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Modernleşme, Aşkın Yurtsuzluk ve Kimlik

Fırat Mollaer* 
ÖZ

Bu yazı, “kimlik” meselesini, ev/yurt, yersizyurtsuzluk, kimlikçi mantık, 
kimliksizleşme, ironi gibi anahtar kavramlarla ve modernliğe yönelik 
fenomenolojik bir okumayla değerlendiriyor. 
Yazının amacı, hem oluş felsefesinin zamana/ilerlemeye/evrenselciliğe 
vurgu yapan ilkelerinin ve hem de varlık felsefesinin mekânı/ilerleme 
eleştirisini/yerelciliği önceleyen ilkelerinin kendi başına ele alındıklarında 
yol açacakları tek yanlılığa dikkat çekmek ve kimliği “ikili optik”le 
değerlendirmek. 
Kimlik, aynı anda geçerlilik talep eden iki ilkenin arasında, Oluşun 
kaygan zeminleriyle Varlığın aşkın yurt arayışlarındaki sabitlemelerinin 
gelgitinde yer alır; “Varolma”nın olduğu gibi “Oluş”un, geçmişin olduğu 
gibi geleceğin, sürekliliğin olduğu gibi değişimin konusudur. Kapitalist 
modernleşmenin yurtsuzlaştıran süreçlerinde acımasızca akan (Hegelyen) 
Dünya-tarihi’ne karşı otantik etiğe çağrılırız. Diğer yandan, bir tarafta 
Hegel’in huzursuz tin’i diğer tarafta ise Heidegger’in otantik etiğiyle 
“kaygı”lanırız. Bu duraksız gelgitler hakkında uyanık olmak, sorunu 
kökten çözmese bile mesele haline getirmenin bir yolu olabilir; iki taraflı 
kaygıları anlamayı ve sorgulamayı sağlayabilir; tehlikeli çağrılmalara 
ve mensubiyetlere karşı bizi sürekli uyarır. O halde, yapılması gereken, 
kimliği ironisinden yalıtarak ele alan tek optikli/boyutlu yaklaşımın terk 
edilmesidir.
Anahtar kelimeler: kimlik, modernleşme, aşkın yurtsuzluk, modernizm, 
ironi.

Modernization, Transcendental Rootlessness 
and Identity 

ABSTRACT
This article examines the matter of “identity” via key concepts such as 
home/territory, deterritorialization, identity logic, non-identity and through 
a phenomenological reading of modernity. 
The aim of this article is to attract attention the one-sidedness (which 
is manifested when these two issues are treated separately) of both the 
principles of the philosophy of becoming, which emphasizes time/progress/
universality, and of ontology, which prioritizes the space/the critique of 
progress/localism, and to examine identity with the dual optic.
Identity exists between these two principles which simultaneously demand 

validity; in the ebb and flow of the slippery ground of becoming and the 
immobilization caused by the search for a transcendent territory; identity 
is a matter of “becoming” as well as of being, of the past as well as the 
future, of change as well as continuity. We are called towards the authentic 
ethic against the (Hegelian) world-history, which flows relentlessly 
through the deterritorializing processes of the capitalist modernization. 
Still, we are anxious with Hegelian uneasy Geist on the one hand, and with 
Heideggerian authentic ethic on the other. Being aware of this unceasing 
tide may not solve the problem completely, but it might be a way to make a 
question of it; it may help understand and question the reciprocal concerns; 
it warns us against dangerous connotations and allegiances. What should 
be done then is to abandon one-optical/dimensional approach, which deals 
with identity by insulating it from its inherent irony. 
Keywords: identity, modernization, transcendent rootlessness, modernism, 
irony

Özgürlük adına bir kişinin kimliğinin 
özgüllüğünü es geçme girişimi her zaman 
tehlikeli bir biçimde soyut kalacaktır; 
böyle bir kimliğin kişinin kendisine yönelik 
‘otantik’ duygusu kadar ezenin yarattığı bir 
şey olduğunu saptamış olsa bile.

Terry Eagleton
 

“Özgürlük” teriminin çağrıştırdığı başka ideolojiler 
bizi yanıltmasın. Eagleton, burada, neredeyse her 

eserinde yaptığı gibi, “postmodernizmin yanılsamaları”ndan 
birini ima ediyor aslında. Bu eleştiriyi biraz geriye alıp sorular 
biçiminde sürdürürsek problemin mahiyetini ortaya koyabiliriz: 
Modernleşme ve “kimlik” sorununa nasıl yaklaşmalıyız? 
Kimlikten vazgeçebilir/kimliksizleşebilir miyiz? Eğer bu 
mümkün olsaydı, kimliğin sebep olduğu varsayılan çağdaş 
sorunlar çözülür müydü? “Kimliğin özgüllüğü”, Adorno’nun 
“kimlikçi mantık” (identitarian logic) olarak tanımladığı 
kavrama mı karşılık gelmektedir? Kimlikten vazgeçmezsek/
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kimliksizleşmezsek, zorunlu olarak, kimlikçi mantığın etik ve 
politik açıdan tehlikeler arzeden dünyasına doğru çekilir miyiz? 
Bunlar, postmodern teorinin geride bıraktığı sorular. Zira 
postmodern teorinin moda haline getirdiği tasavvurlardan biri 
de “kimliksizleşme”dir. 
 Hrant Dink’in haince öldürülmesinin ardından düzenlenen, 
konuşmacı ve dinleyici olarak katıldığım bir milliyetçilik 
sempozyumu bu soruları yeniden düşünmenin yolunu açtı. 
Tanıklıklardan biri dikkat çekiciydi: Hrant Dink, beraber 
katıldıkları bir kimlik sempozyumunda (postmodern) siyaset 
bilimci bir akademisyenin kimliksizleşmeye/bağlantısızlaşmaya 
yaptığı övgüye “bir kimliğimiz kaldı elimizde” biçiminde 
karşılık vermiş. Hrant Dink’in belirli bir kimliği özcü bir şekilde 
savunmadığını, doğallaştırılmış ve sabitlenmiş kimliklerin 
muhtemel tehlikelerinin farkında olduğunu bilmekteyiz. O 
halde, bu cevabını nasıl yorumlayalım? 
 Bu yazıda, Hrant Dink’in bu ikili yaklaşımını bir kalkış 
noktası olarak ele alıp, ev/yurt, yersizyurtsuzluk, kimlik, 
kimlikçi mantık, kimliksizleşme, ironi gibi anahtar kavramlarla 
birlikte ve modernliğe yönelik fenomenolojik bir okumayla 
değerlendireceğim. Yazının amacı, hem oluş felsefesinin zamana/
ilerlemeye/evrenselciliğe vurgu yapan ilkelerinin ve hem de varlık 
felsefesinin mekânı/ilerleme eleştirisini/yerelciliği önceleyen 
ilkelerinin kendi başına ele alındıklarında yol açacakları tek 
yanlılığa değinmek ve kimliği “ikili optik”le değerlendirmek. 

Kimlik, aynı anda geçerlilik talep eden iki ilkenin arasında, 
Oluşun kaygan zeminleriyle Varlığın aşkın yurt arayışlarındaki 
sabitlemelerinin gelgitinde yer alır; “Varolma”nın olduğu 
gibi “Oluş”un, geçmişin olduğu gibi geleceğin, sürekliliğin 
olduğu gibi değişimin konusudur. Kapitalist modernleşmenin 
yurtsuzlaştıran süreçlerinde acımasızca akan (Hegelyen) Dünya-
tarihi’ne karşı otantik etiğe çağrılırız. Diğer yandan, bir tarafta 
Hegel’in huzursuz tin’i diğer tarafta ise Heidegger’in otantik 
etiğiyle “kaygı”lanırız. Bu duraksız gelgitler hakkında uyanık 
olmak, sorunu kökten çözmese bile mesele haline getirmenin 
bir yolu olabilir; iki taraflı kaygıları anlamayı ve sorgulamayı 
sağlayabilir; tehlikeli çağrılmalara ve mensubiyetlere karşı bizi 
sürekli uyarır. Kimliği ironisinden yalıtarak ele alan tek optikli 
yaklaşımın terk edilmesi ve kimliğin “ancak bu çarpık açıdan 
kavranabileceği”nin anlaşılması: Hrant Dink’in tutumunu 
değerlendirebilmenin ön koşulu budur belki de.1  
 I - Modernleşme ve Yurtsuzluk

Ev geçmişte kalmıştır. Bugün kendimizi 
evimizde hissetmemek ahlâkın bir parçasıdır. 

