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BiZiM SORUNUMUZ MEVCUT TOPLUMSAL 
SORUNLARI <;OZECEK BiR DEGER VE 

ANLAM DUNYASI OLU�TURAMAMAKTA. 
. YOKSA NOSTAUiNiN KENDiSi KURUCU 

BiR FiKiR DEGiL. 

olu$mas1, guvenligin devaml1g1 �ehir hayatmdaki koy nostal-

ve adaletin i$1emesi gibi bir i$1evi jisini sormak istiyorum. Sizce 

ustlenmekteydi. Bunlar olmad1- modern ya�amdaki koy nostal-

grnda kimse Osmanlr sultanrn, jisinin sebebi nedir? 

tahtrnda tutmuyordu. Dolas1yla 

i$1evine odaklanmam1z gereki- Bunun en ironik ornegi "serpme 

yor. Sultani bugune getiremezsin 
koy kahvalt1s1". Marketten al1nan 

ama yonetimin i$1evlerini bugune 
urunler bak1r bir tabaga konuldu-

gunda koy kahvalt1s1 oluyor. Her-
getirebilirsin. Tarihle kurulacak 

kes bunun aslrnda koy kahvalt1s1 
ili$kinin i$1evsel bir ili$ki olmas1 

olmad1g1nr bilmesine ragmen 
gerekiyor. Bir yap, i<;indeki bir 

oyle olmasrn, istiyor ve oyle go-
unsur zamanrnda ne i$1ev goru-

yordu sorusu sorulmal1 ve bugun 
ruyor. Goethe, Genf Werther'in 

o i$1evi aktarmak istiyorsak
Ac1/an eserinde bahsettigimiz 

hangi yeni arai;larla aktarrlabilir
bu durumu anlat1r. Neydi bunlar? 

diye bak1lmalr.
H1zlr endustrile$me, duzenin 

<;ok h1zlr degi$mesi ve kalaba-

Mesela dunun dunyasrnda insan- Irk kitlelerin $ehirde ya$amaya 

lar kendi yeti$tirdikleri yiyecek- ba$lamas1 bir anda topraga, 

leri yiyorlard1. Bugun nostaljik dogaya, ormana yonelik bir tutku 

olarak herkes kendi yiyecegini uretiyor. Edebi olarak da roman-

uretsin demek anlams1z. Bugu- tizm ak1mrn1 doguruyor. $ehirler 

buyudugunde insanlar arasrndaki nun teknik ve i$ bolumu yap1lan 

dunyas1nda anlams1z. Peki, 
ili$kinin tabiat, degi$iyor. Dolay1-

insanlarrn kendi yiyeceklerini 
s1yla $ehre gelindiginde degerler 

uretmeleri ne anlama geliyor? 
degi$iyor. Onur, asalet, $eref gibi 

Toprakla ve tabiat dongusi.iyle 
$ahsi degerlerin yerine kurallar, 

baglarrnrn kopmamas1 anlamrna 
ili$kiler, i$1evsellikler gei;meye 

ba$hyor. Ba$lang1<;ta $ehrin 
geliyor. Bunun nostaljiye donLl$-

bu kalabal1k yap1s1 i$1etilmez 
mesi i$1evselligi t1k1yor. Birileri 

goruluyor. �unku <;ok suni, tutarli 
kalk1yor bunu kendi ba$1na 

yapmaya <;ah$1yor. Siyaseten de 
olmayan bir yap, gibi goruluyor, 

boyle; birileri kalk1yor eskinin 
duygular anlamsrzla$ryor. Ama 

yonetim bi<;imini getirmeye, 
aslrnda bu durum duygularrn yok 

oldugu anlamrna gelmiyor. Farklr 
eski liderlik tarzlarrnr, eskinin 

estetigini, me$kini dayatmaya 
bir bi<;im altrnda duygular kendi-

sine yeni bir yer buluyor. 
<;ah$ryor. Butun bunlar, bi<;imcili-

qi dayatryor. Nostaljinin panze- Nostalji pazarlayan ki.ilti.ir 
hiri anlamd1r! Anlamr bugune endi.istrisi de burada ciddi bir 
ta$irsanrz nostalji olmaz. problem olu�turmuyor mu? 
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Kultur, bugun endustrinin uret-

tigi bir metaya donLl$mLl$tLlr. 
Ge<;mi$ de bu endustrinin en 

temel hammaddesini te$kil edi-

yor. Aslrnda metala$ma anlam-

dan koparryor. Zaten anlamdan 
koparmazsanrz metala$tira-

mazsrn,z. Karl Marx bunu i$<;inin 
emegi meselesinde <;ozumler. 

Bir i$<;inin emegini eger alrnabi-
lir, sat1labilir, degeri ol<;ulebilir 
bir $eye donLl$tLlremezseniz 
metala$tiramazsrn1z. Metala$-

tird1grn1zdan andan itibaren de 

bir insan olan bir i$<;iden degil 
saatle hesaplanan emekten 

bahsetmeye ba$larsrn1z. Bu da 

anlamdan kopartmaktir. An-

lamdan kopmamak ger<;eklikten 
kopmamak demektir. Ger<;eklik-

ten kopmayan nostaljiye ihtiya<; 
duymaz. Geri;ekligin bunye-
sinde ge<;mi$1e tabii bir bag 
vard1r ... 

Kendi ge<;mi�imizle, tarihimiz-
le de bag1 bu �ekilde kurmah-
yrz o halde? 

Formlarr degi$tirdiginde yeni bir 
$ey yaptrgrnr dLl$Llnmek geri;ek-

likten kopuk semboller eksenin-
de bir toplumu yeniden kurabile-

cegini dLl$Llnen herkesin dLl$tLlgu 

yanrlgrdrr. Halbuki mevcut so-

runlara i;ozum uretirken sorunun 

kaynagrna yonelmek ge<;mi$1e 

bag, daha geri;ek<;i bir bi<;imde 

kurmanrn ba$lang1<; noktasrdrr. 

Ge<;mi$i yucelterek sorunlardan 
ka<;mak da tum sorunlarr ge<;-
mi$e yuklemek de bana dogru 
gelmiyor. Sorun burada ve onu 
i;ozecek olan da biziz. ■ 




