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Hangi devirde olursa olsun, bilinçli ortak hayat›n do¤as›n› kavramak, onu üreten fikirlerin aktar›ld›¤› maddi form ve süreçler -düflüncenin toplumsal bir varoluflu olmas›n› sa¤layan iletiflim a¤lar›- anlafl›lmaks›z›n mümkün de¤ildir. Dahas›, bu aktar›m iliflkileri ve araçlar›n›n gelifliminin birbirini takip eden aflamalar› -ki bunlara medyasfer diyebiliriz- düflünce tarihi aç›s›ndan yeni bir dönemlendirmeyi
getirmektedir.1 ‹lk olarak, logosfer diye adland›rabilece¤imiz fley gelir: Yaz›n›n (ve kil tabletlerin, papirüsün, parflömenin) icad›ndan
matbaan›n bulunufluna kadar geçen uzun süreçtir bu. Logos’un ve ayn› zamanda teolojinin ça¤›nda yaz›, ilk ve en önemli olarak Tanr›’n›n
*) NLR (II) 46, Temmuz-A¤ustos 2007.
1) Bkz. Cours de médiologie générale, Paris 1991; bu makale “Neuvieme leçon: Vie et
mort d’un écosysteme: le socialisme”den uyarlanm›flt›r.
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sözüdür, hiyeroglifin ‘kutsal oymas›d›r’. ‹ster ‹ncil’de, ister Kuran’da
olsun Tanr› emreder, insan yaz›ya geçirir ve s›ras› gelince de dikte
eder. Okuma yüksek sesle ve baflkalar›yla birlikte yap›l›r; insan›n görevi icat etmek de¤il, ulafl›lan gerçekleri aktarmakt›r.
‹kinci dönem, graforferdir; 1448’den bafllayarak 1968’e kadar,
Gutenberg devriminden televizyonun icad›na uzan›r. Akl›n, kitab›n,
gazetenin ve siyasal partilerin ça¤›d›r. fiair ve ressam, gerçekli¤in garantörü olarak ortaya ç›kar. Referans kayna¤› bollu¤u içinde icatlar
f›flk›r›r; görüntü yaz›ya ba¤›ml›d›r. Üçüncü olarak, bugün hâlâ genifllemekte olan videosfer ça¤› gelir; görüntü ça¤›nda kitap kaide olmaktan ç›kar ve görünür olan, daha önceki devirlere ait Tanr›, Tarih, Geliflim gibi görünür olmayan fleyler karfl›s›nda üstünlük sa¤lar.
Bu mediolojik dönemlendirme, sosyalizmin, yani o büyük siyasal gayretin y›k›lm›fl meflesinin, son yüz elli y›ll›k grafosfer içindeki hayat döngüsünü bir yere yerlefltirme ve geniflleme süreçleri denebilecek dönemler boyunca ekosistemleri araflt›rma flans› tan›maktad›r. Sosyalizm burada, dallar›ndan herhangi birinin içsel de¤eri ba¤lam›nda ele al›nmayacakt›r. Amaç daha çok bütün doktriner dallar›n›n (Fourier’den Marx’a, Owen’dan Mao’ya, Babeuf’den
Blum’a) alt›nda yatan ortak mediolojik temeli anlamakt›r. Bunun
için sosyalizme, insanlardan (militanlar, önderler ve teorisyenler),
aktarma araçlar› (kitaplar, okullar, gazeteler) ve kurumlardan (hizipler, partiler, derneklerden) oluflan bir toplam olarak yaklafl›lacakt›r. Ekosistem, belirli baz› hayat ve düflünce türlerini yeniden
üreten bir çevre olarak özel bir sosyotop biçimi almaktad›r. Profesyonel matbaac› bunun içinde önemli bir yer teflkil eder; bu, proletarya teorisi ve iflçi s›n›f›n›n durumu aras›ndaki anahtar ba¤lant›d›r.
Proleteri entelektüellefltirme ve entelektüeli proleterlefltirmenin en
iyi teknik araçlar›, iflçi partilerini oluflturan ikili hareket burada yatar. Çünkü bir matbaa iflçisi, ideal olarak bir ‘iflçi entelektüel ya da
entelektüel iflçidir’, sosyalizmin ekseni haline gelecek olan ideal insan tipi, ‘bilinçli proleter’dir.
Ekosistemin hayat döngüsü, en az›ndan Fransa’da, Temmuz Devrimi’nden hemen sonra bafllar. Örgütlü Saint-Simonculuk 1831’de
bir k›fl akflam›, marangoz Gauny’nin kitapç› Thierry ile Paris’te tan›flmas›yla bafllam›flt›r. Saint-Simoncu ‘aile’nin propaganda ifli her idari
bölge için planlanm›flt›r ve yerel yöneticiler iflçilerin e¤itiminden sorumlu tutulmufllard›r. Böylece flapkac›lar, tuhafiyeciler, marangoz222

lar, seramikçiler, memurlar, matbaac›lar, oymac›lar ve akflam s›n›flar›n› yürütmekle ve en önemlisi de, Le Globe, sonra La Ruche populaire, L’Union ve daha birçok gazeteyi ç›karmakla sorumlu olan dizgi dökümcüleri aras›nda bir dizi yeni karfl›laflma meydana gelmifltir.
Bu döngü, videosferin birinci y›l› olan May›s 1968’den sonra durmufltur. Fakat sosyalizmin hayat döngüsü daha genifl bir zaman yay› içinde anlafl›labilir: grafosfer ça¤›. Erken modern ça¤da, ‘kitab›n
ortaya ç›kmas›’ndan bafllayarak, grafosferin kendisi üç bölüm oluflturur: reformasyon, cumhuriyet, devrim.
Genetik Helezon
‘Sosyalizm’ kelimesinin mucidi, hofl bir matbaac›, ansiklopedici
ve 1848’ci olan Pierre Leroux’ydu. 1797’de bir meyhanecinin o¤lu
olarak dünyaya gelen Leroux, Politeknik Okulu’na girdi, sonra bir
matbaada çal›flmaya bafllad› ve orada piano tipi denen yeni bir süreç
bafllatt›. 1824’te Globe gazetesini ve George Sand’le birlikte 1841’de
Revue Indépendante’yi ç›kard›. Boussac’tan yola ç›karak kendi matbaas›n› kurdu; ö¤rencileri ve okuyucular›ndan oluflan küçük bir topluluk oluflturdu. 1848’de Kurucu Meclis’e seçildi, ancak 1871’de
ölümünün ard›ndan Komün taraf›ndan resmen onurland›r›ld›. ‹flte,
iflçi hareketinin genetik helezonu haline gelecek olan kitap, gazete
ve okul bileflimi Leroux taraf›ndan önceden tasarlanm›flt›r. Sosyalizm, boynunda matbaac› etiketiyle do¤mufltu.