    Theodor Adorno

 Yurtsuzluk sadece fiziksel mekânla ilgili olsaydı, “sürgün” 
gibi, metafizik anlamların yoğunlaştığı bir insanlık durumunu 
ve kendisini dünyanın her yerinde sürgünde hissedenlerin 
psikolojisini anlamaya kapı aralamak dahi imkânsız olurdu. 
Ayrıca, bu herşeyden önce, tahayyülün ve yorumun etkisini 
inkâr etmek anlamına da gelebilirdi. Çünkü “yurt”la eşanlamlı 
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kullanılabilen “ev” açısından baktığımızda, evin nesnel mekânı, 
eve yüklenen anlamlara oranla oldukça önemsiz kalır. Bu yorum 
faaliyeti olmaksızın mekânların duygusal ve akli bir anlam 
kazanması zordur. Mekânlar, Bachelard’ın (2008) “uzamın 
poetikası” olarak adlandırdığı bir yolla bizim için anlamlara 
dönüşür.2 
 Adorno, yoğun bir anlam dünyası kuran “ev” kelimesini 
metafor olarak kullanırken belli bir bilinç durumunu kastediyor 
ve bunu bir ahlâk telakkisine bağlamak istiyordu. Minima 
Moralia, Nazi Almanyası’nda yaşanan meşum olayların üst 
düzey bir soyutlaması olarak okunabilir. Bu bir yana, bize asıl 
söylemek istediği şudur: Evi/yurdu Varlığın ve ahlâkın temeli 
haline getiren Nazi Almanyası ya da liberal demokrasinin 
anavatanları (“hür dünya”), yani her neresi ya da hangi rejim 
olursa olsun, kendimizi “onlar”ın özdeşleşmemizi istediği yerde, 
evimizde hissetmemek ahlâkın bir parçasıdır/parçası olmalıdır. 
The Jargon of Authenticity’nin sayfalarını araladığımızda da 
durum değişmez. Eleştirel Teori’nin öncü filozofu, Heidegger 
felsefesinde ikametin Varlığın “temel özelliği” (“İkamet etmek 
Varlığın temel özelliğidir”) haline getirilmesinin3 tehlikeli bir 
“sahicilik jargonu”na yol açtığını düşünüyordu. Dolayısıyla, 
“temel”ci otantisite söyleminin sabitlemeleri karşısında, 
-aslında arka planında “sürgün” gibi güçlü bir metafiziği 
içeren- “yabancılık”ın “ahlâkın bir parçası” olarak düşünülmesi 
gerektiğini ileri sürüyordu. Mesafe etiğini öne çıkaran ve 

özdeşleşmeyi (en azından belli biçimlerini) totaliter bir tehdit 
olarak algılayan bir bilinç durumudur burada söz konusu olan. 
O halde, bilinç durumlarıyla ilgilenen fenomenoloji, “ev/yurt” 
ve “evsizlik/yurtsuzluk” temalarına giriş yapmak üzere isabetli 
bir felsefi başvuru noktası gibi görünüyor. Fakat bu, sorunu 
modernlikle ilişkilendiren bir fenomenolojik yaklaşım (türü) 
olmalı. 
 Adorno, postmodernler gibi, bazı modern felsefe 
anlayışlarının ve modern yapıların totalleştirici ve 
yerliyurtlulaştırıcı bir eğilim taşıdıklarını düşünen ilk 
filozoflardan biridir.4 Oysa, bunun karşısında, modernliğin 
aslen yersizyurtsuzlaştırıcı bir dinamiğe sahip olduğunu iddia 
eden sadece Heidegger değildi. Aslına bakılırsa, bu, belli 
bir açıdan, romantik ironi doktrinine kadar geri götürülebilir. 
Zira “Shlegelci romantik ironi doktrininde de belirtildiği gibi, 
özgürlüğün bedeli kesin bir evsizliktir” (Eagleton, 1992: 166). 
(Bunu kendi terminolojimiz açısından, Oluşun bedeli kesin bir 
evsizliktir biçiminde tevil edebiliriz).
 Radikal modernlik koşullarının yol açtığı yurtsuzluk 
bilinci fenomonolojinin sosyoloji alanındaki temsilcileri 
tarafından da gündeme getirilmiştir. Örneğin, Berger ve çalışma 
arkadaşları, Adorno’dan farklı biçimde, bir “hoşnutsuzluklar” 
kaynağı olarak yaklaşsalar da, sorunu tamamen aynı terimle 
ortaya koymuşlardır: “evsizlik”. Filozof Adorno’nun mutlak 
özdeşleşme ve/ya kimlikçi mantığın önünü alacak etik 
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arayışlarına karşılık, bu sosyologların öncelikli amacı, modern 
toplumda yaşayanların bilinç durumunu araştırmaktır. Buna 
göre, modern toplumdaki “hoşnutsuzluk”ların önemli bir bölümü 
“evsizlik” gibi bir çerçeve altında ortaya konulabilir. Çünkü 
modern toplumda insanların yerlerinden yurtlarından edilmeleri 
adeta bir yasa mertebesine ulaşmıştır. Buraya kadar söylenenleri, 
göçler ve savaşlardan kaynaklanan (cebri ve fiziksel) yerinden 
edilme sorununu irdeleyen bir tarihçi-sosyologdan da pekâlâ 
duyabilirdik. Fakat bu sosyologların asıl kaydadeğer katkısı, 
modern zamanlarda “evsizlik”in “metafizik” bir yapıya ulaşıp, 
“evrende evsizlik” sorununa dönüştüğüne dair dikkat çekici 
saptamalarıdır (Berger vd., 1974). (Berger ve arkadaşlarının 
“evrende evsizlik” biçiminde formüle ettiği sorun, romantik 
doktrinin geçen asırdaki bir devamı sayılabilir). 
 Adorno’yu yorumlarken, söyleminin “sürgün” 
metafiziğinden beslenmiş olabileceğine kısaca değinmiştim. 
Adorno’daki mistik öğeleri tartışmak bir yana dursun, bu 
minvalde, anayurttan kopuşu cennetten kovulma temasına dek 
geri götürüp yurtsuzluğu evrenselci bir teolojide temellendiren 
başka bir yaklaşımı da gözden kaçırmayalım. Evsizliği 
modernlik koşullarıyla açıklayan bir önceki yaklaşım, bununla 
karşılaştırıldığında epey tarihselci görünür. Zira yurtsuzluğa 
dair bu yeni açıklama, bizi, daha köktenci bir hamleyle, insanlık 
tarihinin başlangıcına götürür ve evrenselci bir hamleyle sorunu 
tarihsel koşullardan bir ölçüde yalıtır. Sözgelimi, sosyolog-

