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ÖNSÖZ

Bu kitapta ilk yer alan yazı, “Sosyalist Deneme Yazmak”, 1975’te 
yazılmıştı. Bundan kısa bir süre öncesine kadar “deneme” bütün 
yazı türleri içinde belki de en az ilgimi çekeniydi. Hele kendimi 
“denemeci” olarak hiç düşünmemiştim. Modası geçmiş bir tür 
gibi görünüyordu deneme. Fazlasıyla kişiseldi; bir adam oturu-
yor, hayat hakkında “kanı”larını yazıyordu. Bense bu çağda her-
hangi bir öznelliğe yer bırakmayan bilimsel bir söylemin geçerli-
liğine inanıyordum. Denemeciliğin bir çeşit “entelektüel teşhirci-
lik” içerdiğinden de kuşkum vardı.

Yetmiş sonrasında günlük hayatımızda her an tanık oldu-
ğumuz, içiçe yaşadığımız birçok şeyden bazılarının yazılı me-
tinlerde hiç ele alınmadığı, bazılarının ise konuşmaya bile gir-
mediği dikkatimi çekmeye başladı. Basit bir örnek: bazı dev-
rimci arkadaşlar “tesbih”e merak sarmışlardı. Biraz düşününce 
bu modanın kaynağı anlaşılabiliyordu. Ve tesbih, bir dizi ilişki-
yi, koşullanmayı ve özlemi yansıtıyordu. Kaçınılmaz bir yapaylı-
ğı vardı. Ama bir olgu olarak hayatımıza girmişti ve üstüne hiç-
bir şey söylenmiyordu. Konuşmaya değmeyecek kadar önem-
siz bir şeydi, görünüşe bakılırsa. Oysa bana böyle önemsiz gel-
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miyordu. Bu merakın nereden çıktığını, ne gibi özenmelere ce-
vap verdiğini araştırsak, kendimizle ilgili bazı ilginç ipuçları da 
bulabilirdik.

Böyle bir olayı ele almak için alışık olduğumuz türler yetmi-
yordu. “Deneme”yi o zaman düşünmeye başladım. Hayatı san-
ki “tarihi” ve “gündelik” olmak üzere ikiye ayırmıştık ve birinciye 
alabildiğine önem verirken ikinciye hiç aldırmıyorduk. Seksenle-
re yaklaşırken bu eğilim, sözünü ettiğim boyutları da aşarak cid-
dî bir eksiklik, boşluk haline geldi. Gündelik hayat teoride ihmal 
edilince, pratikte bir değişiklik yaratılmasına imkân kalmadı. So-
mut bugün, soyut bir yarın uğruna feda edildi.

Roland Barthes’ın Mitolojiler’de yazdığı denemeler, bir kişinin 
kanılarını bildirmesiyle sınırlı olmayan bir denemeciliğin mümkün 
olduğunu bana gösterdi. Bir yandan, en nesnel “inceleme”nin 
bile son kertede bir “kişi”nin malı olduğu şüphesiz doğrudur. 
Gene de, tutarlı bir “bakış yöntemi” bu çağda yazardan bekle-
nen bir şey. Barthes, Mitolojiler’de parlak kişisel zekâsının yanı-
sıra “semiyoloji” yöntemini uygulayarak böyle bir bakışın örne-
ğini vermişti.

Barthes’a bu borcumu belirtmek zorunda sayıyorum kendimi; 
öte yandan, bunun sözünü etmekle, onunkine eşdeğer bir şey 
yaptığımı ima eder duruma düşmekten de korkuyorum. Zaten, 
aradaki değer farkı bir yana, yaklaşımlar da oldukça değişik.Ta-
rih içinde seyri yeterince açık bir toplumda yazan Barthes senk-
ronik bir sergilemeye rahatça gidebiliyor. Burada ise insanlar geç-
mişten bugüne ne olduğunu, başlarına ne geldiğini pek anlama-
dan, kendi konumlarının bilincine varmaya vakit bulamadan itile 
kakıla geldikleri için benim açımdan birincil sorun tarih boyutuy-
du. Ayrıca, Barthes gibi kesinlikli bir yöntem uygulaması yapmak 
istemedim. Bazı gündelik kurumlar üstüne belirli yargılar verir gi-
bi görünmekle birlikte, bunların aslında varsayımlardan, hipotez-
lerden ileri gitmediğini ve zaten gidemeyeceğini biliyorum. Varo-
lan yayın organları arasında ayrım yapmaksızın, belirli bir “yazma 
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pratiği” içinde, kişiselliğimi bir “bakış” tutarlılığında eritmeye çalı-
şarak yazdığım yazılar bunlar.