Kitap, gazete, okul: Siyasal programlardan önce gelen bir pratik
kültürün hat›rlat›c›s›d›r. Sosyalizm bir fikir haline gelmeden önce
bir zanaat oluflumuydu. Yol almas›, belli bir tarihsel anda, 1864’te
Birinci Enternasyonal’in Londra’da kurulmas›yla gerçekleflti.
1866’da Paris’te E¤itim Birli¤i kuruldu. 1867’de Marinoni taraf›ndan
döner bask›n›n bulunmas›yla bas›m adetleri on kat›na ç›kt›; ayn› zamanda özel bir bilinç biçiminde benzer bir art›fl gözlemleniyordu.
Ustabafl› Pierre Bruno, Komün arifesinde yay›nlanan günlü¤ünde,
“19. yüzy›l iflçi s›n›f›n›n üç beklentisi vard›r,” diye yaz›yordu. “Birincisi cehaletle savaflmak, ikincisi yoksullukla savaflmak, üçüncüsü
de birbirine yard›m etme.”2 ‹lk ve en önemlisi, akl›n güçlerinin slo2) Akt. Georges Duveau, La pensée ouvriere sur l’éducation pendent la Seconde République et le Seconde Empire, Paris 1947.
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gan› olan cehaletle savaflmakt›. ‹flçi s›n›f› sosyalizmi de, grafosfer ça¤›n›n egemen ruhu olan akl›n bir ürünüydü.
Matbaac›lar, entelektüeller ve ö¤retmenler, sosyalist hareketin üç
destekçisiydi; mediolojik üçlemenin bir aya¤›n› oluflturuyordu. Herhangi bir iflçi evinde veya maison du peuple, halk evinde sunulan
neydi? Bir kütüphane, gazeteler, akflam s›n›flar› ve dersler. Bugün
hâlâ platformlar, kitaplar ve gazeteler varl›¤›n› sürdürüyor. Fakat
iletimin ana ekseni baflka bir noktaya kaym›fl durumda; önceden iflçilere e¤itim veren dernekler ve halk üniversitelerindeki kitaplar,
ö¤retmenler veya seyyar dersler üzerindeki auray› sa¤layan kutlama
aparat›, itibar ve de¤erleri de beraber düflünmek gerekiyor.
Tabii ki, güçlü bir sözlü kültür de iflçi hareketinde büyük rol oynuyordu: mitinglerde söylev çekenler, kongre konuflmac›lar›, konferanslar; Pré-Saint-Gervais’te Jaures, K›z›l Meydan’da Lenin, 1936’da
Tours’da ya da Place de la Nation’da Blum, hepsi de mikrofonun nimetlerinden yoksun bir ortamda, sesleri k›s›lana dek ba¤›rarak, yorgunluktan bitap düflerek, on binlerce dinleyicinin önünde konufluyordu. Fakat e¤er sosyalizmin sözcüsü, kürsüsüne de matbaas›na oldu¤u kadar önem veriyorsa, retori¤i de bir kitap kültürünün ve yaz›l› sözle uzun bir tan›fl›kl›¤›n damgas›n› tafl›yordu. Do¤açlama konuflmalar› bile bir okuyucu ya da araflt›rmac› hissi uyand›rmaktad›r.
Bu insanlar›n birço¤u büyük parlamento üyesi, hatip, klasik cumhuriyetçi gelenekteki kürsü sahipleriydi. Ancak konuflmalar› daha ziyade yaz›l› söz üzerine kuruluydu; hem kendilerinin hem de halk›n
gözünde kanunun gerçek temeli buydu.
Görünmez Olan›n Güçleri
“1789’dan beri yaln›zca fikirler, proletaryan›n gücünü ve kurtuluflunu yaratt›. Onlara her tür zaferi verdi,” diye yaz›yordu Blanqui
(1789’un fikirlerini Paris Komünü’ne aktaranlardan biri). Soyut
kavramlar, bir militan›n ç›rakl›k döneminin abecesiydi. Proletarya
ve burjuvazi kavramlar›, t›pk› bunlar›n alt›nda yatan emek gücü,
art› de¤er, üretim iliflkileri, vb. duyularla alg›lanabilir de¤ildi. ‹kinci olarak, bir tasar› ya da söylence olsun, ‘olmas› gerekti¤i gibi’ bir
devrim fikri, mevcut olan›n inkâr› ve deneyüstülü¤ü, bugünün üstesinden gelinmesiydi. Hem bir mant›ki söylem, hem de ahlâki bir
vaat olarak sosyalist ütopya, ‘gündelik hayat›n ak›fl›’ndan içsel bir
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kopuflu, kavramsal analizin gücünü kabul edilmifl toplumsal imgeleri, ‘sömürü’ gibi temel soyutlamalara ay›rarak mobilize eden bir
inanc› gerektiriyordu.
Yazmak bireysel haf›zay› kolektiflefltirir, okumak ise kolektif haf›zay› bireysellefltirir. Bunlar aras›ndaki ileri geri hareket, flimdiki zamandaki potansiyelleri ortaya ç›kar›p, zeminler ve ön planlar yaratarak tarih duygusunu gelifltirir; bu, sosyalizm fikri aç›s›ndan bir temeldir. D›flar›da hava so¤uksa ve gece de uzunsa, haf›za yaln›z olmad›¤›m›z anlam›na gelir. Buna Hegel’in deyimiyle, ‘alfabetik haf›za’ diyoruz. Hegel, alfabeyi kullanarak okuma yazma ö¤renmenin “göz
ard› edilemez e¤itici de¤eri”ni hiyerogliflerle k›yaslad›¤›nda, alfabetik yaz› sürecinin nas›l zihin ilgisini mevcut fikir ve alg›lardan “kelimenin ve soyut bileflenlerinin daha biçimsel yap›s›”na çevirdi¤ini
ve bu sayede “zihinsel hayat›n iç dünyas›na istikrar ve özgürlük verdi¤i”ni betimliyordu.3
Che Guevera’dan Pam Van Dong’a, Castro’ya (otokrat haliyle de¤il, bir zamanlar›n asisi olarak), Troçkistler olarak bilinen ayakl› ansiklopedileri de sayarsak, tan›d›¤›m eylem adamlar›n›n hepsi de tak›nt›l› okuyuculard›; görüntülere aç›k olmad›klar› kadar kitaplara
sad›kt›lar. Bir Hegelci, bu durumu -‘gizli olmayan hiçbir bilim’ ve
geçmiflin ‘provas›’ olmaks›z›n hiçbir gelecek olmad›¤› düflünülürseokuman›n elefltirel uzaklaflmaya ve ütopik öngörüye yol açt›¤›n›
söyleyerek aç›klard›. Soyutlama eylemi destekler, hat›rlama yenili¤e
yol açar. En büyük modernleflmeciler, kariyerlerine geriye do¤ru bir
ad›mla bafllarlar, Rönesans geçmifle dönüflle, onu dönüfltürmeyle ve
bir devrimle ilerlemeye bafllar. Colombus Amerika’y› kütüphanede,
gizli metinleri ve kozmografileri dikkatle okuyarak keflfetmifltir.