düşünür Sennett’in “sürgündeki insan”a kentsel mekânda bir 
yer edindirme çabasında, ilksel yurttan kopuşun telafisi olarak 
yorumlanabilecek bir yuva arayışının izlerini takip edebiliriz. 
Ünlü eseri Ten ve Taş’ın önsözünde amacını şöyle açıklar: 
“Sarp ve çetin kent coğrafyası belli bir ahlâki vaatte bulunur. 
Kendilerini Cennet Bahçesi’nden sürülmüş kişiler olarak kabul 
edenlere bir yuva olabilir (…) Cennet bahçesinden sürülmüş 
olanların şehirde kendilerine bir yuva bulabileceklerini 
göstermeye çalıştım” (2006: 21).  
 Bu durumda, en azından beş farklı başlık altında 
irdelenebilecek “yurt” yorumları olduğunu not düşebiliriz: 
i) Bachelard ve mekânın poetikası, ii) Heidegger ve Varlığın 
temel özelliği olarak ikamet, iii) Adorno ve evsizliğin erdemine 
övgü, iv) Berger ve çalışma arkadaşlarına göre modernliğin 
hoşnutsuzlukları ve “evrende yurtsuzluk”, v) yurtsuzluğu 
cennetten kovulmayla açıklayan teolojik bir yaklaşım. 
 Son olarak, bu başlıklardaki modernlikle ilişkili bazı 
“evsizlik” yorumlarının gereğinden fazla karamsar olduğunu 
düşünenler için, modernlik yazınında çığır açan Marksist 
düşünür Berman’ın düşüncelerine göz atabiliriz. Berman’ın 
meseleye -Berger ve arkadaşlarının aksine- “evrende evsizlik” 
gibi metafizik bir zaviyeden ya da Sennett gibi teolojik bir açıdan 
yaklaşmadığı kolaylıkla tahmin edilebilir. Fakat bizim için 
önemi, modernlik sorununu “ev” açısından değerlendirmesi. 
 Berman’ın yaklaşımı, öncelikle, “modernlik”, 
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“modernleşme” ve “modernizm” gibi kavramları incelikli bir 
biçimde ayırt etmesiyle dikkat çekmiştir. Şimdiye kadar izini 
sürdüğümüz soruna yol açan, “modernleşme”dir; “modernizm” 
ise modernleşmenin neden olduğu tahribatı telafi etmeye yönelik 
çabaları ihtiva etmektedir: “Modernizmi, modern insanların 
modernleşmenin nesnesi oldukları kadar özneleri de olmak, 
modern dünyada sıkıca tutunabilecekleri bir yer bulmak ve 
kendilerini bu dünyada evde hissetmek için giriştikleri çabalar 
olarak tanımlıyorum”. Dolayısıyla, burada “evsiz bilinç” ya 
da nesneleşme koşulları modernleşmeye bağlanır; modernizm 
de evsizleştirici süreçlerin eleştirisi ve kaygan zeminlerde ev 
kurma çabası olarak değerlendirilir. Modernizm, katı olan tüm 
nesnelerin buharlaştığı kapitalizm girdabı içinde kendimize bir 
ev temin etmek üzere giriştiğimiz çabalardır (Berman, 2004: 
11). 
 II - Modern Oluş’un Huzursuzluğu ve Aşkın   
 Yurtsuzluk  

Çağın yazgısını erkekçe karşılayamayacak kişi 
için söylenecek söz şudur: Döneklerin bilinen 
gürültücülüğüyle değil sadece ve sessizce geri 
dönsün.

Max Weber

 Fakat “yurt” meselesinin modern zamanlarda edebi-felsefi 
muhtevayla ilk kez nasıl ele alındığını görmek ve sözünü ettiğim 
metaforik anlamların klasik örneklerinden biriyle karşılaşmak 
için Lukacs’ın gençlik eserlerinden biri olan Roman Kuramı’na 

yönelmek gerekecek. Başlığından anlaşılabileceği gibi, eser, 
bir edebi formu “kuram”laştırma girişimidir aslında. Ancak 
genç Lukacs, büyük bir çağ değişiminin dile geldiği edebi bir 
form olarak yorumlamak suretiyle, “roman”a dar anlamda 
“edebi”nin ötesinde bir anlam yüklemiştir. O kadar ki, roman, 
-genç Lukacs’ın “romantik anti-kapitalizmi”nin etkisiyle- 
“aşkın yurtsuzluk” durumuna ayna tutmaktadır. Yazar, romanı 
“Tanrıların terk ettiği dünyanın epiği” ve “çivisi çıkmış dünyanın 
ayna imgesi” gibi terimlerle tanımlar; bir “aşkın yurtsuzluk” 
durumuyla ilişkilendirir. Roman, eski bütünlüklü uygarlıkların 
tarihten çekilmesiyle birlikte yitik bütünlüğü telafi etmek gibi 
epik bir amaçla donanmıştır. Burada bütünlük terimi, yurt ile 
doğrudan ilişkili olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 Lukacs’ın -özellikle sonraki eserleriyle- “bütünlük” 
kavramını Marksist teorinin kullanımına sunan Hegelci 
Marksizm’in yirminci yüzyıldaki en önemli öncüsü olduğunu 
hatırlayalım. Yani bu terimin ünlü adresi Hegel felsefesidir. 
Lukacs’ın roman çağını aşkın yurtsuzlukla karşılaması, Hegel’in 
Estetik’teki şiir ve nesir çağına dair pasajlarını hatırlatır. Bu 
pasajlarda, şiir, nesir safhasından önce gelir ve tamamen farklı 
bir dünyayı temsil eder. Bu aşama, hakikatin tarihte kendini 
bütünlüklü olarak gösterdiği ilk aşamadır; evrensel olan 
tikelden ayrılmamıştır; burada yasayla görünüşü, amaçla aracı 
birbirinden ayırıp sonradan birleştiren soyut muhakemenin 
alanında değiliz (Guha, 2006: 30). Şiir aşaması, bölünmenin 
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olmadığı, haritası sabit, bütünlüklü çağlara karşılık gelmektedir. 
Lukacs’ın şairane sözleriyle, “ne mutludur, yıldızlarla kaplı 
gökyüzünün tüm olası yolların haritası olduğu çağlar-yolları 
yıldızların ışığıyla aydınlanan çağlar (…) Uçsuz bucaksızdır 
dünya, geniştir ama bir yuvayı andırır yine de, çünkü ruhta 
yanan ateş yıldızlarla aynı özsel doğadandır” (2003: 31, 50). 
 Lukacs’ın, sonradan esere yazdığı önsözde, henüz bilinçli 
bir Marxist olmadan kaleme aldığını özellikle vurguladığı 
eserindeki bu tutumun, Hegel’in “mutlak yırtılış”a tarihin 
temel misyonunu atfederek modernliği kahramanca karşılayan 
tutumundan daha nostaljik olduğu aşikardır. Burada bir yurt 
özlemi, hatta “aşkın yurtsuzluk”a yakılmış bir ağıt” ve nostalji 
şiirselliğin içeriğinde kendini hemen hissettirir.
 Hegel, şiirden nesre, bütünlükten parçalanma, 
yabancılaşma ve göreliliğe geçişin olumlu tarihsel sonuçlarına 
odaklanır. Böylece, göreliliğin yanında tikellik de belirir ve Tin 
kendiliğinin bilincine ulaşma yolunda bir aşama kaydetmiş olur. 
Dünya-tarih’ine böyle adım atmış oluruz.5 Hegel, bu kopuştan 
sonraki tarihin teleolojik koordinatları hakkında uyarısını 
yapar: Nostalji/yurt özlemi, “güvence veren bir duygusallık”tır 
ki, tarihi ilerleten aklın huzursuzluğu bunun emin bir tutunma 
noktası olmadığını her daim ortaya koyar. O “mutlu çağlar” 
unutulacaktır. Tarih şiirsel mutluluğu aramanın yeri değildir; 
mutluluğun temeli tarihin nesri de olamaz: “Tarihin mutlu 
sayfaları boş sayfalardır” (1991: 95). Çünkü tinin fenomonolojisi 

