaz "çünkü kitap sadece müridin durdu¤u yerden yaz›labilir"
(29), veya Deleuze'ün diyece¤i gibi ancak gücül veya sonsuz bir fik-
ri dramatize ederek yaz›labilir. Elefltirel praksisin bu ba¤› korumak
d›fl›nda herhangi bir amac› veya hedefi yoktur, sadece "devam etme
buyru¤u" vard›r (27). Zira elefltirel praksis için temel tercih, olay,
yani gelece¤e inanç ile aç›k bir gelecekle yüzleflememe aras›ndad›r.
Fakat bu tercih sadece paradoksal bir biçimde ifade edilebilen, geri-
ye do¤ru etkili olan bir tercihtir:

fiimdiki tarihsel süreçle yakinen meflgul olurken, onu imkânlarla dolu
bir fley olarak, kendimizi de bu imkânlar aras›nda özgürce seçim yapan fail-
ler olarak alg›lar›z; fakat geriye dönüp bakt›¤›m›zda ayn› süreci bütünüyle
belirlenmifl ve zorunlu, alternatiflere yer b›rakmayan bir fley olarak görürüz
– iflte bu varoluflçu ezberi tersine çevirmeliyiz: Tam tersine, angaje failler
kendilerini bir Kaderin a¤lar›na tak›l›p kalm›fl, sadece bu Kadere tepki ve-
ren kifliler olarak alg›larlar; fakat geriye dönüp bak›nca, bu sonraki gözlem
konumumuzdan, geçmiflteki alternatifleri, olaylar›n farkl› yollar izleme im-
kânlar›n› görürüz. (Zizek 2009b: 79)

"Özgürlük" burada liberal bir öznenin özgür iradesi de¤ildir. Özgür-
lük ancak olayla saf tutma karar›ndan sonra gelir ve bu da geriye dö-
nük olarak kiflinin düflüncelerini ve varl›¤›n› belirler. Zamana, mev-
kiye ve unsurlara iliflkin tercihimize ba¤l› olarak "hak etti¤imiz ha-
kikatlere" var›r›z. Yani olaya lay›k oluruz, bizi belirleyeni belirler
ve "devam ederiz" –özgürlük fikrinin geçmifl ma¤lubiyetlerden sa¤
ç›kan ütopyac› fazlas›n› yeniden tesis ederek bu fikri tekrar etmeye
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(bkz. Zizek 2008b: 209), önceki elefltirilerin yapt›klar›n› de¤il de
–paradoksal bir biçimde– yapmay› baflaramad›klar›n› tekrar etmeye
devam ederiz:

Teorinin en radikali, baflar›s›zl›¤a u¤ram›fl bir prati¤in teorisidir: "‹fller
bu yüzden kötüye gitti..." Devrimci olaylar hakk›ndaki en müthifl Marksist
aç›klamalar›n, en görkemli ma¤lubiyetlere (Alman Köylü Ayaklanmas›'
n›n, Frans›z Devrimi'nde Jakobenlerin, Paris Komünü'nün, Ekim Devrimi'
nin, Çin Kültür Devrimi'nin ma¤lubiyetine) dair aç›klamalar oldu¤u…
unutulur genelde. Ma¤lubiyetleri bu flekilde incelerken, sadakat meselesiy-
le karfl› karfl›ya geliriz: Bir taraftan nostaljiyle geçmifle ba¤lanma, di¤er ta-
raftan da "yeni koflullara" hemen uyum sa¤lama tuza¤›ndan kaç›p bu bafla-
r›s›zl›klar›n özgürlefltirici potansiyelini nas›l kurtarabiliriz? (3)

Olay düflüncesi öznenin sadakati, öznenin "devam etme" cesareti
yoluyla, paradoksal bir biçimde, bir "düflünce-prati¤i" olarak varl›k
kazan›r (Ashton vd. 2006: 10). O halde kavramsal praksis sadakat-
tir, "bir hakikatin koflulu alt›ndaki özgür insan›n devlete karfl› cesur
iflidir" (a.g.y.) – "devlete karfl›d›r", zira elefltiri toplumsal ile ancak
ayr›l›k yoluyla bir iliflki kurabilir. Toplumsalda ortaya ç›kmas›na
ra¤men, elefltiri toplumsala ait de¤ildir, ona indirgenemez. Sözgeli-
mi "iletiflim" veya "diyalog" gibi biçimlerde toplumsal dahilinde
sürdürülebilir bir fley de¤il, toplumsala olay imkân› ilave ederek
toplumsal› sürdüren fleydir. Bir baflka deyiflle, toplumsal elefltiri
"toplumsal" faillerin yapt›¤› bir fley de¤ildir – failler kendilerini
"toplumsaldan" ç›kararak toplumsal elefltiri yapar.

Estetik Elefltiri

Güç ‹stenci'nde Nietzsche sanatç›s›z bir sanat türünden, "sanatç›s›z
ortaya ç›kan bir sanat eserinden" bahseder (1967: 225). Nietzsche'
ye göre sanat›n özü sanat›n kendisinden baflka bir fleydir, güç istemi-
dir. Sanat olufl olarak, güç isteminin sonsuzca kendi kendini üretme-
si olarak tan›mlanabilece¤i için, sanat kendisini hem yarat›c›s›ndan,
sanatç›dan, hem de seyircisinin duyarl›l›klar›ndan ay›rabilir (Agam-
ben 1999b: 93). Böyle tan›mland›¤›nda sanatç› gerçekli¤e "yeni bir
çerçeve çizen", görünür olan›n verili çerçevelerine ba¤l› anlam ka-
l›plar›n› k›r›p çerçeveyi de¤ifltiren, "o güne dek birbiriyle iliflkisi ol-
mayan fleyler ve anlamlar aras›nda yeni iliflkiler yaratan" biridir
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(Rancière 2010: 140-1). Bir baflka deyiflle estetik "kurmaca" bir ba-
k›ma illüzyondur; sadece gerçekd›fl› veya gerçek olmayan de¤ildir,
daha ziyade Latincedeki il-ludere gibi fiili "gerçeklik"le oynamak,
ona meydan okumakt›r (Baudrillard 1993: 140). Estetik illüzyon ya-
rat›md›r, bir fleyi oynatmak, "fleylere görünüfl tarzlar›" icat etmektir
(59). 

Bu da bizi antik Yunanlar›n di¤er iki befleri eylem tarz›ndan,
praksis ve çal›flmadan ay›rd›klar› poiesis kavram›na getirir. Çal›fl-
ma antik Yunanlar için mecburiyete boyun e¤mek, "insan› hayvanla
eflitleyen" ve bu nedenden ötürü kölelere mahsus bir faaliyet olan
biyolojik yaflamla dolays›z bir iliflki anlam›na geliyordu (Agamben
1999b: 69). Praksis bu hiyerarflide çal›flmadan daha yukar› yerleflti-
rilmiflti ve daha önce de belirtti¤imiz gibi istemli fiil anlam›na geli-
yordu. Son olarak poiesis yarat›c›l›k demekti; bir fleye varl›k kazan-
d›rmak, de¤er üretmek için de¤er üretmek. Poiesis, praksis'e yer
açan fleydir, "hakikat uzam›n›n temelidir" (72). O halde poiesis ka-
ç›n›lmaz olarak elefltiri veya uyuflmazl›¤›, yerleflik temsil ve duyu-
sal deneyim biçimlerinden kopmay› içerir. Ve insanlar birbirlerine
duyusal bir dokuyla ba¤l› oldu¤u müddetçe, "müflterek" olan fley
"duyum" oldu¤u müddetçe, estetik elefltiri de sensus communis'in
(ortak duyu) dönüflümüyle ilgilidir (Rancière 2009a: 57).