Fransa’da Ancien Régime, Montgolfer ya da Washington taraftarlar›
taraf›ndan de¤il, Lycurgus ve Cato taraftarlar› taraf›ndan y›k›lm›flt›r.
Chateaubriand ve Hugo, edebiyat› Gotik y›k›nt›larla devrimcilefltirmifl, Nietzsche, pre-Sokratikler yard›m›yla Jules Verne’e s›çram›fl,
Freud Aflil’e geri gönmüfltür.
Devrimcilerin talihsizli¤i ço¤u insandan daha fazla mirasa sahip
olmalar›d›r. Ortak haf›zan›n aktar›c›lar› için yaz›l› söz hayati bir
öneme sahiptir, çünkü analitik araçlar› geleneklerinden uyarlanm›fl3) G.W.F. Hegel, Encyclopedia § 459. Jacques Derrida taraf›ndan analiz edilen bölüm, De
la Grammatologie, Paris 1967, s. 36-45.
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t›r. Bir fikir miras› otomatik olarak aktar›labilir de¤ildir. T›pk› elektrikte iyi ve kötü iletkenler olabildi¤i gibi, soyutlamalar›n iletilmesinde de iyi ve kötü tarihsel dönemler vard›r. Efli olmayan bir devrimci eylem, bir nostalji duygusundan unutulmufl bir metne, kay›p
bir ideale geri dönülerek bafllar. Bir fleyi yeniden yapmay› anlatan reformasyon, cumhuriyet, devrim ya da prova etmek, yeniden bafllamak, yeniden okumak gibi sözcüklerin ard›nda, hep bir kitab›n aras›nda sondan bafla do¤ru hareket eden bir el vard›r. Di¤er yandan,
bir kasedi ya da diski ileri sarmak için bir dü¤meye basan el, asla kurulu düzene bir tehdit teflkil etmez.
Parflömen Asalar›
E¤er haber bültenlerinin, tarihi bir gösteri fleklinde takdim eden
araçlar oldu¤u düflünülürse, arfliv de tarihi bir pratik olarak sunan
araçt›r. Bürokratik diktatörlük de¤il, devrimci ütopya olarak komünizmin hikâyesi de, arflivcilerin ve eski belgelerin hikayesi olagelmifltir. Komünizm, bir feodal hukuk uzman› olan ve temel fikirlerini Rousseau, Malby ve antik parflomenlerden alan Gracchus Babeuf’ün kitabi bir bulufludur. Yaz›l› sözün büyük depolar›nda filizlenmifltir. Michelet flöyle demektedir: “Benim Frans›z Devrimi tarihim
arflivlerde bafllad›. Onu bu merkezi ambarda, [resmi kay›t bürolar›nda] yaz›yorum.” ‹nsanlar metinleri, metinler de insanlar› birbirine ba¤lad›. Mitler, eylemler yaratt› ve bu eylemler de yeni mitleri.
Anlat›lar›n eylemlili¤i, halklar›n eylemlili¤ini harekete geçirdi. Roma’n›n tarihi, 1789’un vekillerini, Lamartine’in Jirondenlerin Tarihi’ni, 1848’cilerden Louis Blanc’›n Frans›z Devrimi Tarihi’ni, Hugo’nun Komün’deki Sefiller’i ve Üçüncü Cumhuriyet’teki Doksan
Üç’ü etkiledi
Asa, dünya çap›nda elden ele geçti: Ortaça¤c› Babeuf’ün kurucusu oldu¤u Eflitler Toplulu¤u’ndan, genç kütüphaneci Mao Zedung’un kurmufl oldu¤u Yeni Yurttafllar Toplulu¤u’na. Babeuf’ten
(1760-1797) bir yafl küçük olan Buonarotti (1761-1837), Befller Heyeti’nin polisinden hileyle kurtularak arkadafl›ndan k›rk y›l fazla yaflad›. Buonarotti’nin yaflad›klar› tarihi aktard›¤› Babeuf’ün Gizli Eflitlik Anlaflmas› adl› kitab› Brüksel’de yay›nland›¤›nda, Marx da
1845’de sürüldü¤ü Paris’ten buraya gelerek s›¤›nm›fl, bir paleograf
ve arflivci olan ilk tilmizi genç Philippe Gigot’yu burada bulmufltu.
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Brüksel’deki sürgün, 1815 Restorasyon’undan sonra olaylar›n yönünü de¤ifltirmeye bafllam›flt›. Burada Buonarotti, eski Konvansiyon
delegeleri Barère ve Vadier’yle bulufltu. Barère ve Vadier, Temmuz
Monarflisi’nden ç›kan gizli topluluklar›n yata¤› olan ve sonradan
Adalet Birli¤i’ne dönüflecek olan carbonari’yi örgütleyecekti. Adalet
Birli¤i de daha sonra Marx, Engels ve ‘Fransa’daki proletarya partisinin bafl› ve kalbi’ olan Blanqui’nin delegeleri taraf›ndan 1847’de
Komünist Birlik olarak yeniden yap›land›r›lacakt›. Hapiste otuz dokuz y›l yatan ve dört idam cezas› alan ‘mahkûm’ Blanqui (18051881) sayesinde Jakobenlikten sosyalizme, 1793’ten Paris Komünü’ne geçilmiflti. Blanqui meflaleyi Vaillant’a, o da Jaurès’e teslim etmiflti. Vaillant’›n La Dépêche de Toulouse’daki köflesinin ikinci bafll›¤› “Okur”du ve ard›ndan La Revue Blanche’de edebiyat elefltirmeni
olan Blum onun yerini alacakt›.
Bu, bir olimpik maratondu. Ateflten çok ateflböce¤ine benzeyen
parlayan harfler koflucudan koflucuya devrediliyordu; devrimci bir
sevk›yatç› gibiydi ve mesaj›n özü tam da aktar›l›yor olmas›nda yat›yordu. ‹nsanlar arac›l›¤›yla aktar›lan bu mesajlar, t›pk› bir zirveden
di¤erine aktar›lan telgraflar gibiydi. Vadilerdeki f›s›lt›lar›, iki yüzy›ld›r ninelerden torunlara aktar›lan hikâyeleri de unutmamak gerekir.
“Çocuklu¤um, ça¤lar boyunca süren yoksullar›n uzun yürüyüflünü
anlatan hikâyelerle geçti,” diye anlat›yor eski Frans›z komünisti
Gérard Belloin.