Denemecilik geleneğimizde üslup kaygısı düşünceden önce 
gelir. Özellikle Ataç ve Eyüboğlu tek bir düşünceyi sanatsal bir 
retorikle sunma yöntemini benimsemişlerdi. Onların bu “belle-
lettriste” tutumuna karşılık ben bir gazetecilik profesyonelliği-
ne erişmeyi hedefledim. Bu yüzden yazıdan yazıya tekrarlar ola-
biliyor, bir şeyi iletme kaygısı, güzel bir üslupla iletme kaygısının 
önüne geçiyor. Sözünü ettiğim “yazma pratiği”nde öznesi olma-
yan bir söylem geliştirmeye çalıştım çünkü.

* * *

Dergilerde ve gazetelerde yayımlanmış yazıları bir araya geti-
rip kitap yapmaktan hoşlanmadığım için şimdiye kadar yazdıkla-
rımı yayımlandıkları yerde bırakmıştım. Bence bir kitap başından 
beri kitap olarak tasarlanıp yazılmalı. Bu yazılarla ilgili olarak bu 
ilkeyi bozuyorum, çünkü bunların kendileri değilse de içinde ya-
zıldıkları genel perspektif bir bütünlük oluşturuyor. Aşağı yuka-
rı yedi yıllık bir süre içinde yazılmış bu yazıları kronolojik bir sıra 
ile değil, konularına göre gruplayarak buraya aldım. Gerekli yer-
lerde yazıların yazılma koşullarını ve amaçlarını açıklamaya çalış-
tım. Özellikle gazetelerde yayımlanan yazılar bazan sayfaya sığ-
madığı için içinden parçalar atılır. Hatırladığım kadarı ile onları 
yeniden eklediğim oldu; bazılarında küçük değişiklikler de yap-
tım. Ama bunları elimden geldiğince sınırlı tuttum ve sonradan 
yapılan ekleri belirttim.

[Köşeli parantez içerisine alınan yerler metinlere yeni eklenen 
bölümlerdir.]
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ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

İlk Önsöz’de yazdığım gibi bu benim yayımlanmış ilk kitabım ve 
bir “yazılar derlemesi” biçiminde. Böyle olunca, bu kitapta vak-
tiyle yer almış, edebiyat ve sanatla ilgili yazıların çoğunu, yakın-
larda Yapı Kredi Yayınları’nda çıkan Edebiyat Üstüne Yazılar’a 
aktardım. Bu arada, bu kitabın genel “ruh”una yakın, ama on-
dan sonra yayımlanmış bazı yazıları da bu baskıya ekledim.

İnsanın bazı kitaplarıyla ilişkisi “organik” bir mahiyet alabili-
yor. Özellikle bu kitap, belirli tarihlerde belirli yayın organları için 
yazılmış tek tek bağımsız yazılardan oluştuğu için böyle ekleme-
ler yapmak ya da sıra değiştirmek kolaylıkla mümkün. Kimi za-
man da, bir yazıya yeni bir şey eklemek isteğini duyuyorum. İlk 
kitaplaştığı zaman böyle birtakım eklemeler yapmıştım; bu sefer 
kendimi epey tuttum ve “sonradan müdahale” dürtülerimi zap-
tırapt altına aldım; gene de, köşeli parantezli birkaç cümle da-
ha kitaba sızdı.

Yazılar yazılalı belki çok zaman geçmedi, ama bazılarında ele 
alınan nesnenin ortadan kalktığı, değinilen bazı durumların cid-
di bir biçimde değiştiği görülüyor. Örneğin, bir zamanın “yeşil” 
ya da “siyah” bantlı Samsun sigarası diye bir şey kalmadı; şimdi 
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Marlboro’nun, Parliament’in “light”ı, uzunu, kısası dolduruyor 
hayatımızın bu alanını. Gene de, böyle yazıları ayıklamadım, bir 
zamanlar olmuş bir şeyin “referansıdır” diye.

Bunların büyük çoğunluğunun yazıldığı seksenli yıllarda dün-
ya sivil, Türkiye askerî yoldan depolitizasyona uğramakta, alışıla-
gelmiş birçok “norm” yok olurken birçok yenilik de “norm” ha-
line gelmekteydi. Altmışların ve yetmişlerin “toplumsal sorumlu-
luk ve dayanışma” etiği buharlaştı; “Ben Çağı” başladı. Bencil ve 
oldukça sığ bir bireycileşme eğilimi dünyaya egemen oldu. Bu ki-
tap, sanki bu sürecin birçok “enstantane”si, fotoğrafıyla yazıldı. 
O tarafı hâlâ hoşuma gidiyor.