‹ster sözcüklerle, ister renkler, sesler veya tafllarla yap›ls›n, sanat du-
yumlar›n dilidir. Sanat›n görüflü yoktur. Sanat alg›lamalar, duygulanmalar
ve görüfller gibi üç unsurdan oluflan örgütlenmeyi bozarak bunun yerine al-
g›lananlardan, duygulan›mlardan ve duyum bloklar›ndan oluflan ve dilin
yerine geçen bir an›t koyar. Yazar sözcükleri kullan›r, ama yaratt›¤› sözdi-
zimle bu sözcükleri duyuma aktararak standart dili kekeletir, titretir, a¤lat›r,
hatta flak›t›r: Üsluptur, "tondur", duyumlar›n dilidir bu; gelecek olan halk›
ça¤›ran, dil içindeki yabanc› dildir. (Deleuze ve Guattari 1994: 176)

Estetik elefltiri duyusal deneyimin fiili, verili çerçevesinden uyufl-
mayan bir unsur dam›t›r. Mesela yazar (tikel) duygulardan (tekil)
duygulan›mlar, (fiili) görüfllerden (gücül) duyumlar dam›tmak ama-
c›yla, bir vaadi, "henüz ortalarda görünmeyen bir halk›… göz önün-
de tutarak" dili "s›k› s›k› kavrar", onu "titrefltirir" (a.g.y.). Sanat (fi-
ili) insanlar›n "›zd›rab›n›", itirazlar›n› ve mücadelelerini henüz orta-
larda görünmeyen, gelecek olan (gücül) insanlara anlat›r (176-7).
Sanat›n anlam› fiili ile gücül aras›ndaki bu geçiflte yatar. Yine de sa-
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nat eseri "gücül olay› fiillefltirmez, bünyesine dahil eder veya cisim-
lefltirir; ona bir beden, yaflam, evren verir" (177). "Evren" burada ne
fiili ne de gücüldür: Evren "mümkündür" (a.g.y.). Nas›l ki bir olay›n
fiilleflmesi "gücülün gerçekli¤ine" iflaret ediyorsa, sanat eseri de
"mümkünün gerçekli¤ini" cisimlefltirir (a.g.y.).

Bu yüzden sanat eseri fiiliyata kar›fl›p gitmeyi reddeder, fiiliyat-
ta "oldu¤u gibi kal›r", "içinde bulundu¤u durumda kalmay› redde-
den bir halk"a seslenir (Rancière 2010: 170). Bir baflka deyiflle, fiili
kimliklerinden "sapabilecek" "göçebe" bir halka seslenir (Deleuze
ve Guattari 1987: 371, 381). Nihayetinde göçebeleri göçebe yapan
fiziksel hareketleri de¤il tekillikleridir; verili bir toplumsal düzende
kendilerine tahsis edilen yerlere "kar›fl›p gitmeyi reddettikleri için
göçebe olurlar" (Deleuze 1995: 138).

Pragmatik ... ve Uysal

Bu noktada fiekil 8.1'i elefltiri çerçevesinde yeniden çizebiliriz.
Hem toplumsal elefltiri hem de estetik elefltiri bir özgürleflme fikri
koyutlar, fakat bunu farkl› yollarla yapar: praksis ve poiesis. Bura-
da, toplumsal elefltiri öfkeyi bir aflk›nl›k figürü olarak siyasal özne-
leflmeyle birlefltirmek isterken, estetik elefltiri de bir içkinlik düzle-
mindeki olufllarla birlefltirir (bkz. Albertsen 2008: 74).

fiekil 10.1'de toplumsal elefltiri II. Saha'ya aittir. Düflünce burada
elefltirel teori gelene¤ine, bir sistem olarak kapitalizm kavray›fl›yla
ve kapitalizmin radikal alternatifi olarak devrim anlay›fl›na dayan›r.
Kapitalizm iyice fleffaf olmad›¤›na göre, onu de¤ifltirebilmek için
iflleyifl biçimini aç›¤a ç›karmak gerekir. Ancak salt teorik bir mesele
de¤ildir bu; daha do¤rusu, teorik mesele ancak praksiste, toplumsal
elefltiriyi komünizm fikrine do¤ru, yani III. Saha'ya do¤ru iten siya-
sal bir öznenin kurulmas›yla çözülebilir. Elefltiri ile praksis aras›n-
daki bu ba¤lant› ve dolay›s›yla öznenin aflk›nl›¤› veya "içkin aflk›n-
l›¤›", toplumsal elefltirinin mutlak koflullar›ndan biridir. Bu ba¤lant›
olmazsa, elefltiri I. Saha'ya baflvurur.

Buna karfl›l›k IV. Saha'daki elefltirel bir özne de¤ildir, elefltirel-
olmayan bir öznel-olmayand›r; "elefltirel-de¤ildir" çünkü elefltiri
burada normdan ç›kman›n veya çekilmenin paradoksal sonucu ola-
rak, karfl›laflmadan ziyade bir "kaç›fl hatt›" olarak ortaya ç›kar; "öz-
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nel-olmayand›r" çünkü bu elefltiri biçimi, estetik elefltiri, bilinç veya
anlam düzeyinde de¤il duyu ve duygulan›m düzeyinde ifller. Dola-
y›s›yla burada önemli olan, temsil edilebilir /sunulabilir bir özneden
ziyade bir duyu toplulu¤u, ancak anlafl›lan/hissedilen tekillikler
aras›nda bir "karfl›laflma" infla etmektir (Deleuze 1994: 139). O hal-
de IV. Saha bize yatay bir ontoloji sunar; burada fark ve tekrar, tekil-
lik ve evrensellik bir içkinlik düzleminde etkileflime geçer. Elefltiri
"sonsuzu kaybetmeksizin tutarl›l›k kazanmaya" (Deleuze ve Guat-
tari 1994: 42), yani fiili olan› gücüle ba¤lamaya çal›fl›r. 

Bu aç›klamaya göre I. Saha'y› niteleyen "yass›" bir aflk›nl›kt›r,
zira "aflk›n" sayd›¤› fley asl›nda tarihseldir. Bu sahada elefltiri varsa,
ancak pragmatik veya reformist elefltiri olarak vard›r. Bu pragmatik-
leflme elefltirinin gücül alandan ve dolay›s›yla hem özgürleflme fik-
rinden hem de isyan ve devrim arzusundan ayr›lmas›na yol açar. Bir
baflka deyiflle elefltirinin pragmatikleflmesi ve elefltiri ile isyan/dev-
rim aras›ndaki ba¤lant›n›n yok olmas› ayn› süreçtir. Hem toplumsal
elefltiri hem de estetik elefltiri "karfl›-fiillefltirmeye" çal›fl›rken, I. Sa-
ha'da karfl›-gücüllefltirme diyebilece¤imiz bir e¤ilim a¤›r basar.
"Pragmatik elefltirinin" hakikati var oland›r. Praksis veya poiesis gi-
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bi iflleyen kavramlar› yoktur ve radikal elefltiriyi "ütopyac›" diye
reddeder. 

Radikal elefltiri ütopyac›d›r; fleylerin mevcut düzenini aflmaya
çal›fl›r, dolay›s›yla "içinde vuku buldu¤u gerçeklik durumuna ayk›-
r›d›r" (Mannheim 1936: 192). Fakat ütopyan›n farkl› farkl› biçimle-
ri vard›r. Bu biçimlerden biri, "bir zamanlar bir biçimde çok öteler-
den üzerimize gelmifl olan, bizim ifade kazand›rd›¤›m›z ruhu, zaten
var olan ile kaynaflt›ran, böylece ruhun nesneleflmesine olanak sa¤-
layan" (236-7) muhafazakâr ütopyan›n ta kendisidir. Muhafazakâr
deneyim var olan›, olan› "meflrulaflt›r›r", çünkü bu deneyime göre
"s›rf yavafl yavafl ve tedricen varl›k kazand›¤› için, var olan her fleyin
pozitif ve nominal bir de¤eri vard›r" (235). Radikal elefltirinin
"ütopyac›" oldu¤u fleklindeki elefltiride bu ütopya örtük kal›r. Refor-
mist veya pragmatik elefltirinin de ütopyac› bir boyutu, verili ger-
çeklik çerçevesinde, günümüz kapitalizminde gerçek bir de¤ifliklik
yapman›n mümkün oldu¤una dair "ütopyac›" bir inanc› vard›r. Bu
bak›mdan pragmatik sosyoloji "iktidardaki ütopyan›n dilini" konu-
flur, "kendisini pragmatik gerçekçilik diye yutturur" (Zizek 2009a:
77-78).

Öyleyse bütün "ola¤an flüphelileri" ütopyac› diye yaftalad›ktan sonra,
liberal ütopyan›n kendisine odaklanma zaman› art›k gelmifltir belki. Libe-
ral-demokratik-kapitalist düzenin esaslar›n› sorgulamaya yönelik her çaba-
y› tehlikeli bir biçimde ütopyac› diye reddedenlere böyle cevap verilmeli-
dir: Bugünkü krizde karfl› karfl›ya kald›klar›m›z, bizzat bu düzenin ütopya-
c› çekirde¤inin neticeleridir. (79)

Ayn› flekilde, "düz" elefltirinin önemli olan taraf› sadece radikal
elefltiriyi inkâr etmesi de¤il, daha radikal bir elefltiri gelene¤inin
"kafeinsiz" versiyonundan türemesi bak›m›ndan revizyonist bir
veçhesinin olmas›d›r. Örne¤in post-yap›salc›l›¤›n ve Marksizmin
evcillefltirilmifl versiyonlar› olarak aktör-flebeke teorisi ve üniversi-
te Marksizmini ele alal›m.