Yerdeki bir ekmek k›r›nt›s›ndan, tabakta kalan bir damla çorbadan yola ç›k›larak anlat›lan hikâyelerdi bunlar. Nineler anlat›yordu;
onlara da gençliklerinde anlat›lm›flt›. T›pk›, tamamen kaybolmufl gibi göründü¤ünden takip edilemeyen, ancak yer yer gün yüzüne ç›kan yeralt› sular› gibi, köylülerin çektiklerinin anlat›s›n›n kaynaklar› da bilinmiyordu. Fakat burada da, anlat› yeralt›ndan yürümüfl,
anonim a¤›zlarca aktar›lm›fl ve her kuflaktan bir sonrakine tafl›nm›flt›. Anlat›n›n çok s›klaflt›¤› ya da tamamen ortadan kaybolur gibi oldu¤u zamanlar olurdu; ama asla yok olmazd›. Sürekli olarak bugünü ve geçmifli birbirine kar›flt›r›rd›; zaten geçmiflin s›k›nt›lar›ndan
dem vurmak, bugünkülere dikkati çekmenin bir yöntemi de¤il miydi? Bu çok eskiden mi olmufltu? Evet, yavrum, çok eskiden. Ama nereden biliyorsun? Bir çocuk için çok eski ne kadar eskidir ki?4
4) Gérard Belloin, Nos rêves, camarades, Paris 1979.
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‹flçi matbaas› ve sosyalist kütüphane, anarflistler, Proudhoncular,
Leninistler ve reformistler aç›s›ndan bir ortak noktayd›. Saint-Simon
bir matbaac›, son okuyucu ve kitapç›yd›. Proudhon ve ‹spanya Sosyalist Partisi kurucusu Pablo Iglesias (1850-1925) matbaac›yd›. Birinci Enternasyonal’in miras›n› Frans›z sosyalizminin acemi çavuflu
Jules Guesde’e aktaran kifli de ‹spanyol bir gazeteci ve matbaac› olan
ve Paris’te sürgünde bulunan José Mesa’yd›. Anarflistler ve sosyalistler ayn› ailenin savaflan kardeflleriydi: broflürler, makaleler, gazeteler
ve di¤er yaz›l› kaynaklar hayatlar›n› dolduruyordu. ‹kisi de Luther’in izinden gidiyor, her yerde ‘iyi kütüphaneler ve kitapç›lar’ kurmak ad›na zorluktan ya da paradan kaç›nm›yorlard›. Marx ve Bakunin’in o¤ullar› ayn› kutsal sözü takip ediyordu: okumak ve baflkalar›na da okutmak. Gittikleri her yerde arkalar›nda bir kütüphane b›rak›yorlard›. Hobsbawm, 1890 ile 1905 aras›ndaki y›ll›k yay›nlar›n
say›s›n› karfl›laflt›rarak Avrupa’da sosyalizmin nas›l belirgin bir etki
yapt›¤›n› ölçmüfltü.5
Kitap kültünün vaaz veren anlar› da oluyordu. Hugo okuma-yazma bilmeyen iflçiye flöyle sesleniyordu:
Unuttun mu seni kurtaran›n
Kitap oldu¤unu? Kitap orada tepelerde;
Ifl›yor, çünkü parl›yor ve ayd›nlat›yor,
Dara¤ac›n› y›k›yor ve savafl›, yoksullu¤u;
Konufluyor: art›k köle ve parya yok diyor.6

Fakat bunun muzaffer versiyonu da vard›, Jules Vallès’›n editörüne yazm›fl oldu¤u bültende, mutlu bir isyankârl›k içinde “on befl
günde kurulacak matbaa teknesi”nden ve “iki ayda yay›na geçmek”ten bahsederek uyar›yordu. “Derin nefes al›yorum, gö¤süm kabar›yor. ‘Yay›na geçmek’, atefl emri vermek kadar güzel! Barikatlarda, ç›talar›n aras›nda bir tüfek namlusuydu bu.” Hugo ise flöyle yaz›yordu: “Hiçbir fley, a¤z› aç›k bir mürekkep fliflesi kadar bir topun
a¤z›na benzeyemez.”7

5) Eric Hobsbawm, “La diffusione del marxismo (1890-1905)”, Studi storici, Cilt 15, no.
2 (1974), s. 241-269.
6) Victor Hugo, “A qui la faute?”, L’Année terrible (1872).
7) Jules Vallès. L’Insurgé, Lausanne 1968, s. 48-49; Victor Hugo, Œuvres complètes, Paris 1968, Cilt VII, s. 678.
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Do¤u Gizlili¤i
1945’ten sonra bu alfabetik kahramanl›k, denizci fenerleri, al›flt›rma kitaplar› ve tükenmez kalemler eflli¤inde Üçüncü Dünya’ya
da s›çrad›. Okur-yazarl›k yoluyla, kurtulufl ile bofl inanc›n karanl›k gölgeleri milyonlarca beyaz sayfan›n alt›na gömüldü; bu, Avrupa’n›n 19. yüzy›l›na iliflkin Eluardvari sembolizm, 20. yüzy›l›n ortas›nda ‘emperyalist Bat›’ya karfl› mücadelede yeni bir s›¤›nak bulmufl oldu. Sömürgecilik karfl›t› devrimin ilk eylemi, kitlesel bir
okur-yazarl›k kampanyas› bafllatmak oldu.8 Küçük K›z›l Kitap,
Mao Çin’inin muskas›yd›.
Savafl sonras› dönemde Do¤u Avrupa’n›n tedavülden kalkm›fl biçimlerinin devasa konservatuar›nda, geçmiflin canl› kaynaklar›n›n
fosilleflmifl bir flekilde yatt›¤› söz müzesinde, bu süreç donmufltu.
Yine de, çal›flkan ve bilgince ‘gerçekte var olan sosyalizm’, matbaa
ruhluydu. UNESCO’nun kifli bafl›na düflen kitap say›s›, halk kütüphaneleri, bir evin ortalama kitap masraf› gibi say›sal istatistikleri,
So¤uk Savafl s›ras›nda ekonominin debelenmekte oldu¤u ve iflitselgörsel kültürün zar zor ulaflt›¤› komünist ülkelerin bas›l› yay›n rekorlar›n›n tümünü elinde tuttu¤unu gösteriyor. Bat› Avrupa’n›n 19.
yüzy›l›n›n hâlâ yaflanmakta oldu¤u eski dünya diyarlar›na bir yolculuk, evrensel kitap kültleri ve yazar idollefltirmelerine tan›k olmak anlam›na geliyordu; Sovyet y›ld›zlar›, oyuncular ya da müzisyenlerden ziyade yazarlar ve flairlerdi. Görüntünün körelmesine
karfl›l›k olarak, metnin hacim kazanmas›yla birlikte auras› da sansür taraf›ndan büyütülüyordu.