Süreç, hâlâ devam ediyor.
Ama, onulmaz bir “iyimser” olarak (soyut düzeyde ve gele-

cek perspektifinde) “bundan da olumlu şeyler çıkabilir” diye dü-
şünüyorum ya da düşünmeye çalışıyorum. Toplumda görenek-
leşmiş bazı değer yargılarını (“vatan için”, “... armağan olsun” 
v.b.) farklı içeriklerle de olsa tartışmasız benimseyerek edinilmiş 
bir “fedakârlık” etiği de pek parlak bir şey değildir. Bireyselleşme 
yolunu tıkayan bir toplumsallaşma da çok sağlıklı değildir. Şimdi-
ki de “bireyselleşme” değil henüz; hamhalat bir “bireycileşme”. 
Ama değişen koşullarda sanıyorum “dayanışma ahlâkı”, kişisel 
bir seçmeden çok, nesnel bir ihtiyaç olarak, gereğini yeniden 
belli edecek. O zaman belki “kendim için”le “başkaları için”in 
dengesi daha iyi kurulur.

Bakalım, olursa, dördüncü baskıda ne eklemek gerekecek.



KÜLTÜR ÜSTÜNE
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Bu kitapta yer alan denemelerin büyük çoğunluğu “kültür” ge-
nel başlığı altında toplanabilir. Ama bu bölüme, kavramla doğ-
rudan doğruya ilgili olanlarını topladım; kültürün şu ya da bu so-
mut görünümü üstüne yazıları da başka bölümlere ayırdım.

Buradaki yazıların bir kısmı 1976’dan 1980’e kadar Milliyet 
gazetesinin yıllık değerlendirmeleri için yazılmıştı. Hepsinin de-
ğişmeyen perspektifi, demokrasidir. Ancak “aşağıdan gelme” bir 
kültürün canlılığı olabileceği inancını bugün de koruyorum. Yir-
minci yüzyılın son yirmi yılı içine girmişken, “demokrat” olmayan 
bir kültürün geçerliliği düşünülemez. Böyle bir kültürün oluşma-
sı da ancak kültürel üretimin, dolayısıyla, bütün hayatın önün-
deki anti-demokratik engellerin kaldırılmasıyla mümkün olur. 
1980’de gazeteden başka Milliyet Sanat dergisine verdiğim ya-
zının sonunda, İttihat ve Terakki’nin “merkeziyetçi” politikasının 
yirminci yüzyıl başında kurtuluşun “gerçekçi” çaresi gibi görün-
düğünü, ama yaşanan tarihin bu çareyi geçersiz kıldığını söyle-
miştim. Yüzyıl başındaki bu durumun yüzyıl sonunda değişme-
diği bence son derece açık. 1981’de gene aynı dergiye verdiğim 
kültür değerlendirmesinde yeni koşullarda üniversitenin kendi-
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sinden beklenen kültürü artık verememesi ihtimalinden, bu du-
rumda yayın düzeyinde bu eksiğin giderilmesi zorunluğundan 
söz etmiştim. Geçen kısa süre içinde sanırım teşhis doğrulandı, 
önerinin gerçekleşmesine ise daha çok var.

Bu bölümde gene doğrudan kültür sorunuyla, Türkiye’nin kül-
türel geçmişinden bazı özellikleri ve bunların gelecekte demok-
ratik bir kültürün oluşmasında muhtemel katkıları konusuyla ilgi-
li birkaç yazı, günümüzün kitle kültürünün dolaşım mekanizma-
larıyla ilgili bir yazı, bir de yayınlarla ilgili bir yazı var. Aydın, hak-
kında ne düşünürsek düşünelim, ya da aydınlarla ilgili belirlen-
miş kategorilerin hangisine girerse girsin kültürel üretimin vaz-
geçilmez bir ögesi. Benim dünyaya bakışım sürekli kitlesel katı-
lım, kitlesel üretim açısına dayalı olduğu için, burada da epey sü-
redir içimde yaşattığım “ütopya”yı, aydının kitleselleşmesi ve kit-
lenin aydınlaşmasıyla, geleceğin dünyasında “kafa/kol” emek bi-
çimleri arasındaki ayrımı aşma özlemini dile getirdim.