açısından, “hedefe doğru ilerlemede mümkün hiçbir duraklama 
yoktur ve bilinç daha önce gelen hiçbir durakta doyum bulamaz 
(…) o araçsız olarak sınırın ötesine geçme ve bu sınır kendisine 
ait olduğu zaman da kendi kendisinin ötesine geçme edimidir 
(…) o halde kendisinden gelen bir şiddete uğramakta, bu şiddet 
yüzünden sınırlı her doyumun tadı kaçmaktadır (…) Ama bu 
korku yatıştırılamaz; o, tam boş yere, düşüncesiz bir durağanlık 
içine yerleşmek isterken, düşünce gelip bu düşünce yokluğunu 
rahatsız eder ve onun huzursuzluğu bu durağanlığı bozar; tam, 
boş yere, her şeyin kendi türünde iyi olduğu güvence veren bir 
duygusallığa tutunurken...akıl tarafından yıpratılır” (1993: 18).
 Aklın “huzursuzluğu”nun “durağanlığı” bozmasıyla Tarih 
sahnesi açılmış ve İlerleme başlamıştır. Zaman tüm mekânları 
bastırıp hükmünü sürmüş, durağanlığı alaşağı etmiş ve kalıcı 
olan ne varsa gelip geçiciliğin hizmetine vermiştir. Burası 
zamanın, ilerlemenin ve oluşum halinde olmanın merkezi, yani 
oluş felsefesinin kalbidir. Oluş felsefesi, varlık felsefesinin 
mekânı zaman karşısında önceleyen tutumuna karşı, mekânı 
ikincil bir kategori haline getirir ve (belirli bir mekânda) 
olmanın yerine oluşum halinde olma’yı koyar (Lefebvre, 2014: 
287; Harvey, 2003). Bu, zamanın mekân, oluşun varlık değerleri 
karşısında zaferi sayılır. Zaferin güç ve erkeklikle doğrudan 
bağlantısından olsa gerek, Hegel’den itibaren, yurt (sıla) hasreti, 
bir tür dişil zayıflık, ana rahmine dönüş arzusu ve kadınsılık 
gibi çağrışımlarla çevrelenmiştir. Burada romantizmin sıcak 
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diyarlarına ve kırılganlığına karşı realizmin soğuk yüzü, 
huzursuz ilerlemeye gösterilen dişil muhalefete karşı (modern) 
uygarlığın eril güçleri ve kayıp bir çocukluk çağına duyulan 
özleme karşı erginleşmeye ve tin’in kahramanlığına yapılan 
vurguyu ayırdedebiliriz. “Olumsuzun korkunç gücü” diye 
başlar Hegel: “Tin’in yaşamı, ölüm karşısında korkuya kapılan 
ve kendini yıkımdan koruyan yaşam değil, ona katlanan ve 
onda kendini sürdüren yaşamdır. Tin, doğruluğunu ancak saltık 
yırtılış içinde bularak kazanır (…) olumsuzdan yüz çeviren 
olumlu halindeyken böyle bir güç olmaktan uzaktır” (2005: 65-
6).
 Hegel’in yadsımanın (erkeksi) gücüne karşı söylevini 
duyanlardan biri Weber olmuştur. Weber, Hegel’in akıl kendini 
tarihte gösterir düsturundan hareketle, rasyonelleşmenin tarihsel 
fenomenlerini analiz etmiş ve onun -ancak erkeksi bir anlayışın 
gerçekçi bir biçimde karşılayacağı- “demir kafes”inin karşı 
konulamaz bir güç olduğunu yazmıştır: “Çağımızın yazgısının 
özelliği rasyonalizasyon ve entelektüelizasyondur. Her şeyden 
önce ‘dünyanın büyüsünü kaybetmesi’dir (…) Çağın yazgısını 
erkekçe karşılayamayacak kişi için söylenecek söz şudur: 
Döneklerin bilinen gürültücülüğüyle değil, sadece ve sessizce 
geri dönsün. Eski kiliseler kollarını açmış şefkatle beklemektedir 
onu. Ne de olsa, onun işini güçleştirmek istemezler” (1993: 
150-1). Bütün kuşkuculuğuna rağmen, Weber’i önde gelen 
modernlik yorumcularından biri haline getiren, “dünyanın 

büyüsünü kaybetmesi”ni modern dönemin “yazgı”sı olarak 
ortaya koymasıdır. 
 Tam bu bağlamda, toplumsal teorinin geleneksel olarak 
Weber’in “düşman kardeş”i saydığı Marx’ın Hegelci sesini 
duymamak mümkün değil. Marx, Hegel’de “tepetaklak duran” 
diyalektiğin “ayaklarını yere bastırırken” gelişimin genel 
mantığına dokunmamıştır. Komünist Manifesto’nun patlayıcı 
üslubunda dile geldiği gibi, volkanik patlamalarla ilerleyen 
bir zaman vardır ve tüm mekânları silip geçmektedir; yerleşik 
olan ne varsa söküp atmaktadır. Tüm bu savrulmalar içinde 
tarih çelişkilerle ilerlemektedir. Ayrıca, Hegel ve Weber’in 
erkeksi ilerlemesi, daha imalı bir tonda karşımıza yine çıkar. 
Tarihsel Oluşun (muhtemelen) bir cinsiyeti vardır ve Varlığın 
dişil özelliklerine karşı erkekçe bir ilerleme imgesinin çağrışım 
hattında yer alır: “Bugünün kuşağı, Musa’nın çölden geçirdiği 
Yahudilere benzer. Bu kuşak, yalnız yeni bir dünyayı ele geçirmek 
durumunda değildir, bu kuşağın, o yeni dünyanın düzeyinde 
olacak insanlara yer açması için yok olması da gerekir” der 
ve ekler Marx: “Romantizmin (…) döktüğü gözyaşlarını biz 
dökmeyeceğiz” (1988: 134; 2003: 166). 
 Neticede, yurt meselesi, Hegelci-Marxist hümanizmin 
Tarih yapan ve Tarihin huzursuzluğunda kendi kendini yaratan 
insan mottosunda konumlanmaktadır. Burada yuva sıcaklığı ve 
mekânın tüm getirileri bir tür uzlaşmacılıkla, tarihin üretken 
güçlerini zayıflatan ya da kısa devre yaptıran gerici/gerilemeci 
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bir uyumculukla yakından bağlantılıdır. Diğer yandan, 
kimlik, olma ile değil oluşum halinde olmayla, Varlığın kalıcı 
değerleriyle değil Oluşun sürekli yaratıcı yıkımıyla tanımlanır. 
Bu, kimliğin (kalıcı referanslarla) tanımlanamaz hale gelmesi 
demektir. Kelimenin teknik anlamıyla hümanist olan bu tutum 
alma hattında yer yurt edinme ve özdeşleşmenin olumsuz 
çağrışımları vardır. 
 III - Modernleşmeye Karşı Modernizm 

Evrensel hayat âşığı, dipsiz bir elektrik 
sarnıcına girer gibi dalar kalabalığın içine...
Her dakika, zaman duygusu, zaman düşüncesi 
altında ezildik. 