Bugün akademinin en popüler teorilerinden biri olan aktör-flebe-
ke teorisi, eylemi, sürekli bir birleflme flebekesinde "arac›l›k" olarak
anlamak gerekti¤ini savunur (Latour 1996a: 237). Toplum yaln›zca
flebekelerden oluflur: "fiebekelerden baflka hiçbir fley yoktur" (Lato-
ur 1996b: 370). Toplumsal "sadece hatlardan oluflan" "düz bir dün-
yad›r" (Latour 2005: 172). Dolay›s›yla aktör-flebeke teorisi ilk ba-
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k›flta, "fleylerin ve olaylar›n temel bileflenlerinin hatlar" oldu¤unu
savunan Deleuze'e yak›nm›fl gibi görünür (1995: 33). Fakat Latour'
un hatlar› sadece fiilidir, "fiilleflmifl gücüllüklerdir" (2005: 59); hal-
buki Deleuze'e göre her zaman iki tür hat vard›r: fiili ve gücül – bun-
lar sürekli etkileflime girerek fiili olan›n gücülleflmelerini ve ayn›
flekilde fiilleflmifl gücülleri üretir; bu s›rada gücül asla tamamen fiil-
leflmez.

Latour'un gücüle benzer bir kavram› vard›r: "plazma". Her flebe-
keleflme faaliyetinin zorunlu fakat natamam ve aç›k uçlu arka plan›-
na, yani "d›flar›ya" iflaret eden bir kavramd›r bu (242-3). "Henüz öl-
çülmemifl, henüz toplumsallaflmam›fl… veya özneleflmemifl" olan
plazma, fiiliyat kavramlar›yla anlafl›lamaz. Bu kavram gücülün
önemini olumlar veya dünyan›n flebekelerden ibaret olmad›¤›na ta-
n›kl›k eder. Asl›na bak›l›rsa "plazma", aktör-flebeke teorisine içsel
bir potansiyel kaç›fl hatt› olarak görülebilir. Fakat bu kavram ger-
çekten iflleyifle sokulmaz ve aç›kça artakalan bir kategori olarak, ak-
tör-flebeke teorisinde gücüllü¤ün yerini alan bir fley olarak kal›r. Bu
bak›mdan Latour'un ontolojisi revizyonist bir ontolojidir ve flöyle
formüllefltirilebilir: Deleuze eksi gücül – "organs›z beden" gibi,
kavram› olmayan "pratik bir metafizik" (50).

Buna uygun olarak Latour, "sosyal bilimlerin aflka gelmesi" ta-
bir etti¤i özgürleflme fikrinin "ba¤lardan özgürleflme" olamayaca¤›-
n› savunur (52, 218). Özgürleflme Deleuze ve daha nicelerinin öne
sürdü¤ü gibi ayr›l›k veya ba¤lar› koparma yoluyla elde edilemez, zi-
ra öznenin ne kadar çok "ba¤l›l›¤› varsa" flebekeler âleminde de "o
kadar çok var olur" (217). Sonsuzlu¤u biraz olsun savunmaya ancak
bu kadar mesafeli durulur. Aktör-flebeke teorisi (sonsuzlu¤a ba¤la-
nan) tekilliklerle ilgilenmez ama tikelliklerin olgusall›klar›na, (fiili)
çizgileri izlemeye saplant›l›d›r. ‹nsan hemen merak ediyor: Lato-
ur'un (2004) elefltirel teorinin "s›f›r› tüketti¤ini" ilan etti¤i nokta ay-
n› zamanda pragmatik elefltirinin sonlu "hatlar" sonsuzlu¤unu yö-
netmekte kullan›lan bir dispozitife dönüfltü¤ü an de¤il midir? Bu
sonlu hatlar sonsuzlu¤u dünyas›nda her fley sürekli hareket halinde-
dir ve sürekli de¤erlendirilir, ama hiçbir fley gerçekten radikal bir
anlamda de¤iflmez; bu dünya o kadar ince ayr›mlara dayan›r ki "ara-
c›l›k"tan baflka bir bak›fl aç›s›ndan de¤erlendirilemez. Belki de Ba-
diou hakl›d›r: "Dünyan›n 'karmafl›kl›¤›n›' mazur göstermek… ge-
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nelleflmifl bir dermans›zl›k arzusundan baflka bir fley de¤ildir ger-
çekten" (2009b: 420). Bugün demokratik materyalist yönetimselli¤i
ayakta tutan, tikel sonlu bedenler ile diller (ve tabii "fleyler") aras›n-
daki "birleflmelerin" sonsuz ayr›nt›ya dayand›r›lmas›d›r.

Benzer bir indirgeme II. Saha'ya göre de meydana gelebilir. Der-
rida'n›n "üniversite Marksizmi" ad›n› verdi¤i fley bu ba¤lamda il-
ginçtir, zira siyasall›ktan ç›kar›lm›fl bir Marksizm olarak üniversite
Marksizmi, Marksizmin siyasal buyru¤unu analitik tefsirde nötrlefl-
tirerek, "isyanda susturarak" (1994: 38) Marx'›n felsefesini bilimsel
bilgiye indirger. 

Marx fena de¤ildir – bugün Wall Street'te bile hâlâ onu sevenler var:
Kapitalist dinamiklerin kusursuz tasvirlerini sunan meta flairi Marx; Kültür
‹ncelemelerinin gündelik yaflamlar›m›z›n yabanc›laflmas›n› ve fleyleflmesi-
ni resmeden Marx'›. (Zizek 2002a: 3)

Fakat Marx'›n bu "geri dönüflü"nün kabul edilebilir olmas›n›n tek
sebebi, "ilk bafllarda baflkald›rmalara, öfkeye, ayaklanmalara, dev-
rimci momentuma ilham vermifl olan isyan›n geri gelmemesi" (Der-
rida 1994: 38); daha do¤rusu, ancak güdük bir Marx, felsefesiz veya
Shakespeare'siz bir Marx ve ancak o heyula kabilinden kötücül içe-
ri¤i, yani isyan› olmayan kafeinsiz bir Marksizm olarak geri gelme-
sidir.

Bu revizyonlara ra¤men, radikal toplumsal ve estetik elefltiri ta-
mamen asimile edilemez. Fiili biçimleri içleri boflalt›larak cans›z
nakaratlara dönüfltürülebilir, fakat indirgenemez bir tekillik hep ka-
l›r. Tarih radikal elefltiriyle ancak onun dikenlerini ay›klayarak uzla-
flabilir – dikenlerini ay›klar çünkü radikal elefltiriyi asimile edemez.
Revizyon tan›m› gere¤i asimilasyonun imkâns›zl›¤› demektir. 

Komünizm: Ayr›flmal› ve/veya Ontolojik

fiekil 10.1'deki as›l antagonizma yine I. Saha ile III. Saha aras›nda-
d›r: Elefltirinin olmamas› veya dispozitif olarak elefltiri ile komü-
nizm fikri aras›ndad›r, ki bu da nihayetinde (sonlu) fiili ile (sonsuz)
gücül aras›nda bir kutuplaflmad›r. O halde II. Saha ve IV. Saha'dan
ç›kan farkl› elefltiri biçimleri ayr›flmal› bir sentez oluflturur. Praksis
veya poiesis ile ba¤lant›s› oldu¤u müddetçe, elefltiri iki sahada da il-
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ginç veya alakadar say›l›r. Bu ba¤lant› sürdürülmedi¤inde, iki uyufl-
mazl›k biçimi de dispozitiflere kar›fl›p gider. Tam da bu tehlikeye
karfl›l›k, toplumsal ve estetik elefltiri ayr›l›¤›n gereklili¤ini savunur.
Ayr›l›k, II. Saha'da öznenin durumdan aktif bir biçimde ç›kmas› ola-
rak icra edilir; IV. Saha'da ise sensus communis'teki tekillikler ara-
s›ndaki öznel-olmayan, pasif bir sentez olarak.

II. Saha'da öznede ›srar edilmesi her fleyin de siyasal olmad›¤›
anlam›na gelir; burada siyaset nadir ve istisnai bir olay olarak anla-
fl›l›r. IV. Saha'da, fiili ile gücül aras›nda bir ba¤lant› kurdu¤u müd-
detçe her fley siyasald›r. II. Saha'da, sanat ve siyaset gibi farkl› alan-
lar daha da farkl›laflt›r›lma, daha da ar›nd›r›lma peflindedir. Siyaset
saf siyaset olmaya meylettikçe sanat da kendi hakikat usullerini,
"kendi sanatsal hakikatlerini" üretir (Badiou 2005b: 12; ayr›ca bkz.
Rancière 2009b: 63). Buna karfl›l›k IV. Saha'da sanat ve siyaset bir-
birinden ay›rt edilemez hale gelir ve hem siyasal müdahaleye özgü
nitelikler hem de sanatsal müdahaleye özgü nitelikler gücüle iliflkin
"ayn› duyumsanabilir-üstü duyumsanabilir deneyimine" ba¤lan›r
(Rancière 2010: 182).