Parti-devletlerin kelimelerin gücüne o kadar büyük bir sayg›s›
vard› ki, onlar› sürekli olarak gözetim alt›nda tutuyorlard›. Yine de,
bu bask› her yeralt› yay›n›n› canl› bir el bombas›na dönüfltürüyor,
Çarc› geleneklerin ‘en iyileri’yle onlar› ayn› hizaya getiriyordu. Her
fley bafl afla¤› bir flekilde tekrar ediliyordu. Stalin döneminde, Rus
entelijansiyas›, zamana karfl› duran matbaa savafl›na, eski köstebek
eme¤ine devam ediyordu. Rus yeralt›s›n›n uzun tarihinde Herzen’in
Kolokol’undan, Lenin’in Iskra’s›ndan, gizli matbaalardan, yasad›fl›
haber bültenlerinden, ceketlere dikilen kitaplardan kadar baflka ne
8) 1961’de kat›l›m sa¤lamak için, Küba ulusal kampanyas›nda 1 milyon okuma yazma
bilmeyen köylüyü yaz›yla tan›flt›rmas›, kitab›n ilerlemeci imgesiyle fiziksel bir karfl›laflma gibiydi.
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anlat›l›yordu ki zaten? Dostoyevski’nin Ecinniler’inde Verkhovenski
fiatov’un akl›n› çelmek için onu bir okul bahçesinde gömülü olan
matbaa makinesini almaya gönderiyordu.
Muhalifler ile devlet aras›nda oldu¤u gibi, birçok muhalefet grubu içinde de savafl çizgileri matbaayla, özellikle de gazeteyle çiziliyordu. Rus popülistleri (Marksist çal›flma gruplar› ve partilerin atalar›), matbaaya, Bat›’daki carbonari gizli örgütlerinden bile fazla
önem veriyorlard›. Lenin kendisini Çerniflevski veya Rusya’da bulunmayan Kiril harflerini almak için Londra’ya kadar giden Herzen
ekolünden gelen bir yay›nc› olarak tan›mlamaktayd›.9 Daha iyi örgütlenmifl, bu yüzden de Çar dönemine göre daha az kana susam›fl
olan Brejnev döneminin tersine, yaz›l› propaganda fiili propagandan›n önüne geçiyor, onunla zaman zaman yer de¤ifltiriyordu. 1880’lerin Rusya’s›nda ‘editör’e en yak›n meslek ‘terörist’ idi. Çar polisinin
ezberi fluydu: “Matbaa nerede? Kurye zincirinin ilk halkas› kim? Peki ya da¤›t›m deposu?” Gizli bir örgütün kafa adam›, ya bir kitapç›
ya da bir matbaac›yd›. En güç sorun her zaman için nesneleri (y›k›c› kitaplar› ya da bombalar›) bavullara koyup tafl›ma sorunuydu.10
Do¤u’da komünizmin çöküflü, Avrupa’daki son okur-yazar toplumlar›n da yok olmas›na tan›kl›k etti: bu, Avrupa’n›n eski matbaa
kültürü, Amerika’dan ithal edilen ‘kitle kültürü’ne dönüflürken; flov
dünyas› afl›r›l›¤›n›n, ucuz kitap bask›lar› ve klasiklerin okuyucular›n›n azalmas› karfl›s›ndaki zaferiydi. Yeni küresel imge karfl›s›nda konumlanan Ayd›nlanma’n›n tamamen kaç›r›lmas›, Disneyland’›n karfl›s›nda Diderot’nun yenilgisini bir kurtulufl gibi gösterebiliyordu.
Dikkate de¤er bir tarihsel ironi fleklinde, hümanizmin siyasal zaferi,
insanl›¤›n kültürel yenilgisini getiriyordu. Do¤u Avrupa’da televizyon ve reklâmlar›n zenginlik dönemi, kitapç›lar ve yay›nc›lar aç›s›ndan zor bir dönemdi.
9) “Biz, teorisyenler ya da flöyle söyleyeyim, Sosyal Demokrasinin yay›nc›lar›”: V.I. Lenin, “Sosyal Demokrasinin Demokratik Devrimde ‹ki Takti¤i” (1905), Toplu Eserler,
Moskova 1965, Cilt 9, s. 15-140.
10) Burada geçmeden Kamboçya’da Pot Pot’un ‘gerçekte varolan sosyalizm’ tavr›n›n ne
kadar yabanc› oldu¤unu, k›rsal cehaletin vahfli kültünün, kentsel okuryazarl›k ve ö¤renme mistizmine ne kadar uzak oldu¤unu hat›rlayal›m. K›z›l Kamboçya itikat›: kitap yok,
okul yok. Phnom Penh’de yay›nevlerini ve kütüphaneleri ya¤malad›lar, üniversite ve liseleri kapatt›lar. ‹zin verilen tek araç radyoydu. Kâ¤›ts›z bir parti! Pol Pot’un ormana dönüfl sistemi tutarl›yd›: e¤itimlilerin katli, ilkokulun ötesini görmüfl herkes için bir koflul,
toptan yabanc› korkusu, kent medeniyetinin reddi ve siyasal eylem olarak gerontofobi
(yirmi üç yafl›n›n üzerinde hiç kimse örgüte ba¤l› olamazd›).
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Tahsil Görülen Okul
Okulun tarihinin her zaman için siyasal bir önemi oldu¤u düflünülürse, siyasal bir tarihin de ayn› zamanda bir okul boyutu oldu¤u
görülür. ‘E¤itim savafl›’ daima solun gündeminde her zaman üst s›ralarda yer alm›flt›r. Bir dünya görüflünün pedagojisi olarak sosyalizm, kendi kurtuluflunun buradan ç›kaca¤›n› biliyordu. Sosyalist
düflüncenin okuluna giren her militan, s›n›f kurallar›n› ö¤renir. Sosyalist onur kurallar›, iyi bir ö¤renciyi model al›r; s›n›f›n s›k›c›l›¤›na
dayanabilen bir kifli s›n›f düflman›n› da yenecektir.
Erken dönem iflçi hareketleri, kitle e¤itiminin bulunuflundan önce yükselmifltir. ‹pek iflçilerinin ayaklanmas›, dokumac›lar›n grevleri ve sigorta kurumlar›, ortaya ç›kmak için evrensel okullaflmay›
beklememifltir. Fakat sendikac›l›k ve ‘iflçi iktidar›’, fikirlerinde kendini s›n›rland›r›r; tek bafl›na hay›rsevercilik de yetiflkin e¤itim merkezleri kurman›n ötesine geçemez. Sosyalizmin vizyonunu sendikalar›n ve loncalar›n ufkunun ötesine götüren, e¤itim projesidir. Partiler, s›n›f›n içgüdü, sosyalizmin ise bilinç yükselmesi oldu¤u inanc›n›n gücüyle yarat›lm›flt›r. Okulun görevi de bu anlamda kuluçkaya yat›rmak de¤il, üretimdir. Bu, e¤itim sorunlar›na bu kadar odaklan›lm›fl olmas›n› da aç›klar. “Aç›lan her okula karfl›l›k bir hapishane kapan›r.” Özgürleflmifl ve özgürlefltiren okul gizemi, iflçi s›n›f›
partilerinin burjuva devletine bir arma¤an›d›r.