Charles Baudelaire

 Minima Moralia’nın nostalji’nin ahlâkın bir parçası 
olamayacağını ifade eden fragmanından yola çıkmış ve 
yurt sorunuyla ilgili muhtelif yorumları irdelemiştik. Yuva 
hasretinden/aşkın yurtsuzluğa ağıttan devam edelim. Lukacs’a 
inanacak olursak, burada ele almamız gereken ilk eser Don 
Kişot’tur. Çünkü aşkın yurtsuzluğa verilen ilk yanıt yel 
değirmenleriyle savaşan Don Kişot’tan gelmiştir. Don Kişot, 
bütünlüğün kaybedilmesinin nesir halindeki ifadesidir. Hegel’in 
kaygısız bir nesnellik içinde baktığı tarihe, o, derin bir kederin 
eşliğinde yönelir: “Aşkın yuvaya giden yollar geçit vermediğinde, 
en saf kahramanlık groteskleşmeye, en güçlü inanç da deliliğe 
mahkûmdur (…) Tarihsel sürecin, zamanın geçişinin derin 
kederi seslenir bize bu yapıttan; ebedi bir içeriğin, ebedi bir 

tavrın bile zamanı dolduğunda anlamını yitirmek zorunda 
olduğunu söyler: Zaman ebedi olanı silip süpürür. Donkişot, 
dış hayatın düzyazısal bayağılığına karşı içselliğin ilk büyük 
savaşıdır” (2003: 108).
 Büyük harfli tarihin ve/ya Oluşun yarattığı “derin 
keder”in en güçlü ifadelerinden biridir bu. Bir ideal tip olarak 
Don Kişot’un Oluşun (“çağın yazgısını erkekçe karşılayan”) katı 
realizmi tarafından çoğu zaman hafife alınmış olması şaşırtıcı 
değildir. Gördüğümüz gibi, Weber, yel değirmenleriyle savaşan 
kişiye, zaten görelilik çağının parçalarından bir haline gelmiş 
eski kiliselere sessizce geri dönmeyi tavsiye ederken, Hegel 
tarihin katı yasalarına karşı gösterilen direnci tipik bir çocukluk 
hastalığı olarak görür; Marx içinse arkada bırakılması gereken 
bir tutumdan başka bir şey değildir. 
 Lukacs’ın yorumunda, karikatürize edilmiş Don Kişot’tan 
çok farklı bir portreyle karşı karşıyayız. Bu Don Kişot portresi, 
bütünlüğün parçalanmasına karşılık gelen bir edebi biçimin 
en güçlü örneğini sergilemektedir. Fakat Lukacs’ın “aşkın 
yurtsuzluk” için yakılan bu ağıta belagatle katılması bir noktanın 
gözümüzden kaçmasına neden olmasın. Don Kişot, tarihsel 
Oluşun -yukarıda ele aldığımız- güçlü korosuna karşı basit bir 
anti-modern tepki geliştirmez. Dış hayatın bayağılığına karşı 
verdiği içsellik mücadelesinin biçimi, onu aşkın yurtsuzluğa 
yönelik modernist tarzdaki tepkilerin ilk örneklerinden biri haline 
getirmiştir aynı zamanda. Kundera, bu nedenle onu modern 



O
DA

K

monograf 2015/3

Modernleşme, Aşkın Yurtsuzluk ve Kimlik  • 9594 • Fırat Mollaer

çağın kurucularından biri olarak ele alır (Kundera’nın Don 
Kişot’u Descartes’la birlikte ele alan yorumuna, Don Kişot’un 
“modern çağ” ya da modernleşmeden ziyade modernizmin 
kurucularından biri olduğu biçiminde bir ihtirazi kayıt düşelim). 
Don Kişot, “Varlığın unutulması”na karşı insanın somut varoluş 
durumlarının ve “yaşam dünyası”nın irdelenmesi gibi amaçlara 
matuf roman biçiminin de ilk örneğidir (Kundera, 1987). Aşkın 
yurtsuzluğa bir tepki vermektedir ama hem Lukacs’ın hem de 
Kundera’nın mutabık olduğu üzere bunu modern bir biçimle 
gerçekleştirmektedir. 
 Bu karmaşık tutumu, -modernizm denildiğinde akla ilk 
gelen isimlerden biri olan- Baudelaire’in üretken çelişkilerinde 
takip edebiliriz. Baudelaire, Don Kişot’un dış hayatın 
“bayağılığına karşı” verdiği içsellik savaşını ve buradaki iç-dış 
bölünmesini çok iyi duymuştur. Baudelaire’in bir şair olarak iki 
kimliğinin olduğunu söyleyebiliriz: Yurt düşüncesine karşı bir 
kozmopolit ve modernleşmenin neden olduğu parçalanmaya 
karşı ebedi olanın peşine düşen bir şair. 
 Baudelaire’in şair kimliklerinin bir yönü, bir kent gezgini 
ve (gezginden öte) kentin kamusal yaşamının kendiliğinden 
filozofu olan flanör iken, diğer yönü, burjuva toplumundaki 
evsizliğin koşullarına öfke biriktiren dandy ve bohem’dir. Flanör, 
evsizlikte mesken tutmuş, kendini kalabalıkların ortasında 
evinde hisseden (evrensel) bir dünya insanıdır: “Evrensel hayat 
âşığı, dipsiz bir elektrik sarnıcına girer gibi dalar kalabalığın 

içine (…) bir sanattır kalabalığın tadını çıkarmak (…) Yalnız ve 
düşünceli gezgin bu evrensel kaynaşmada eşsiz bir sarhoşluğa 
erer” (2003: 100-1; 2006: 22). 
 Ne var ki, modern hayatın parçalanmışlığında bu hazlar, 
derhal Don Kişot’un “derin keder”ine dönüşebilir; Baudelaire 
edebiyatı bunu çok iyi gösterir: Flanör olmak daimi engellerle 
karşılaşır. Bir kere, flanörün özgürlüğü, Engels’in aynı 
tarihlerde İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu’nda gösterdiği 
makineleşme ve yabancılaşma tarafından tehdit edilmektedir. 
Kenti özgürce arşınlayan flanörün yerini, fabrikadaki üretim 
sürecine benzer bir biçimde, aynı hareketleri otomatik bir 
biçimde tekrar eden “kalabalığın (mekanik) adamı” almaktadır 
(Benjamin, 2004). 
 Zamanın mekânı sömürmesi ve ikincil bir olguya 
indirgemesi, Baudelaire’in flanörünü hayali bir toplumsal tipe 
çevirir. Alacaklılarından kaçarak yaşayan Baudelaire de bir 
flanör değildir artık. Günlüğünün bir sayfasına not ettiği gibi 
zamanın üzerinde hüküm sürdüğü bir nesnedir: “O karabasan 
(...) Her dakika, zaman duygusu, zaman düşüncesi altında 
ezildik” (2000: 145). Bu durumda, yurt,  kent imgesiyle birlikte 
batıp gitmiştir. Benjamin’in şairane üslubuyla, geriye kalan bir 
“çöküş atmosferi”dir: “Dehşetle görür melankolik, dünyanın 
sabit bir doğa durumuna geri dönüşünü. Onu kuşatacak bir 
tarih öncesi soluk, bir aura (hâle) yoktur (…) Geçmişten 
kaynaklanan hüzün ile geleceğe yönelik umutsuzluk, bunların 
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ortak duygularıdır (…) bu çöküş atmosferidir (…) Artık hiçbir 
deneyim kazanamayacak olan için, teselli diye bir şey de yoktur. 
Öfkenin özünü oluşturan da, bu olanaksızlığın saptanmasından 
başka bir şey değildir” (1995: 146; 2004: 176, 204).6  
 Bunun birkaç tür tepkiyle sonuçlanması öngörülebilir: 
Öfke, (Baudelaire’in) bohem karakterinde kapitalizme bir 
tepkiye dönüşebilir. Öte yandan, kamusal alanın soğukluğuna 
ve güvensizliğine/tutunumsuzluğuna karşı sıcak bir ev arayışı 
başlar. Baudelaire’in Heidegger’in bazı sorunsallarını önceden 
haber verdiği yer tam da burasıdır. Heidegger de, Metafiziğe 
Giriş’te Varlığın kalıcılığının Oluşun geçiciliği üzerindeki 
üstünlüğünü ilan eder; “Oluşun merkezinden öteye, varlığın 
güçlerinin ilk alanına”, “evin koynunda başlayan, örtünmüş, 
korunmuş sıcacık hayata, koruyucu varlıkların içinde yaşadığı 
mekân olan Hareketsiz çocukluk ülkesindeki iyi hayata seyahat”i 
önerirken estetik teorinin modernite koşullarında kalıcı normlara 
ulaşma istemini dile getirir (Harvey, 2003: 234-5: 246). 
 “Modernite’yle kastettiğim” der Baudelaire, “bir yarısı, 
sonsuz ve değişmez olan sanatın, gelip geçici, ele avuca sığmaz, 
koşullara bağlı olan diğer yarısıdır” (2003: 104). Baudelaire’in 
melankolisinde dile gelen ikilem, modernitenin bu ilk tanımında 
saklı olan; “gelip geçici-koşullara bağlı ve sonsuz-değişmez”, 
yani değişim ve ebediyet, oluş ve varlık, zaman ve mekân, 
kamusal ve özel alan, eril ve dişil olan, nesnellik ve öznellik, 
“mutsuz bilinç” (Hegel) ve “kaygı” (Heidegger), yurtsuzluk ve 