Ancak özgürleflme fikri iki sahada ortakt›r. Toplumsal elefltiri
özgürleflme fikrini ele almak için kavramsal bir çerçeve sunarken,
estetik elefltiri kavramlara de¤il duygulan›mlara ve duyumlara
odaklanarak farkl› duyu rejimleri aras›nda bir çat›flma sahneler. Fa-
kat kavramlar ve duyumlar sürekli iç içe geçer çünkü "kavramlar›n
duyumlar› ve duyumlar›n da kavramlar› vard›r" (Deleuze ve Guatta-
ri 1994: 177). Dolay›s›yla "toplumsal özgürleflme ayn› zamanda es-
tetik bir özgürleflmedir" (Rancière 2009a: 35). Siyaset bir sahne ola-
rak, yani "parças› olmayanlar›n parças›" tezahürü veya ortaya ç›k›fl›
olarak görüldü¤ü müddetçe, siyasetin estetik bir boyutu vard›r. "Si-
yaset esteti¤i" denilen bu boyut, siyasal özneleflme sürecinde du-
yumlar›n bölüflümünü yeniden flekillendirerek bir "biz", bir özne
çerçevesi çizmeye olanak sa¤lar (Rancière 2010: 141-2). Keza bir
de anonim unsura parça olmayanlar›n parças›na kolektif bir ses ver-
mek yerine, "ortak deneyim dünyas›n› paylafl›lan gayriflahsi bir de-
neyim dünyas› olarak yeniden çerçeveleyen" "estetik siyaseti" var-
d›r (141).

Estetik (siyaseti) ile siyaset (esteti¤i) birbirinden ayr›lmaz. An-
cak "kökensel bir ayr›lman›n gerektirdi¤i koflullarda" etkili olabi-
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lirler (142). Bir baflka deyiflle, estetik elefltiri ile toplumsal elefltiri
aras›nda, sanat ile siyaset aras›nda mimetik bir iliflki yoktur. Duyu
toplulu¤u ile özne toplulu¤u aras›nda nedensel bir iliflki yoktur. Öz-
gürleflme fikri estetik elefltiri ile toplumsal elefltiri aras›nda iliflki
kursa da, bu iliflki ayr›flmal› bir iliflkidir ve dolay›s›yla biçimsellefl-
tirilemez:

Dolay›s›yla as›l mesele her birini kendi yerine geri b›rakmak de¤il, bir
sanat siyaseti ile siyaset poetikas›n›n birbirine meyletmesine ama kendini
bast›rmadan di¤eriyle birleflememesine yol açan gerilimi korumakt›r. (183)

Buna ba¤l› olarak, söz konusu gerilimi ortadan kald›rman›n bedeli
ya iki alan›n da ar›laflt›r›lmas› ya da birinin di¤erine kar›fl›p gitmesi-
dir.

III. Saha'ya geçersek ne olur? Estetik elefltiri ile toplumsal eleflti-
ri aras›nda belirli bir iliflki olmasa da, sonuçta onlar› birlefltiren bir
vaat vard›r: gelecek olan bir kardefllik vaadi. Bu vaatte her bireyin
özgürlü¤ü herkesin eflitli¤iyle çeliflmez, siyaset ile sanat yaflam›
olumlayarak birleflir. Marx bu ütopyac› ümide komünizm ad›n› ver-
mifltir, Nietzsche ise oyun demifltir. Elefltirinin olmamas›n› ve eleflti-
ri dispozitifini (I. Saha) flartland›ran fley fayda veya çal›flmaysa, ve
hem toplumsal elefltiri hem de estetik elefltiri s›ras›yla praksis'e (II.
Saha) ve poiesis'e (IV. Saha) at›fla buna karfl› koyuyorsa, III. Sa-
ha'n›n temeli de oyundur, "çal›flman›n" afl›lmas›d›r.

Nietzsche'nin dedi¤i gibi, "tüm de¤erlerin çoktan yarat›lm›fl ol-
du¤u" (1961: 55) sahte putlar, muhafazakârl›k ve soytar›l›k dünya-
s›yla karfl›laflan elefltirel ruhun nihai görevi yeni de¤erler yaratmak-
t›r. Bu yarat›c›l›k ancak "oyun" yoluyla meydana gelebilir ve oyu-
nun simgesi de çocuktur. Serbest oyun "çal›flmaya" karfl› faydas›zl›-
¤›n ifadesidir, Tanr›'n›n "çocuksulu¤udur" (Nietzsche 1967: 410).
Nihayetinde elefltirinin vaadi dind›fl› bir hale gelme, yasay› "müflte-
rek" bir fleye, "oynanacak" bir fleye dönüfltürmektir: 

‹nsanl›k bir gün t›pk› ifle yaramaz nesnelerle oynayan çocuklar gibi oy-
nayacak yasayla; kanonik kullan›m›na geri döndürmek için de¤il, ama o
kullan›mlardan temelli özgürlefltirmek için. Yasadan sonra bulunan, yasay›
önceleyen, daha düzgün ve daha özgün bir kullan›m de¤eri de¤il, ancak ya-
sadan sonra do¤an yeni bir kullan›md›r. Ve yasan›n kirletti¤i kullan›m da
kendi de¤erinden kurtar›lmal›d›r ... Bu özgürlefltirme, ö¤renmenin ve oyu-
nun görevidir. Ve insan›n oynarken ö¤rendi¤i bu oyun, Benjamin'in ölü-
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münden sonra yay›mlanan bir fragman›nda dünyan›n katiyen temellük edi-
lemez veya hukukilefltirilemez bir mal olarak göründü¤ü dünya hali diye
tan›mlad›¤› adalete varmam›z› sa¤layan geçifltir. (Agamben 2005b: 64)

Bir ütopya olarak böyle bir "oyun" bar›fl›, elefltirinin (gereklili¤inin)
olmamas›na iflaret eder. Dolay›s›yla, komünizm ütopyas› (III. Saha)
bir bak›ma elefltirinin kendi kendisini aflmas›d›r. Fakat bu bar›fl bir
konsensüs biçimi de¤il midir? Bu sorunun komünizm fikrine dair
farkl› ç›kar›mlar› olan iki farkl› cevab› vard›r. ‹lki komünizmin salt
gücül veçhesine odaklan›r; di¤eri ise komünizmin ontolojik, hem fi-
ili hem gücül niteli¤i üzerinde durur. Rancière'e göre komünizm si-
yaset ile estetik (II. Saha ile IV. Saha) aras›ndaki ayr›flmal› sentezin
bir di¤er ad› haline gelir ki bu da fiilleflmesinin sonsuza dek ertelen-
mesine iflaret eder; Deleuze'ün ontolojik komünizmi ise gerçek, on-
tolojik bir metamorfoza iflaret eder.

Rancière'e göre siyasetin vaadi "müflterek" bir dünya, eflitlik ol-
du¤u müddetçe, bu vaadin yerine getirilmesi ancak uyuflmazl›k bi-
çimi alabilir. Siyasetin ortaya ç›kt›¤› evreler "kurumsallaflm›fl eflitli-
¤in kat› dünyas›n›n temelleri de¤ildir. Siyaset, özgürlü¤ü ve eflitli¤i
bir bütün halinde uygulama vaadinde her zaman baflar›s›z olacakt›r"
(2010: 80). Estetik (bir duyum cemaati olarak) komünizm fikri bafl-
lang›çta esasen bu siyasal baflar›s›zl›¤a verilen bir karfl›l›kt›. Frans›z
Devrimi'nin baflar›s›zl›¤› yeni bir tür devrime, toplumsal bir devri-
me, yani estetik alandaki (Kantç› "serbest oyundaki") özgürlük ve
eflitlik biçimlerine uygun bir biçimde yaflanan dünyan›n yeniden
düzenlenmesine zemin haz›rlam›flt›r. Fakat toplumsal bir devrim te-
melinde ortaya ç›kan bu duyum toplulu¤u ço¤u zaman "müflterek
olan›n" yaflant›n›n maddi duyu merkezinde cisimleflti¤i bir konsen-
süs toplulu¤u olarak tahayyül edilmifltir. Buna ba¤l› olarak komü-
nizm de o âna dek birbirinden ayr›lm›fl alanlar›n (estetik, siyaset, ik-
tisat, vb.) yeniden birleflti¤i, sanat ve yaflam›n bir araya getirildi¤i
fiili bir durumu belirtmifltir. "Ama ne yaz›k ki" bu topyekûn devrim
fikri "asla özgür ve eflit bir toplumla sonuçlanmam›flt›r" (Rancière
2010: 82).