Pek çok ö¤retmen (aralar›nda Guesde ve Jaurès de olmak üzere),
bir dönem karatahta ile kürsü aras›nda koflturup durmufltur. Birinci
Enternasyonal (1864) ve ‹flçi E¤itimi Birli¤i (1867), kadrosunu, öncülerini ve yay›nlar›n› paylaflm›flt›r. Paris Komünü’nün ilk eylemlerinden biri, Eduard Vaillant baflkanl›¤›nda bir E¤itim Komisyonu
kurmak olmufltur. Komün’ün bast›r›lmas›yla Yeni Kaledonya’ya
gönderilen Louise Michel, orada derhal Kanaklar için bir okul açm›flt›r (kâ¤›t hamuru ve matbaa harfleri bulmufl olsayd›, flüphe yok
ki adan›n ilk gazetesini de ç›kar›rd›). 1920’deki bafllang›c›ndan itibaren Frans›z Komünist Partisi, ö¤retmenler ve profesörlerden oluflan y›ld›z kadrolar› yaratm›flt›r. Savafllar aras›nda Enternasyonal’in
en iyi örgütlenmifl dal›, Georges Coignot adl› bir Latinceci baflkanl›¤›nda yürütülen iflçi e¤itim bölümüydü.
De¤irmen iflçileri, birinci sanayi devrimi s›ras›nda komünist hayale bir odak sa¤lam›fl; ikinci devrim s›ras›ndaysa maden ve demir
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iflçileri bu rolü devralm›fllard›r. Fakat yal›n ve anlaml› alçak gönüllülü¤üyle örgütlü sosyalizmin kökenlerinin, ne dereceye kadar Ayd›nlanma’n›n endüstri öncesi kültür içinde yatt›¤›n› gösteren kifli, ilkokul ö¤retmenidir. Tarlan›n ve sayfan›n çocu¤u eski komünist
Gérard Belloin, Direnifl’le ayd›nlanm›fl, kendi kendini yetifltirmifl birisi olarak, militan ekolojinin dikkat çekici bir örne¤ini hat›ralar›nda anlat›yor: “Küçük gruplar halinde, geceyi kap› altlar›ndan ya da
posta kutular›na bildiri atarak geçirdi¤imiz zaman, eve dönerken,
kendimizi dersini bitirmifl bir ö¤retmen gibi yücelmifl hissederdik.”
Belloin, partide puan kazanmak için de¤il, saf bir adanm›fll›kla yoluna devam etmiflti. O günlerde (1950lerde Loire k›y›lar›nday›z):
Hiç kimse bir ö¤retmenin toplumsal durufluna hakaret etmeyi ya
da kendisine mâl olan kiflisel gayretin derecesinden flüphe etmeyi
akl›ndan bile geçirmezdi. Toplumsal s›n›f aç›klamas›n›n yerine geçen genel kabul gören de¤erler terazisine göre, durum tam tersiydi.
Yerelde bilgi depolar› olarak görülen, doktor, rahip, vergi toplay›c›s›, noter ve eczac›lar›n yan› s›ra bir tek ö¤retmenlerdi... Ö¤renmeye,
kitaplara ve entelektüellere karfl› herkes taraf›ndan duyulan kutsanm›fl sayg›yla doluyduk.11

Bu sayg›n›n ayinsel do¤as›, hem Belloin ve benzerleri gibi en iyileri, hem de onlar› etraflar›n› sararak ezecek olan en kötüleri bilgilendiriyordu. Stalinizmin tohumu ansiklopedicili¤in aç›kl›¤›nda, aptall›k zekân›n içinde yat›yordu. Yöneticiler ile yönetenler aras›nda
fena bir ayr›m bafl göstermiflti. Entelektüel otorite, siyasal egemenli¤in zemini olmufltu. Bilgi ulusallaflm›flt›; çünkü doktrinlerin, t›pk›
tap›naklar ya da ülkeler gibi s›n›rlara ve bu s›n›rlar› koruyacak silahl› memurlara ihtiyac› vard›. En cahil despot, kendini bilginin defneyapraklar›ndan tac›n› giymifl bir halde buluyordu. Akademizm, müze-mani ve Sovyet toplumlar›n› dolduran naftalin kokusu, ‘gelenek’
formu bir gelecek normu haline geldi¤inde bir salg›n halini al›yordu. Bu, arflivlerin, yenilik karfl›s›ndaki intikam›yd›. Sovyet söyleminin didaktizmi, hantall›¤›, kat›l›¤› ve ahlâki kasveti, bir okulun düflüncenin yerini almas›yla ve onu demir bir yumrukla dize getirmesiyle var›lan noktayd›. El kitab›, ders program› olmufltu ve sonuç,
kaba basitlefltirmeler, basmakal›plar ve bofl laft›.
11) Belloin, Nos rêves, camerades.
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Sosyalist kültür, paradoksal olarak ‘aristokrat’ denemese de ‘burjuva’ de¤erleri yans›tan elitist bir ders program›na ba¤lanm›flt›r; bunun çözülüflü de sosyalizmin çözülüflünü oldukça h›zland›rm›flt›r.
20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda sosyalizmi, teknik bilgiyi, ticareti, sanayiyi, hatta matemati¤i küçümseyen, onun yerine yaflayan diller olarak
Latince ve Yunanca ö¤reten bir e¤itim, evreni karakterize ediyordu.
Bugünün okuyucusu aç›s›ndan, komünistler taraf›ndan ‘Bolfleviklefltirilmesi’nden ve sosyalistler taraf›ndan standartlaflt›r›lmas›ndan önceki Frans›z iflçi s›n›f› hareketinin arflivlerini temizlemek, Hello! dergisinden Metaphysics and Ethics Review’e (Metafizik ve Etik Dergisi)
atlamak olurdu. Jaurès ve Blum, t›pk› karfl›tlar› Barrès ve Marurras
gibi, Marx ve Troçki’yle ayn› kültürel birikime sahiptiler. Jaurès ile
Barrès aras›nda, Jaurès ile herhangi bir günümüz sosyalist lideri aras›nda oldu¤undan daha fazla benzerlik gözleniyordu. Bunun sebebi,
Jaurès’un tatil okumas›n›n De natura rerum’u orijinalinden okumak
olmas›yd›. Blum ise bir Lucretius çevirisiyle dinlenmekten hofllan›rd›. Bugünün sosyalist fili ise, daha çok en çok satanlar listesinden bir
kitap ya da Frangilizce bir gazete alacakt›r eline. En çok tutulanlar›
de¤il de, bir Lucretius tercih edecek olursa, çok geçmeden liderli¤ini kaybedecektir. Hayvan, yaflama ortam›n› oluflturacakken; yaflama
ortam›, hayvan› oluflturmaktad›r.