yuva sıcaklığı (ya da sıla özlemi) gelgitlerinde gözlenebilecek 
olan genel ikilemin bir parçasıdır. Baudelaire, bir yandan, dandy 
kimliğiyle “sanat sanat içindir” ilkesinde ifadesini bulan estetik 
teorinin ucuna, diğer yandan da gelip geçici olanın arayışında 
Oluşun alanına savrulur; onun bilinci, sanatın kalıcı ve geçici 
ilkeleri arasında gidip gelir. Baudelaire’in perspektifini farklı 
kılan da, kimliğin varlığın olduğu gibi oluşun da konusu 
olduğuna dair “ikili optik” için uygun bir araştırma zemini 
sunmasıdır.  
 IV - İronik ve Tehlikeli Kimliklerimiz

Kültürel kimlik varlığın olduğu 
gibi oluşun da konusudur.

Stuart Hall

 Fakat nedir “ikili optik”? “İroni”yi anlatan en 
uygun imgelerden biri sayılabilir. Kierkegaard, Sokrates 
“fenomen”inden hareketle ironi “kavramı”nı ele alırken, filozof 
için “uçan balıkların balık ve kuş ikilemi içinde anlatılması gibi 
ancak iki varoluş ile açıklanmasına izin verilmiş bir kişiliktir” 
diye yazar (2009: 21). Buradaki “ironi” telakkisinin, belli bir 
konu üzerinde hiçbir konum almamak gibi anlaşılan genelgeçer 
(ve basit anlamıyla olumsuz) ironi anlayışından farklı olduğu 
hemen farkedilecektir. Gerçekten, Kierkegaard’dan itibaren 
ironi, (Don Kişot’tan da âşina olduğumuz) dış ve iç arasında 
bölünme, (Lukacs’ın roman formuyla ilişkilendirdiği) bütünlük 
yitimi, (Baudelaire’in şair kimliklerinde gördüğümüz gibi) 
kişinin kendisini karşıtlıklardan birinin konumuna tam olarak 
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yerleştirememesi, “perspektif”in düzlemesinden değil sadece 
çarpık bir açıdan görülebilen bir kesin yorum “boşluğu”, 
karmaşık hakikatin gerektirdiği ölçüde karmaşık bir tutum 
biçiminde anlaşılır.  
 Dolayısıyla, ironiyi her durumda sinik bir tutumla 
özdeşleştirmek onun karmaşık yapısını basite indirgeme riski 
taşır. İroni, akıl aracılığıyla organik sentezde uzlaştırılamayan 
bir karşıtlık çerçevesinde kurulur. İronik yaklaşımın hareketi, 
bu karşıtlığın ne sentetik bir biçimde ortadan kaldırılması ne 
de görmezden gelinmesini talep eder. Yani, ironik yaklaşım 
“aynı anda iki yerde de olma”yı amaçlar (Jameson, 2004: 243-
246). O halde, burada, özdeşliğin (kimliğin) basit bir biçimde 
silinmesiyle radikal bir olumsuzluğa (özdeş ya da kimlik 
olmayana) sıçrayış ve orada sabitlenmeden sözedemeyiz; daha 
ziyade her özdeşliğe (kimliğe) eşlik eden bir “boşluk” (farklılık) 
sözkonusudur. “Özdeş (kimlik) olmayanı özdeş (kimlik) 
olanın kendisiyle birlikte düşünme” faaliyetidir bu anlamıyla. 
Sonuç olarak, Hall’un bölüm başı epigrafı olarak aldığımız 
cümlesindeki hakikat, kimliğin varlığın olduğu gibi oluşun da 
konusu olması, ona ancak ironi zemininden yaklaşabileceğimizin 
olgun bir ifadesidir. İroni, bu tanımda, varlık ile oluşun ikisinden 
birine tam olarak yerleşememekten neşet eder; daha doğrusu bu 
yerleşememenin bizatihi kendisidir. 
 İroniden sözedilebilmesi bu karşıtlığın canlı tutulmasına 
bağlıdır. Karşıtlığın bir tarafına yerleşmek ironinin ölümüdür 

ama onu her daim yanı başında bekler. Bunu Raymond 
Williams’ın Second Generation romanından örnekleyelim: 
Kitapta bir anti-emperyalist milliyetçi, milliyetçiliğin belli bir 
anlamda sınıfa benzediğini ileri sürer. Yani onu sona erdirmenin 
tek yolu onun içinden geçmektir. (Buna göre, Marx da sınıfı tüm 
zaman ve mekânlarda geçerli olabilecek evrensel bir toplum 
kategorisi olarak değil, yabancılaşmanın bir biçimi olarak 
görmüştür. Ne var ki,  yabancılaşmanın tarihten silinmesi, 
sınıftan geçmekle mümkündür). Bu karakterin sözleri dikkate 
alındığında, özellikle kolonyalizm karşıtı hareketlerin nasıl 
bir “ironi”yle mâlül oldukları anlaşılabilir (Eagleton, 1993). 
İroni, kimliği aşkın bir yuvada sabitleyen Varlık ile yuvanın 
sürekli yıkılmasını öğütleyen Oluşun eşzamanlı taleplerinden 
kaynaklanmaktadır. Sözgelimi, bu ilişkinin bir varyantında, 
sabitlenmiş kimlikler, Batının evrenselci dayatmalarına karşı 
çözüm olarak görülüp değişmez kültürel “temel”ler arayışına 
gidilebilecektir. Bu eğilim, makûl bir ironinin boyutlarını aşan 
bir “tehlike”ye doğru yön kazanabilir. Tehlike, Şarkiyatçılığın 
sorunsalını değiştirmeden olduğu gibi bırakan  Garbiyatçı zırh 
kuşanma ya da “tersinden oryantalizm” sorunudur (Said, 2004). 
Öte yandan, Oluşun merkezindeki kolonyalist iktidar pratikleri, 
Afrikalının Afrikalı olarak ezildiğini sürekli hatırlatmaktadır. 
Dolayısıyla kimliğe gönderme yapmayan bir kolonyalizm 
karşıtlığı da pratik olmaktan uzaktır. Peki, bu durumda özcülüğe 
ve/ya ırkçılığa sapmayan, aynı zamanda (Batılı) Oluşun farkı 
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yok sayarak aynılığa indirgemesine karşı iş gören bir politik-
toplumsal stratejinin ilkeleri neler olabilir? Açıkçası, bu soruları 
teorik olarak doyurucu biçimde cevaplamak oldukça zor. İşte 
tam da bu tür bir hareket “zor ve nihai olarak olanaksız ikili bir 
optik” gerektirir (Eagleton, 1993: 26).
 Kimlik insanlığımızın gerçekleştiği zorunlu bir kategoridir 
ama bir toplumsal yapım sürecinde şekillenir. Modernliğin 
yapıları, yani, sanayileşme, kapitalizm, kentleşme, ulus devlet, 
küreselleşme, toplumsal ve cinsel işbölümü, kamusal ve özel 
alan ayrımı, kimliklerin inşa edildiği, istikrar kazandı(rıldı)ğı ve 
sahnelendiği toplumsal sahalardır. Kimlik, varlığın sıcak yuvası 
olarak düşünülebilecek bir romantik geçmişte verili değildir. Bu 
modern Oluş uğraklarından geçerek tahayyül edilir, inşa edilir, 
kurumsallaşır ve gerçekleşir.  
 Bir başka açıdan, hayat sadece formlarla içerik kazanıp 
gerçekliğe dönüşebilir. Kimlik formunun, tarihsel ve toplumsal 
yaşamlarımızı biçimlendiren modernliğin büyük yapılarıyla 
içerik kazanabileceği gibi. Bu bağlamda, Simmel’in formlar 
sosyolojisindeki bir ilkeyi dikkate almak gerekir: “Formlar 
versus yaşam süreci”, modern kültürdeki başlıca çatışmayı 
oluşturur. Simmel, bir bakıma, Varlık ve Oluş güçleri arasında 
çatışan modern hayatın temel çelişkisini sosyolojik ve felsefi 
zaviyeden ortaya koymaktadır. Böylelikle, Simmel’in sosyolojisi, 
uzlaştırılması teorik olarak imkânsız romantik ikilikler hattını 
izlemektedir: formlar-yaşam. Burada asıl altı çizilmesi gereken 