"Komünizmin fiiliyat›" imkâns›z bir konsensüs göstergesiyse,
uyuflmaz cemaat de bilakis "komünizmin gayri fiiliyat›" öncülün-
den yola ç›kar (a.g.y.). "Nesnel" komünizm diye bir fleyin olmama-
s›, kay›ts›z flarts›z eflitlik ilkesinin "ancak komünizmin fiili olmad›¤›
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bir dünyada" ifllev görebilmesi bak›m›ndan, "a-topyac›d›r" (a.g.y.).
Komünizmin "fiiliyat›" diye bir fley olamaz, ancak "komünizm elefl-
tirisinin fiiliyat›" olabilir, ki bu da tan›m› gere¤i bizatihi fiiliyat›n
elefltirisidir (83). Asl›nda komünizm bilfiil var olsayd›, "ve iyi ol-
sayd›, kapitalistler onu sat›n al›r, canlar› nas›l isterse öyle kullan›r-
lard›" (a.g.y.). 

O halde Rancière'in komünizmi Kantç› bir "düzenleyici idea"
olarak, fenomenleri sorgulamaya ve elefltiriye olanak sa¤layan fakat
asla gerçekleflemeyen bir fikir olarak iflliyor gibi görünmektedir
(bkz. Kant 2003: 292-301). Bu "aflk›n" komünizmin yan›na baflka
komünizm, "ontolojik" komünizm de koyulabilir. Deleuze'e göre
de, gücül veçhe tüketilmedi¤i, "gayri fiili" kald›¤› müddetçe komü-
nizm önemlidir. Fakat Deleuze'e göre komünizmin "gayri fiiliyat›"
veya gücüllü¤ü de fiiliyat› kadar gerçektir. Ve gücülden fiili olana,
duyusaldan gerçekli¤e bir geçifl vard›r. Sanat eserinin üretti¤i "titre-
flim" hem gelecek olan bir halk, hem de bu halk›n gerçekli¤ini; s›n›r-
l› bir toprakta de¤il de mümkün olan›n yersiz yurtsuzlaflt›r›lm›fl son-
suz "evreninde" yeni bir ikâmet etme biçimini vadeder (Deleuze ve
Guattari 1994: 180). Gerçek bir dönüflümün, gerçek bir duyusal
olufl, öteki olufl vaadidir bu. 

Fakat Deleuze, gerçek bir dönüflümün meydana gelmesi için sa-
natç›n›n kendisini gücülün gücüne b›rakmas›, gücül taraf›ndan ele
geçirilmesi gerekti¤inde ›srar eder. Sanat eseri bu sarhofllu¤un sonu-
cu oldu¤u müddetçe, sanat gücül deneyimini d›flavurdu¤u müddet-
çe, duyu toplulu¤u "fiilleflen" biçimler meselesinden ibaret olamaz
– daha önemlisi, bir karfl›-fiilleflme meselesidir. O halde komüniz-
min flimdisi "failin", karfl›-fiilleflmenin flimdisidir (bkz. Deleuze
1990: 168). "Komünizmin" önemi, fiilleflmeden çok karfl›-fiillefl-
mede, metamorfozda yatar. Bu yüzden, ›zd›rab›n ebedi olmas›na ve
devrimin "fiiliyat›n›n" her zaman devrime ihanet etmek anlam›na
gelmesine ra¤men, sanat bofluna de¤ildir:

Fakat bir devrimin baflar›s› sadece kendinde yatar ... Devrimin baflar›s›
içkindir ve insanlar aras›nda kurdu¤u yeni ba¤lardan oluflur – bu ba¤lar
devrimin kaynaflt›rd›¤› malzemeden daha uzun ömürlü olmasa ve yerini
çok geçmeden bölünmelere ve ihanete b›raksa bile. (Deleuze ve Guattari
1994: 177)
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Bu bak›mdan komünizmin fiiliyat› sonsuza dek ertelenemez. Para-
doks hayata dökülmelidir. "Y›k›m olmaks›z›n gerçekleflemeyecek
veya fiilleflemeyecek olsa bile, olaydaki fazla yerine getirilmelidir"
(Deleuze 1990: 168). Nihayetinde sanat›n var olmas› için tek yol,
kendinden daha önemli bir fleye, yani hayata, gücüle, hayat›n insan-
d›fl› gücüne duyulan nihilizm-karfl›t› inanca, idrak edilemeyen fakat
duyumsanabilir olan bir fleye maruz kalma temelinde yeni alg›lar ve
duygulan›mlar yaratmakt›r. Sanat –bu sarhoflluk temelinde– duyu-
üstü, dini aflk›nl›¤a karfl›t olan bir "duyumsal aflk›nl›¤›n" keyfini sü-
rer (Deleuze ve Guattari 1994: 193). Rancière'in hemen dikkat çek-
ti¤i gibi, bu sarhofllu¤un bedeli "içkinlik düflüncesine bir tür aflk›nl›-
¤›n yeniden girmesi" haline gelir (2010: 180). Fakat komünizm bel-
ki de her fleyden önce içkinlik ile aflk›nl›k aras›ndaki bu ay›rt edile-
mezli¤in ad›d›r. Sonuçta "içkin aflk›nl›k" veya "aflk›n içkinlik" gibi
karfl›t görünen kavramlar› harekete geçiren ve birbiriyle beklenme-
dik flekillerde iliflkiye sokan, komünizmi fiillefltirme istemidir.

Kesin olan bir fley var: ‹ster sonsuza dek ertelensin, ister ontolo-
jik olarak verili bir fley kabul edilsin, "komünizm" asla "son" de¤il-
dir, asla tarihsel gerçekleflme olarak K›yamet Günü de¤ildir. Kurtu-
luflta ›srar etmek selamette, konsensüse dayanan Mahfler Günü fan-
tazisinde diretmek de¤ildir. Komünizm imkâns›z›n önerdi¤i imkân-
lar (gücül bir fikrin tamamen fiilleflmesi) anlam›na gelir. Potansiyel-
lik anlam›na gelir: Bir toplumun neler yapabilece¤ini bilmedi¤imiz
gerçe¤inin bir göstergesidir. Marx'›n ilk formüllefltirmesinden beri
paradoksal bir kavram olarak kalm›flt›r (örne¤in her bireyin özgür
olabilmesinin koflulu herkesin özgür olmas›d›r).
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SONSÖZ

ANLATILAN SEN‹N H‹KÂYEN!

... neye gülüyorsun? ‹simleri de¤ifltir bak, anlat›lan
senin hikâyen. (Horatius 2005: 5)

B‹R FENOMEN ÜZER‹NE çok fazla yaz›l›p çizilmesi veya fenomenin
düflüncenin merkezine oturmufl gibi görünmesi, sönüp giden ölü bir
y›ld›z gibi gözden kaybolmak üzere oldu¤unun kesin iflaretidir ge-
nelde. 2009'da bu kitab› yazmaya bafllad›¤›mda durum tam tersiydi:
Kaybolmak üzere de¤il, çoktan sönüp gitmifl bir fenomen hakk›nda
yaz›yordum. O zamanlar, "devrim" kavram› kamusal alanda veya
popüler kültürde kendini göstermiyordu art›k. Pek çok kifli bir daha
asla ortaya ç›kmayaca¤›n› düflünüyordu. Devrim kavram› felsefe ve
sosyal bilim alan›nda da karfl›n›za ç›km›yordu – Badiou, Negri,
Rancière ve Zizek gibi birkaç Solcu felsefecinin çal›flmalar› hariç
tabii. Ama onlar›n çabalar› da can çekiflen bir kavram›n son, kramp
gibi hareketleri de¤il miydi zaten? – bu dönemde, genel geçer felse-
fenin ve sosyal bilimlerin görüflü buydu iflte. 

O zamanki paradoks fluydu: Hiçbir zaman olmad›¤› kadar büyük
çat›flmalarla, ›zd›raplarla dolu bir dünyada yafl›yorduk ve var olan,
yeni yeni ortaya ç›kan zulüm ve adaletsizlik biçimlerini elefltirmek
için istemedi¤iniz kadar neden vard›. Nihayetinde, günümüz dünya-
s›na klasik Marksist devrim teorileri penceresinden bakarsak, ay›rt
edici özelli¤i afl›r› yoksulluk ile afl›r› zenginli¤in bir aradal›¤› olan,
az çok daimi bir "devrim durumu" görürüz. Böyle bir dünyada esas
aç›klanmas› gereken, istikrars›zl›k e¤ilimleri de¤il istikrard›r: Ne-
den hiçbir fley olmuyor? Neden karfl›-devrimler bu kadar istikrarl›
ve güçlü?