Kutsal Günlük Gazete
Kitap, okul, gazete: parti militan›n›n gözünde en önemli vurgu, sonuncusundad›r. Birincisi, k›sa ömürlü, iflçi s›n›f› yay›nlar› Fransa’da
1830 ile 1840 aras›nda yay›nlanm›flt›r. Hatta Buhez’in yazm›fl oldu¤u
L’Atelier, 1840’ta ‘iflçi s›n›f›’ terimini ilk kez kullanm›flt›r. Geçifl dönemi çok önemlidir, çünkü tam da o zaman ‘bir okul yaratma’ söylemi,
‘bir parti yaratma’ya dönüflmüfltür. Kilise için günlük gazete bir art›d›r; parti içinse zorunluluktur. L’Humanité Frans›z Komünist Partisi
için La Croix’n›n din adamlar› için asla olmayaca¤› kadar stratejiktir.
Matbaan›n bulunmas›ndan önce ve sonra, kiliseler kurulmufl, kiliseler
kald›r›lm›flt›r. Fakat 1860’lardaki popüler gazetelerin ortaya ç›kmas›ndan önce hiçbir iflçi s›n›f› partisi var olmam›flt›r. Sosyalist ideoloji, parti denen form süresince de var olmufltur. Parti formu ise parti günlük
yay›nlar› kadar, yani yaklafl›k yüz y›ll›k bir süredir var olmufltur. Örne¤in, Belçikal› sosyalistlerin yay›n organ› olan Le Peuple, doksan dört
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yafl›nda, 1979’da onurlu bir biçimde yay›n hayat›na veda etmifltir. Jaurès’le birlikte evrensel oy hakk›, kad›nlar›n kurtuluflu ve insan haklar› için mücadele etmifltir. Ondan sonraysa zar zor ayakta kalabilmifl,
yaln›zca ad› kalarak baflka bir fley haline dönüflmüfltür.
“Gazete yaln›zca bir kolektif propagandac› ve ajitatör de¤ildir,
ayn› zamanda bir kolektif örgütçüdür” (Lenin). Yay›l›rken birlefltirir, bir mübadele ve iliflkiler a¤› yarat›r. Jaurès, Lenin ve Troçki ayn› iflleri yapm›flt›r (yaz›, dizgi, bas›m, da¤›t›m). T›pk› onlar gibi
Vallès Le Cri du Peuple’de, Elisée Reclus Le Révolté’da, Jean Grave
Temps nouveaux’da bu iflleri yapm›flt›r. Referans noktas› Marx, Bakunin ya da Fourier olsun, bas›l› sözcükler eylemci biçmek için ekilmifltir. Lenin, partisini Iskra ile, Guesde L’Egalité ile, Jaurès ise La
Petite République ile kurmufltur. Cabet, Ikarusçu rüyas›n›, Marx ve
Engels’den ald›¤› araç ve yöntemlerle yayg›nlaflt›rm›flt›r.
Siyasal bir haber bülteninin ciddi ç›kar›mlar› vard›, insanlar›n içinde bir ‹nsan düflüncesinin aktif olarak düflünülmesine tan›kl›k ediyordu, k›sa vadede uzun erimliydi. Medya holdinglerinin ürünü olan
anaak›m gazetelerse kara kutular olarak görülür: olaylar içeri girer,
bilgi d›flar› ç›kar. Bir s›n›fa ya da partiye ait gazeteninse farkl› bir rolü
vard›r; bir dünya görüflünü küçük bir de¤iflime, bir felsefi sistemiyse
günlük sloganlara dönüfltürür. Olaylar, bir fikir merkezli ya da bir fikrin alt›nda, bireysel enerjiler önderlik merkezli ya da bir önderli¤in alt›nda verilir. Bir ayna olan gazeteye karfl›t olarak, bir yol gösterici olarak gazete, Kant’›n flemaya biçti¤i rolü yerine getirir; saf kavram ile görüngüler aras›nda bir arabulucu ve tercümand›r. Sosyalist bas›n gelene¤inde bu doktrinin yazar›, kendi ara bulucusudur; bugünkü versiyonu olan ça¤dafl güzel yaz› yazar›ndan onu ay›ran da budur. ‘“Entellektüeller, kendi mesleklerinin yan› s›ra daima matbaac›l›k da yapmal›d›rlar,” diye yazar Andler, Lucien Herr’in Hayat› adl› kitab›nda, “Öyle bir zaman gelecek ki, yazarlar ve bilimciler linotipin nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renecekler. Bir kitap basmak isterlerse, nas›l ki sürmek için
araba kiralanabiliyorsa, bir rotatif bask› makinesi kiralayabilecekler.”12
Herr’in kendisi bu alanda bir öncüdür. Ecole Normale’de kütüphanecidir, Jaurès ve Blum’u teflvik etmifltir, y›llar boyunca L’Humanité’de (ismini de kendisi bulmufltur) d›fl haber sayfas›n›n anonim
editörlü¤ünü yapm›flt›r. Aragon, Nizan ve D’Astier de bu anlamda el12) Charles Andler, La Vie de Lucien Herr, Paris 1977.
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lerinden geleni yapm›fllard›r. Yak›n zamana kadar bask› bilgisi ve bir
matbaa yönetmek, bu ifli baflkalar›na b›rakamayan entelektüellerin
kaç›n›lmaz ifllerindendi; kendi kendilerinin bafl yazarlar›, metin yazarlar›, son okuyucular›, tasar›mc›lar› ve patronlar› olmay› tercih ediyorlard›. Gazeteyi ve yay›n› yönetmek ço¤u zaman çak›fl›yordu; bir liderin cahil olmas› söz konusu olamazd›. Siyasal dergi, entelektüellerin güç mücadeleleri için dahili bir organ görevi görürken, gazete, vas›fs›zlar› ve amatörleri hedeflemekteydi. Lenin’in deyimiyle gazete,
‘öncü teori’ ile ‘s›n›f›n kendili¤inden hareketi’ aras›nda bir köprü kuruyordu; ya da Jaurès’in deyimiyle ‘metafizik’ ile ‘dünya’ aras›nda.
Düflünür ile iflçiyi birlefltiriyordu. Sosyalizm ad›na entelektüel ile
halk aras›nda, cumhuriyetçilerin okulla sa¤lad›¤› ba¤› kuruyordu.
Matbaa böyle bir de¤iflimin merkezi buluflma noktas› olarak kald›¤› sürece, büyük yazardan matbaac›ya kadar siyaset ve entelektüellik mesleklerinin ortak bir taban› oluyordu. Bu olmay›nca, kalem
ile torna birbirlerine s›rtlar›n› dönüyorlard›. Politikac›lar›n oy peflinde koflan teknisyenler olarak uzmanlaflmas›, matbaa sektörü, dergicilik ve yay›nc›l›kla eflzamanl› olmufltur. 17. yüzy›ldan 20 yüzy›la
kadar matbaalar çapraz etkileflimin kaç›n›lmaz oldu¤u buluflma yerleri, farkl› meslek ve s›n›flardan insanlar›n haberleflme noktalar›yd›.