nokta ise, formların sürekli akışkan ve devingen olan hayatı 
baskı altına alma tehlikesidir (Simmel, 2006). Bunu kimlikler 
sosyolojisine şöyle tercüme edebiliriz: Yaşamlarımız çeşitli 
kimlik formlarıyla içerik kazansa bile, bu formların tarih ötesi 
ve değişmez temeller oldukları öne sürüldüğünde, kendimizi 
kimliklerin hapishanesinde bulabiliriz. Kimliklerin demir 
kafesinden kurtulmanın bir yolu, onların toplumsal kuruluşunu 
hatırlamak olabilir. Bu hapishanelerin gardiyanları (temelci 
milliyetçiler, etnik farklılıkları kutsayan etnisistler, medeniyet 
farklılıklarını ontolojikleştiren Şarkiyatçılar ve Garbiyatçılar, 
cinsel farkları her daim hatırlatarak feminist tezlere direnen 
erkek-egemen yaklaşımlar ve cinsiyeti mutlak farklılık vesikası 
olarak öne süren radikal feministler ve diğer özcüler) kimlikleri 
sabitleme mesaisi yapadursun, kimliklerin tahayyül edildiğini 
(Anderson), geleneklerin icat edildiğini (Hobsbawm-Ranger) 
ve medeniyet farklılıklarının kurgulandığını (Said, Amin) 
anımsayacak sözlere ihtiyacımız var. Aksi halde, Batı merkezci 
“evrenselcilik”ten sakınırken, bu kez de bizi dargörüşlü bir 
yerlicilikte sabitleyen özcülükte sıkışıp kalırız. Otantik (olduğu 
varsayılan) kimlikler, Oluş karşısında değişmez bir Varlığın 
sıcak evi imgesiyle pazarlanabilir ve Varlığın kimileri için soğuk 
bir zindan olabildiği gerçeğini gizleyebilirler.  
 Bu soğuk zindan, Heidegger’in felsefi kariyerinde 
Nazizm’le kurduğu dirsek temasını hatırlatıyor. Aşkın 
yurtsuzluk için ağıt öylesine gözü dönmüş ve sarsıcı bir biçimde 
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yakılır ki, ona bir yurt sunmaya dünden razı olan ve evsizlikten 
daha kötü sonuçlara neden olabilecek tehlikeli güçler tarafından 
suistimal edilmeye açık hale gelir. Çünkü Heidegger’in Oluşun 
modern “tehlike”lerine karşı umut bağladığı “koruyucu güç”ler, 
evsizlik için olsa bile özgürlük için güvence vermez. Heidegger, 
Hölderlin’den “tehlikenin olduğu yerde/koruyucu güç de 
serpilip gelişir” dizesini hatırlattıktan sonra ekler: “aynı şair 
bize şunu da söyler: ‘…insan bu yeryüzünde şairane bir şekilde 
ikâmet eder” (1998: 81). Hegel’in aşılmasında Tarihsel ilerleme 
imkânları gördüğü şiir yeniden ikâme edilmiş ve yurdun şiiri 
(ile şiirin yurdu) yeniden kazanılmıştır. Ne var ki, zamanın 
hükmünü ve “tekniğin çıldırmışlığı”nı denetim altına almış 
tinsel güç temasının, ihtiraslı ve muktedir bir yurt arayışıyla 
birleşerek Nazizm’e dönüştüğü de bir tarihsel gerçek. 
 Heidegger’in bulduğu ev, hiç şüphe yok ki, Adorno’nun 
yaşayabileceği bir yer değildi. Girişte belirttiğim gibi, 
Adorno’nun evsizliğin erdemine çağrıda bulunurken Nazizm’in 
sakatladığı yaşam koşullarını varsaydığını düşünmeliyiz (Minima 
Moralia’nın altbaşlığı “Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar”dır. 
Kitabı oluşturan fragmanlar arasında, Heidegger’in de dâhil 
olduğu “muhafazakâr devrim” akımının dilinden düşürmediği 
“Kültüre Dönüş”ü “Ölüme Götüren Sağlık” fragmanı mânidar 
bir biçimde izler). Gelgelelim, kimliğin sürekli bir inşa faaliyeti 
içinde kurulduğunu varsaydığımızda dahi, zamanın, ilerlemenin 
ve Oluşun alanında mütemadiyen buharlaşan kimlik(sizlik)

lerimiz hayatı bir başka açıdan çekilmez hale getirebilir. 
          Sözün özü, kimlik, Oluş ve Varlık güçlerinin sürekli 
çarpıştığı bir politik-toplumsal arenada inşa edilir. İnşa 
sürecindeki çatışmayı görünür kılabilirsek, bu karşıt 
güçlerin çoğul varlıkları bir imkâna dönüşebilir mi? Eğer 
Kierkegaard gibi “ironi”yi belli bir fenomenden hareketle ele 
alırsak, kimliğin, içkin çelişkileriyle, ancak çarpık bir açıdan 
kavranabilecek “ironi kavramı”na ulaşabileceğimiz bir tikel 
uğrak olduğunu söyleyebiliriz. Öyle bir fenomen ki,  şayet 
habis bir ur gibi gelişirse, bünyesindeki Oluşun soğuk güçleri 
de Varlığın sıcak güçleri kadar yaşamı sakatlayabilir. Sonuç 
olarak, kimlik fenomeninin ironi kavramıyla rabıtasını kurmak, 
tek boyutlu perspektifler ve kapalı paradigmalar içinde iş 
göremeyeceğimizi, fenomenin iç gerilimlerinin nihai olarak 
üstesinden gelinemez olduğunu ve ikili optiğe başvurmaktan 
başka çaremizin bulunmadığını kabul etmek demektir aslında. 
Hrant Dink gibi modern yapılanmalar tarafından örselenmiş 
bir kimliğin taşıyıcısı olan aktivist yazarların, bir taraftan 
kimliklerine sahip çıkarken diğer taraftan temelci kimlik 
anlayışından kaçınmalarındaki “ikili optik”i anlamamızın tek 
yolu da budur belki.   
NOTLAR
1 Kierkegaard, Sokrates’in “ironi”sini anlatırken, Sokrates’in (düşüncelerinin) dış ve iç 
olarak ikiye bölündüğünden söz eder: “Dışı her zaman ‘öteki’ bir şeyi, bir karşıtlığın 
varlığını çağrıştırıyordu...Dışı ve içi uyumlu bir bütünlük oluşturmuyordu, çünkü dışı 
içiyle zıtlaşma halindeydi ve insan onu ancak bu çarpık açıdan kavrayabiliyordu” (2009: 
14-15).
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2Said, Doğu ve Batı’nın tahayyül edilmiş coğrafi mekânlar olduğunu anlatmak için 
Bachelard’ın “uzamın poetikası” kavramına gönderme yaparak şöyle yazar: “Evin 
nesnel uzamı eve şiirsel olarak yüklenenlere oranla pek önemsizdir; yüklenen genellikle 
adlandırıp duyumsayabileceğimiz imgesel ya da mecazi değeri olan -evi ‘perili’, ‘yuva 
gibi’, ‘hapishane gibi’ ya da ‘büyülü’ kılabilen- bir niteliktir. Yani uzam bir tür şiirsel 
süreçle, duygusal hatta ussal bir anlam kazanır (…) alanlar burada bizim için bir anlama 
dönüşür” (2004: 64).