Yine de, kaybolup gidenler ço¤u zaman geri döner. Çok uzaklar-
da, "tarihsel" oldu¤u, hatta öldü¤ü san›lan fenomenlerin kap›m›z›
çald›¤›na, bizi haz›rl›ks›z ve flaflk›n yakalad›¤›na flahit olup duruyo-
ruz. Mesela modernli¤in giderek sekülerleflmek anlam›na geldi¤i,
yani modernli¤in kaç›n›lmaz bir biçimde dinin toplumsal, siyasal ve
kültürel alanlardan kaybolmas›na neden olaca¤› söylenmiyor muy-
du bize? Fakat güncel sorunlar penceresinden bak›ld›¤›nda, bugün
"medeniyetimiz" kendini dine at›fla tan›mlad›¤›na göre, kendini di-
¤er medeniyetlerden ay›rmak için dini bir mihenk tafl› kabul etti¤ine
göre, kaybolmayan bir fley varsa o da dindir. Asla asla dememeli. 

Fakat bu kitap isyan ve devrim geri dönecek diye bir kehanette
bulunmak amac›yla yaz›lmad›. Bunun için kehanete gerek yok. Fi-
kirler gerçek anlamda kaybolmaz. Tekrar ortaya ç›k›fllar› asla geç-
miflte ortaya ç›k›fllar› gibi olmasa bile, fikirlerin ölmemek gibi bir
huyu vard›r. Nitekim 2011'in bafl›nda, bu kitab› bitirmek üzereyken,
dünya M›s›r'da, Tunus'ta, Bahreyn'de ve Libya'daki dört isyan habe-
riyle uyand›. Tamamen beklenmedik olaylard› bunlar, özellikle de
Bat› için. Bat› ilk önce istikrar ad›na diktatörleri destekledi. Tony
Blair, bu utanç verici ân› o ibretlik retori¤iyle dillendirirken M›s›rl›
diktatör Mübarek için "son derece cesur, iyilerden yana" diyor, isya-
n›n köktendinci Müslümanlar› iktidara getirme ihtimaline karfl›
uyar›da bulunuyordu (aktaran McGreal 2011). Blair için as›l mesele
bu ülkelerin "modernleflmeleri ve evrim geçirmeleriydi, fakat bu-
nun istikrarl› bir biçimde yap›lmas›" gerekiyordu (aktaran Sparrow
2011). ‹ronik, rezil ve ikiyüzlü bir tav›rd›r bu: Blair "demokrasi ge-
tirmek" vaadiyle, yani devrimin Müslüman fiark'ta tabandan gele-
meyece¤i varsay›m›yla Irak Savafl›'n› meflrulaflt›ran birkaç kifliden
biriydi. Ve 2011'de, tam da devrimin tabandan geldi¤i anda, Blair'in
ilk yapt›¤› fley içgüdüsel olarak diktatörü desteklemek olmufltu.

Hikâye burada bitmiyordu ama. Yavafl yavafl, yerleflik düzenin
cevab› tepki vermekten revize etmeye, isyanlar›n ruhunu mistifiye
etmeye do¤ru kayd›. Nitekim isyan›n nedenlerini hemen kendi dili-
ne çevirdi: "Totaliter" rejimlerde yaflayan halklar›n "demokrasi"
mücadelesi, vs. "Uluslararas› camia"n›n her zaman oldu¤u gibi "bu
yaban toplumlara demokrasinin temel ilkelerini ö¤retmeye" çal›fla-
rak isyanlara destek verir gibi yapt›¤› and› bu (Badiou 2011). Bu sü-
reçte olay flarkl›laflt›r›ld›: Totaliter despotlara karfl› ma¤durlar. Bu
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ma¤durlaflt›rma, karfl›-devrim repertuar›ndan gayet iyi bildi¤imiz
bir fleydir. Conrad'›n Bat›l› Gözler Alt›nda's›ndaki liberal baflkahra-
man› hat›rlayal›m:

... gerçek bir devrimde en iyi insanlar öne ç›kmaz. fiiddet dolu bir dev-
rim bafllang›çta dar kafal› fanatiklerin ve ikiyüzlü despotlar›n elindedir ...
Vicdan› temiz ve adaletli olanlar, soylu, insanc›l ve kendini adam›fl kifliler;
bencil olmayan, parlak zekâl› insanlar bir hareketi bafllatabilirler – ancak bu
hareket daha sonra onlardan kopar. Onlar devrimin liderleri de¤ildir. Onlar
devrimin kurban› olurlar: Nefretin, çözülen büyünün – ve genellikle de vic-
dan ac›s›n›n kurbanlar›. Büyük bir ihanete u¤rayan umutlar, karikatürize
edilen idealler – iflte devrimci zaferin tan›m›. (2007: 126-7)

Fakat karfl›-devrimci söylemin ma¤durlaflt›rd›¤› kifliler farkl› yaflar
farkl› düflünür: "Yaflamlar›n› tehlikeye atanlar genelde ölüm, ac› ve-
ya hastal›kl› kibir üzerinden de¤il, yaflam üzerinden düflünürler"
(Deleuze 2006: 144-5). Hakikat flu ki, liberal-fiarkiyatç› söylemin
liberal demokrasinin ne oldu¤unu henüz kavramad›klar› için kand›-
r›lm›fllar gibi resmetti¤i isyankârlar bize demokrasinin asl›nda ne
oldu¤unu gösterdiler. Ma¤durlaflt›rman›n bir anlam› varsa, o da bu
hakikatten nefret etmektir. "Sömürgeci kibrin flu içler ac›s› inad›na
da bak›n siz! Deneyimledi¤imiz sefil siyasal duruma bakarsak, bu
halk ayaklanmalar›ndan pek çok fley ö¤renmesi gerekenin esas biz
oldu¤umuz bariz de¤il mi?" (Badiou 2011)

Ama ne yaz›k ki ayaklanmalar yavafl yavafl bir eksik simgesine,
fiark'taki ebedi demokrasi eksi¤inin simgesine döndü. Ve "devrim"
kavram› da azgeliflmifllik alametine dönüfltü – devrim ancak "totali-
ter" Müslüman fiark'ta meydana gelebilecek bir fley haline geldi
adeta. Dolay›s›yla ifller tersine döndü ve "oradaki", fiark'taki devrim
"buradaki", Bat›'daki devrimin olmamas›n› meflrulaflt›rmaya baflla-
d›. Ne de olsa bizim "demokrasi"miz var ve ifller o kadar da kötü de-
¤il. Bu memnuniyet kültürü, Marx'› Horatius'un hicvine baflvurma-
ya itmiflti:

Alman okur ikiyüzlülük edip ‹ngiliz sanayi ve tar›m iflçilerinin durumu-
na omuz silkerse veya Almanya'da ifllerin o kadar kötü olmad›¤›n› düflüne-
rek içini rahatlat›rsa, ona diyecek tek laf›m var: Anlat›lan senin hikâyen!
(1976: 90)

"Anlat›lan senin hikâyen". Tek tek hepimizin bu dört isyandan ç›ka-
raca¤›m›z evrensel ders, olay›n mümkün oldu¤uydu. Yerleflik düze-
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ni floka u¤ratan iflte bu imkând›.

M›s›r'daki olaylar›n "mucizevi" do¤as›n› görmemek elde de¤il: Pek az
kimsenin öngördü¤ü, uzman görüfllerini yalanc› ç›karan bir fley yafland›; bu
ayaklanma toplumsal nedenlerin sonucu de¤il de –Platon'un terimleriyle–
ebedi özgürlük, adalet ve haysiyet ideas› diyebilece¤imiz gizemli bir ey-
lemlili¤in müdahalesinin sonucuydu sanki. Ayaklanma evrenseldi: Dünya-
n›n dört bir yan›ndan herkesin bu ayaklanmayla özdeflleflmesi, M›s›r toplu-
munun niteliklerinin herhangi bir kültürel analizine gerek duymaks›z›n
ayaklanman›n neyle ilgili oldu¤unu anlamas› hemen mümkün oldu. (Zizek
2011a)

Bu evrensellikte olay›n ipli¤inin, olay›n tekilli¤i, zaman› ve yeri
aras›ndaki ba¤lar›n fark›na varmak zor de¤il – ki kitab›n as›l konusu
da buydu zaten. ‹syanlar› tekil k›lan, bilindik tikel talepleri yeniden
dillendirmeyen özgür halk örgütlenmesine dayan›yor olmalar›yd›.
Badiou'nun belirtti¤i gibi, "demokrasi" sözcü¤ü "neredeyse hiç geç-
medi" mesela; gösteriler yeni talepleri kullan›ma sokarak "yeni" bir
imkânlar "sahas›" açt› (2011). Olay› flarkl›laflt›rma teflebbüslerinde
ortadan kaybolan iflte bu tekilliktir.

Ayn› flekilde olay›n zamansall›¤› da yeniden kronolojik zamana
atfedilir ve ilerleme talebi olarak, zaman oku do¤rultusunda ilerle-
yerek "evrim geçirip modernleflme" talebi olarak ifade edilir bu se-
fer de. Ama isyanlar›n zaman› baflka bir zamand›, her fleyin müm-
kün göründü¤ü kairos ân›yd›. ‹syanlar bir karar ân›, bir tercih sundu:
olay veya statüko. Eylemci kitleler bu ân› ele geçirdiler ve kendileri-
ni bu âna kapt›rd›lar. Olayda kairos monadlar› birleflti, kendilerini
"müflterek bir isime" dönüfltürüp "zaman okunun iflaret etti¤i bofllu-
¤a" maruz b›rakt›lar ve böylece "gelecek olan› infla ettiler" (Negri
2003: 171).

Toplumsal teori çoktand›r bize geç modernlikte devrimlere yer
olmad›¤›n› söylüyor. Mesela ça¤dafl toplumsal teorinin en önde ge-
len isimlerinden Luhmann, modern dünya toplumunda ifllevlerine
göre farkl›laflm›fl, kendi kendini örgütleyen sistemlerin topluma en-
tegrasyonuyla u¤raflabilecek bir merkez olmad›¤›n› ilan etti. "Siste-
min böyle bir hedefi, amac›, merkezi veya tepesi yok ki... bunu saf-
d›fl› b›rak›p iyi toplumu elde edelim" (1994: 4). Fakat Tahrir Meyda-
n› tam da böyle bir "merkez" haline gelmedi mi? Hem her yerde olan
hem hiçbir yerde olmayan modern k›lcal iktidar›n fiziki bir merkezi
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yok elbette. As›l mesele flu: Olay›n topolojik uzam› ampirik uzama
indirgenemez.

Belirli bir kararl›l›k, azim ve cesaret efli¤i afl›ld›¤›nda, bir halk varolu-
flunu bir meydanda, caddede, birkaç fabrikada, bir üniversitede yo¤unlaflt›-
rabilir ... Bir olay›n tam ortas›nda, olay›n dayatt›¤› sorunlar› çözmeyi bilen-
lerden oluflur halk. Bir meydan iflgali için de ayn›s› geçerlidir: yemek, uyku,
koruma, dualar, müdafaa – bunlar›n hepsi her fleyin yafland›¤› yerin, bir
sembol haline gelen yerin ne pahas›na olursa olsun halk›n elinde kalmas›
içindir. Dört bir taraftan gelen yüz binlerce kiflinin sorunlar›n› çözmek im-
kâns›z gibi görünebilir; özellikle de o meydanda devlet ortadan kayboldu¤u
için. Çözmesi imkâns›z sorunlar› devlet yard›m› olmaks›z›n çözmek – bir
olay›n kaderi budur iflte. Ve bir halk›n ans›z›n, kimbilir ne kadarl›¤›na, bir
araya gelmeyi kararlaflt›rd›¤› o yerde var olmas›nda belirleyici olan fleydir
bu. (Badiou 2011)

Olay›n mucizesi tam da ampirik uzam› aflmak, bir yeri khora gibi
gücül bir "merkez"e, uzamlama uzam›na yo¤unlaflt›rmakt›r; yeni
imkânlar›n do¤du¤u, düflünülemez olan›n gerçeklik haline geldi¤i
bir uzama yo¤unlaflt›rmak veya –Nietzsche'nin bir metaforunu kul-
lanacak olursak– "gelecek labirenti" (1967: 3) haline geldi¤i bir ye-
re yo¤unlaflt›rmakt›r. Tekrar etmek gerekirse, bu mekân ne fiarkl›d›r
ne de Müslümand›r; yaratma uzam›d›r. Dolay›s›yla M›s›r isyan›n›n
en önemli boyutunun dini motiflere indirgenemezli¤i oldu¤unu vur-
gulamam›z gerekir. Nitekim militanlar› bu devrime genellikle "Al-
lah-s›z" devrim der; bu devrimi özgürlük ve adalete iliflkin seküler
evrensel taleplere dayanan bir isyan olarak nitelerler: "En yüce an
Müslümanlar ile Koptik H›ristiyanlar›n Kahire'nin Tahrir Meydan›'
nda birlikte dua edip 'Biz biriz!' dedikleri and› – sekter dinsel flidde-
te en güzel cevab› verdiler" (Zizek 2011a). "Secde eden Müslüman-
lar›n bafl›nda nöbet tutan H›ristiyanlardan" etkilenen Badiou da "saf
biçiminde" komünizmin, "Paris Komünü'nden beri en saf halinin"
tüm özelliklerini görmüfltür Tahrir Meydan›'nda (Badiou 2011).

Fakat aç›kl›¤a kavuflturmak gereken bir mesele daha var. Tahrir
Meydan›'ndan yükselen flu slogana ne demeli: "Ya Rab, Ya Allah,
M›s›r'› tiranlardan koru. Mübarek bizi duymuyor mu?" Böyle slo-
ganlar da isyan›n parças›yd›. Öyleyse meydandaki "Müslüman"
mevcudiyetini de kabul etmemiz gerekmez mi? Bence bu soru bir
tuzak: Tahrir Meydan›'ndaki komünizmden bahsetmenin olay› tas-
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vir etmekten farkl› bir boyutu daha var, o da ayn› zamanda olay›n ni-
hai olumlamas› olan performatif bir müdahele. Son olarak bunu tar-
t›flmak istiyorum.

Yukar›daki slogan›n ilginç taraf›, Allah'› (öbür dünya) egemenin
(bu dünya) karfl›s›na koymas›d›r. Bu bak›mdan eskatoloji çerçeve-
sinde yap›land›r›lm›flt›r. Nihayetinde isyan Mübarek aç›s›ndan
Mahfler Günü'ne benzetilebilirdi, zira kalabal›klar›n müzakereye
kesinlikle yanaflmad›¤› ve Mübarek'in kay›ts›z flarts›z iktidardan in-
dirilmesinde ›srar ettikleri bir gündü:

ABD Baflkan› Obama ayaklanmalar› hükümetin kabullenmesi gereken
bir görüflün meflru ifadesi olarak hofl karfl›lad›¤›n› söyleyince kafalar iyice
kar›flt›: Kalabal›klar... taleplerinin hükümet taraf›ndan kabul edilmesini is-
temiyordu; bizzat hükümetin meflruiyetini reddediyorlard›. Mübarek reji-
miyle masaya oturmak istemiyorlard›, Mübarek'in gitmesini istiyorlard›.
Onlar›n görüfllerini dinleyecek yeni bir hükümet de¤ildi talepleri, devleti
bafltan afla¤› yeniden flekillendirmek istiyorlard›. Görüflleri yok; M›s›r'daki
durumun hakikati onlar ... Ya Mübarek'in bütün iktidar yap›lar› y›k›l›r ya da
bu yap›lara dahil edilen ayaklanma ihanete u¤rar. (Zizek 2011b)

Slogan iki farkl› Allah'a iflaret eder: biri Mübarek'e faydas› dokunan
Allah, di¤eri Mübarek'i deviren Allah. Bat›'da da fiark'ta da yerleflik
düzenin korktu¤u fley as›l bu eskatolojik boyuttur. Dolay›s›yla bu
boyutla her karfl›laflt›¤›nda tak›nt›l› bir flekilde onu El Kaide'nin Dis-
ney-‹slam›na indirgemeye çal›fl›r. Sadece olayda var olan bu "Al-
lah" k›smen de olsa halk iradesini gösterir ve Paulusçu evrenselcili-
¤in dilinde konuflur. Öyleyse mesele bir komünistin bu durumu nas›l
de¤erlendirece¤idir.