3Heidegger felsefesi, (yurda) yerleşim meselesinin fiziksel anlamı aşan bir karaktere 
sahip olduğuna dair çok tartışılmış örneklerden biridir. Heidegger, ikamet etmeyi Varlığın 
temel özelliği olarak ele aldığı gibi, ikametin “şairane” doğasına dikkat çeker. Buna 
göre, ikamet, bir mekânda yerleşmek değil, o mekânın kültürleştirilmesi ve kültürüne 
dair sorumluluğunun üstlenilmesini anlatır: “Uzamlar kendi varlıklarını ‘uzam’dan 
değil yerlerden alırlar” (vurgu Heidegger’in)” (Chambers, 2005: 75). Yukarıda Said’den 
aktardığım pasajın bu ikamet felsefesiyle -ilk bakışta benzer görünmesine karşın- önemli 
bir farklılık ihtiva ettiğini düşünüyorum. Said’in Vico’dan ilham alarak geliştirdiği 
“dünyevilik” telakkisinin açıklamalarından biri sayılabilecek bu pasajda, insanın 
yorumlayıcı bir varlık olduğuna ve tahayyül gücüne dair, nesnelci olmayan, fenomenolojik 
bir yaklaşım bulunmaktadır. Fakat bu yaklaşımın, ikameti Varlığın temel özelliği olarak 
sabitleyen bir varoluşçulukla birebir örtüşmesi zorunlu değildir. Zira Said’de tahayyüle 
dayalı anlamlandırma sürecinin yerleşik yapılar ve iktidar tarafından nasıl etkilendiğine 
yönelik -söz konusu varoluşçulukta olmayan- eleştirel bir dikkat söz konusudur.   

4Adorno’nun postmodern teorinin (özellikle özdeşsizlik ve “yersizyurtsuzlaşma” 
açısından) öncüsü olduğunu iddia eden yorumlara dair eleştirel bir şerh düşmek 
tartışmamızın anafikrini oluşturan “yurt” açısından faydalı ve gerekli olabilir. Ayrıca, 
bu şerh, hem postmodern özdeşsizliğe hem de Heidegger’in sahicilik etiğine karşı 
alternatif arayışlar açısından da önemlidir. Best ve Kellner’a göre, Adorno –özellikle bizi 
ilgilendiren “özdeşlik” konusu bağlamında- bir “ön-postmodern teori” ortaya koymuş 
ama post-yapısalcı filozoflarla birçok ortak yanına rağmen, “eşanlı olarak yapıbozumcu 
ve yeniden-inşacı bir kanalda iş görmüştür” (Best&Kellner, 2011: 276). Dallmayr’a gore 
ise, “Adorno’nun formülleştirmesi içinde özdeşsizlik, özdeşliğin yalnızca bir silinişine, 
radikal bir olumsuzluğa sıçrayışına (ya da özdeş olmayana) eşdeğer değildir. Bu sıçrama, 
muhtemelen postmetafizik düşüncenin en önemli ve vazgeçilmez cazibesidir...(oysa 
Adorno’nun) demek istediği, özdeşsizliğin özdeşlikle yan yana konulduğunda ayrı bir 
alan olmadığı, daha çok her özdeşlikte gizli bir farklılık ve kendini-aşkınlık, her bulunuşta 
bir yokluk olduğudur. Daha somut bir şekilde söylendiğinde, özdeşsizliğe yönelmek, 

kavrayışsız bir boşluğa doğru çekilmenin değil, onun yerine ayrı ya da farklılaşmış 
özdeşliklerin farklılaşmasını ve çekişmesini...‘özdeş olmayanı özdeşliğin kendisiyle ve 
kendi içinde’ düşünme çabası”dır (Dallmayr, 2007: 415).

5Guha, Hegel estetiğinde şiirden nesre geçişi, tinin yaşamını anlatmanın analitik 
aracı olarak kullanarak (Hegelci) Dünya-tarihin nesrine atılmış bir adım olarak 
yorumlamaktadır. Tinin bu atılımı, öteki tarihleri ve dolayısıyla “tarihsellik ve dünyanın 
nesri”ni dışlayarak gerçekleşmiştir. Bu, “tarihin nesri ya da Dünya-tarihini” “tarihsellik 
ve dünyanın nesri”ni yok ederek “icad” eden emperyal bir tarih yazımı stratejisidir. Daha 
fazla bilgi için bkz. (2006: 2. ve 3. bölüm).  

6“Yurttan kopuş”un teolojik ve seküler yorumlarının bir bileşimi olması anlamında 
Benjamin’le ilgili açıklayıcı bir not düşmekte fayda var: Benjamin için “şiirsel” terimini 
gelişi güzel kullanmadım. Heidegger de bu dünyada şiirsel bir şekilde ikâmet etmekten 
söz eder; Hegel’in bıraktığı şiiri sahiplenir. Ne var ki, bu sahiplenme ile Benjamin’in 
romantik anti kapitalizm, Marxizm ve anarşizm etkileri taşıyan üslubu arasında derin 
farklar vardır. Benjamin (2004), VIII. tarih tezinde tarih meleğinin önüne sürekli 
yıkıntılar koyan Oluşu anlatır: “Bizim bir olaylar zinciri gördüğümüz yerde, o tek bir 
felaket görür, yıkıntıları birbiri üstüne yığıp, onun ayakları dibine fırlatan bir felaket. 
Melek, büyük bir olasılıkla orada kalmak ölüleri diriltmek, parçalanmış olanı yeniden bir 
araya getirmek ister. Ama cennetten esen bir fırtına kanatlarına dolanmıştır (…) Fırtına 
onu sürekli olarak sırtını dönmüş olduğu geleceğe doğru sürükler; önündeki yıkıntı yığını 
ise göğe doğru yükselmektedir. Bizim ilerleme diye adlandırdığımız, işte bu fırtınadır”. 
Benjamin’in romantik anti-kapitalizminin farkı özellikle V. tezden takip edilebilir: 
“Tehlike, hem geleneğin varlığına, hem de o geleneğin seslendiklerine yöneliktir. İkisi 
için de aynı tehlike, yani kendini egemen sınıfların bir aracı kılma tehlikesi vardır. Her 
çağda yapılması gereken, geleneği, onu alt etmek üzere olan konformizmin elinden bir 
kez daha kurtarmak için çaba harcamaktır”. Benjamin’in meleği -daha önce belirttiğim- 
yurttan kopuş temasının teolojik ve seküler boyutlarının bileşimi olarak görülebilir. Fakat 
Benjamin, Heidegger’den farklı olarak bir devrim kavramına sahiptir. Yurttan kopuş ya 
da cennetten sürgün ancak bir devrimle telafi edilebilir. 
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