Bunun örneklerinden birini Nâz›m Hikmet'te bulmak mümkün.
Nâz›m 1930'larda yazd›¤› bir fliirde ‹slamc› bir hereti¤in, fieyh Bed-
rettin'in ruhunu diriltir. Bedrettin 1417'de Müslüman köylüler, Rum
denizciler ve Yahudi tüccarlar› Osmanl› sultan›na karfl› birlefltiren
bir isyan bafllatm›flt›r. ‹deolojik aç›dan, fieyh Bedrettin hem dini
hem de siyasal otoriteyi reddediyor, tek egemenin Allah oldu¤unu
ve Allah'›n dünyevi bir kuruma dönüfltürülmemesi gerekti¤ini savu-
nuyordu. Dahas› dünyadaki her fleyin müflterek oldu¤unu vaaz edi-
yordu. Özel mülkiyete yönelik bu sald›r›, fieyh Bedrettin'in "En-el
Hak" anlay›fl›ndan yola ç›kan herkesin zekâ bak›m›ndan eflit olabi-
lece¤i varsay›m›yla birleflince, insan›n Allah'tan baflka hiçkimseye
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kulluk edemeyece¤i anlam› ç›k›yordu (bkz. Eyubo¤lu 2010: 175,
247-8). Bu temelde isyan›n evrenselci bir yönelimi vard›r; Müslü-
manlar ile di¤er müminler aras›nda bir karfl›tl›k infla etmez. Ayak-
lanmaya Bedrettin'in müridi Börklüce Mustafa öncülük etmifltir. Üç
y›l süren ayaklanma sonunda sultan taraf›ndan bast›r›lm›flt›r. Müs-
lüman ilahiyat›, hem Osmanl› geçmiflinde hem de bugün Türkiye'
de, isyan› hep hor görmüfltür. Nâz›m ise epik fliirinde isyan›n komü-
nist veçhesini ortaya koymufltur:

. . .
Ayd›n›n Türk köylüleri, 

Sak›zl› Rum gemiciler, 
Yahudi esnaflar›, 

on bin mülhid yoldafl› Börklüce Mustafan›n 
düflman orman›na on bin balta gibi dald›. 
Bayraklar› al, yeflil, 
kalkanlar› kakma, tolgas› tunç 

saflar 
pâre pâre edildi ama, 
boflanan ya¤mur içinde gün inerken akflama 
on binler iki bin kald›.

Hep bir a¤›zdan türkü söyleyip 
hep beraber sulardan çekmek a¤›, 
demiri oya gibi iflleyip hep beraber, 
hep beraber sürebilmek topra¤›, 
ball› incirleri hep beraber yiyebilmek, 
yârin yana¤›ndan gayr› her fleyde 

her yerde 
hep beraber! 

diyebilmek 
için 

on binler verdi sekiz binini..

Yenildiler. 
. . .

(Hikmet 2002: 64)

Burada öne ç›kan fley, tekilin müflterekle iliflkisidir: "hep beraber!"
Yönetenlerin "küfür" sayd›¤› budur. fiiirin sonunda Bedrettin'i son
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bir kez daha görürüz, bir a¤aca as›l› bir halde:

. . .
Ya¤mur çiseliyor, 
Serezin esnaf çarfl›s›nda, 
bir bak›rc› dükkân›n›n karfl›s›nda 
Bedreddinim bir a¤aca as›l›.

Ya¤mur çiseliyor. 
Gecenin geç ve y›ld›zs›z bir saatidir. 
Ve ya¤murda ›slanan 
yapraks›z bir dalda sallanan fleyhimin 

ç›r›lç›plak etidir.
Ya¤mur çiseliyor. 
Serez çarfl›s› dilsiz, 
Serez çarfl›s› kör. 
Havada konuflmaman›n, görmemenin kahrolas› hüznü 
Ve Serez çarfl›s› kapatm›fl elleriyle yüzünü.

Ya¤mur çiseliyor.

(Hikmet 2002: 72)

Müslüman Spartaküs'ün bu yenilgisi ve daha niceleri, Tahrir Meyda-
n›'nda kazan›lan zaferin arka plan›d›r. Bu bak›mdan Nâz›m Hik-
met'in pozisyonu Derrida'n›n mesihsiz mesihçili¤ine benzetilebilir.
Destan'› izleyen k›sa bir parçada, birisi Bedrettin'in müritlerinden
birine flöyle söyler: "Sizin bu itikad›n›z, diyor, H›r›stiyanlar›n itika-
d›na benziyor. Onlar da, ‹sa peygamber tekrar dünyaya gelecektir,
derler" (75). Bunun üzerine Bedrettin'in müridi flöyle karfl›l›k verir:
"Bedreddinin ölüsü, kemiksiz, sakals›z, b›y›ks›z, gözün bak›fl›, dilin
sözü, gö¤sün solu¤u gibi dirilecek. Bunu bilirim iflte" (Hikmet 1987:
265).

Serez Meydan› gibi nice meydan, karfl›-isyan karfl›s›nda üzün-
tüyle "kapatm›flt›r elleriyle yüzünü". Tahrir Meydan›'n› bir olay uza-
m› yapan iflte budur. Peki bu zafer komünizm ile ‹slam aras›ndaki
çetrefilli iliflki hakk›nda ne söylüyor? Slogan›n ikinci k›sm›na geli-
yoruz: "Mübarek bizi duyuyor mu?" Bizzat labirentin eski simgele-
rinden olan kulak olay›, "gelecek labirentini" nas›l duyar?

Bu kitaptaki labirentimizin ipli¤i olan olay zamans›z, tekillik ve
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"gelecekte bir hedef" aras›nda bir ba¤lant›d›r, gelecek olanla bir
ba¤lant›d›r (Nietzsche 1967: 220). Yaflam bizzat bu ipliktir; bu ipli-
¤i "giderek daha güçlü hale gelecek flekilde e¤irmek – iflte insana
düflen budur" (349). Bu labirentten, Yeni'den kaç›fl yoktur. Olay la-
birenti "kay›p yol de¤il, bizi tekrar tekrar ayn› noktaya, hem geçmifl
hem flimdi hem de gelecek olan ayn› âna götüren yoldur" (Deleuze
1983: 188). Olay labirenti yeninin bengi dönüflü olan labirenttir. 

Bu iplik, olay› "duyman›n" ilk yoludur: olumlama. Fakat insan
labirentin hakikatini inkâr edebilir, hatta hor bile görebilir. Bu ikinci
iplik negatife, h›nca götürür (188). Nietzsche olay› küçümseyenlere
flöyle seslenir: "Samimiyetle yalvar›yoruz size: Gidin bu iple as›n
kendinizi!" (aktaran Deleuze, a.g.y.: 110). Fakat olumlama için hâlâ
zaman vard›r. Olumlama kalan zamanda meydana gelebilir. Labi-
rentin anlamlar›ndan biri de budur. Ama daha önemlisi, labirent,
olay oluflu gösterir: Olay› olumlamak oluflu olumlamakt›r (188). Fa-
kat, ki as›l mesele tam da budur, olumlamak yaln›zca "duyulacak"
bir fley de¤ildir. Yunan miti flöyledir:

Dionysos Ariadne'den olumlamay› duymas›n› istemez yaln›zca, olum-
lamas›n› da ister: "Küçük kulaklar›n var, benim kulaklar›m var sende; zeki-
ce bir sözcük b›rak oraya." Kulak labirent gibidir, kulak olufl labirentidir ya
da olumlama labirenti. Bizi varl›¤a götüren fleydir labirent; olman›n tek yo-
lu olufltur, olman›n tek yolu labirentin ta kendisidir. Ariadne'nin kulaklar›
Dionysos kulaklar›d›r: Olumlaman›n kendisi de olumlanmal›d›r ki varl›¤›n
olumlamas› olabilsin. Ariadne Dionysos kulaklar›na zekice bir sözcük b›ra-
k›r. Yani kendisi Dionysosçu olumlamay› duymufl olan Ariadne, bu olumla-
may› Dionysos'un duydu¤u ikinci bir olumlaman›n nesnesi yapar. (A.g.y.)

Benzer bir flekilde, yukar›daki slogan sadece duyulacak bir fley de-
¤ildir. Sarhofl olmufl Dionysosçu kalabal›¤›n kula¤›na da zekice bir
sözcük b›rakmak, müdahale etmek gerekir. Bu ba¤lamda, tektanr›c›
mesihçili¤in (Bedrettin'e, Müntzer'e kadar), bilinen ilk mesihçi
mezhep olan Zerdüfltlük de dahil gerilemekte olan paganl›¤›n göl-
gesinde yükselmifl olmas› önemlidir. Aksine modernlikte ise, özel-
likle Marx ve Nietzsche ile, "Prometheus ‹sa'n›n gölgesinde yükse-
lir" ve "Prometheus krall›¤›nda Deccal sayg›de¤er bir s›fat haline
gelir" (Taubes 2009: 89). Taubes'›n aksine, bu "sayg›de¤erli¤in" sa-
dakati hak etti¤ini ›srarla savunmam›z gerekti¤ine inan›yorum: Bu-
gün bile, din elefltirisi olmadan hiçbir elefltiri mümkün de¤ildir.
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Mübarek ve daha niceleri kalabal›¤› olumlay›c› bir biçimde "du-
yamaz". Fakat "duyabilenler", bir müdahaleyle, zekice bir sözcükle
bunu bir kere daha olumlamal›d›r. Elinizdeki kitap, o zekice sözcü-
¤ün komünizm oldu¤unu öne sürüyor.

—
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