Fakat yazarlar ve parlamenterler art›k ayn› ortak araçlar› kullanm›yorlar. Bir zamanlar pratik ve pofesyonel olan bir iliflki, flimdi kokteyl partileri saçmal›¤›na indirgenmifl durumda.
Parti
Siyasal partinin ve buna mukabil olarak sosyalist projenin çözülmesine iliflkin çok fley yaz›ld›. Fakat büyük ölçüde görmezden
gelinen bir faktör, yaz›l› olandan (esnek, merkezsiz, uygun maliyetli) iflitsel-görsel olana (endüstriyel, pahal›) geçifl ve matbaan›n
öneminin azalmas› ile bas›m tekniklerinin de¤iflmesidir. Fotokompozisyon, iflçi hareketinin son kültürel temellerini de ortadan kald›rm›flt›r. Hem kitap üreticilerinin zanaat›, hem de geleneksel bilginler ve yorumcular kast› teknolojik olarak fazla kalm›flt›r. Matbaa öncülü¤ünü yitirince, elefltirel entelektüel kendi çevresini,
sosyalist politika referans›n› yitirmifl, üçü de krize girmifltir. E¤er
‘bas›n›n ilk özgürlü¤ü onun bir endüstri olmamas›’ ise flunu eklemek gerekir ki, 1881’den 1971’e kadar bas›n bir endüstridir de.
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fiimdiyse her fleyden önce bir endüstridir. 1904’te Herr, Blum ve
bir kütüphaneci, avukat ve akademisyen olan Lévy-Bruhl’un ilk
bask›s› 138 bin kopya olarak bas›lan ve 850 bin frankl›k tek bir
aboneyle yola ç›kan L’Humanité gibi bir günlük yay›n› nas›l kurmufl oldu¤unu anlamak oldukça zor. Medya flirketleri hacimleriyle birlikte niteliklerini de de¤ifltirdiler. Bafll›klar›n k›sal›¤›, reklam
bütçelerinin a¤›rl›¤›n›n hesaplanmas›, gerekli yat›r›m boyutu, bir
gazete yönetmeninin fiyat›n› cüzdan ve bir avuç befl paras›z entelektüelin teknik kapasitesinin çok çok üzerine ç›karm›flt›r.
Bas›n düzeyinde matbaa üreticisinin kendi üretim arac›ndan ayr›lmas›, siyaseet alan›nda teorinin pratikten ayr›lmas›na denk düfler.
Her ne kadar hâlâ ad›na ‘parti’ denen ve umars›z temsilcilerine iç
bültenler gönderen seçim makineleri olsa da, eylem ile gelece¤i birbirine ba¤layan yay k›r›ld›¤›nda, partiler ile entelektüeller aras›ndaki ba¤ da ortadan kalkm›flt›r. Partiler alternatif fikirlerin kayna¤› olmaktan ç›km›fllar, yazarlar ve düflünürler de yay›n a¤lar›n›n kendi
bafllar›na bir endüstriyel ve ticari hayata sahip olmas›yla birlikte
kendi yollar›na bakmak durumunda kalm›fllard›r. Bu, ütopik ideolojiye oldu¤u kadar, entelektüel yarat›ma da yabanc›d›r. Grafosferden
videosfere geçifl, partinin teknik taban› ile doktriner mant›¤› aras›ndaki ba¤lant›y› koparm›flt›r. Sol ve sa¤ politikalar aras›ndaki ayr›m
bir muhalefet arac›na dayanmaktad›r: zanaat temelli gazete a¤lar›,
de¤erlendirme yaz›lar›, araflt›rma enstitüleri, kitap kulüpleri, konferanslar, topluluklar gibi. Sosyal s›n›flar olmaks›z›n s›n›f mücadelesi
de yoktur; ancak bir fikir çarp›flmas› olmadan da gerçek bir mücadele, polemik olmadan siyaset olamaz. Radyo dalgalar› savafl›nda para
tek güç oldu¤unda fikirler savafl› da yürütülemez. Bunun yerine,
imajlar ve kiflilikler mücadelesi, atlatma haberler ve konuflma al›nt›lar› savafllar› gelir. Buradaysa (siyasal) partilere gerek yoktur.
Sosyalist kongrelerin ak›fl›, eskiden, alt› ay sonra tam haliyle bas›l›r ve bir sonraki oturuma kadar kutsal kitap muamelesi görürdü.
Frans›z iflçi hareketini birlefltiren 1879 Marseilles Kongresi’nin bas›m›
800 sayfa tutmufltu. Siyasal dünya, hiçbir zaman bugünkü kadar çok
forum, konferans ve kongre görmemifltir. Ancak bu toplant›lar›n bas›l› kay›tlar›n› kitapç›larda aramak nafile çabad›r. Kat›l›mc›lar giysilerden bahseder gibi fikirlerinden ‘bahsederler’. (Bas›l›) önergeler televizyona uygun flampiyonlar aras›ndaki taktik ittifaklar için yaln›zca bahanelerdir. Mediolojik terimlerle, tart›flmalar bas›lmamas›n›n gerçekte
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fikirlere ihtiyaç duyulmad›¤›n› söylemek biraz abart› olur; ama sadece, yeni performans testi olan televizyonun bunlara ihtiyac› yoktur.
Böylece, parti programlar› yerine yeni ‘anti-ideolojik’ ideoloji ve kiflisel öneriler geçer, teorik konumlar›n yerini kiflisel konumlar al›r.
Niceliksel olarak, tabii ki kitaplar, okullar ve gazeteler her zamankinden daha etkin. Oldukça fazla say›da kitap, ö¤renci, yazar ve
yay›nc› var. Fakat medyasferler bir istatistik meselesi de¤ildir. Hatta
biçim tutulmas› ile içerik art›fl› aras›nda, verim oran› ile statüsü aras›nda ters bir iliflki bile olabilir. Kitle e¤itimi, üniversite ya da okulun sembolizmini önce seyreltti, ard›ndan da mahvetti. E¤itim flimdi bir kamu hizmeti, t›pk› metro ve elektrik hizmeti gibi, ö¤rencilerden çok müflterilerle u¤raflan bir alan. Grafosfer döneminde oldu¤undan çok daha fazla halk kütüphanesi videosfer döneminde mevcut. Fakat ‘insan ruhunun atölyesi’ (Abbé Grégoire) olarak tabir edilen fley, geçici bir bilgi ulafl›m› haline geliyor. Daha önce hiç bu kadar çok kitap (Fransa’da her y›l 35 bin yeni bafll›k yay›nlan›yor) ya
da bu kadar çok bas›m adedi olmam›flt›. Ama okuyuculuk azal›yor
ve kitab›n auras›, ya da bu auradan geriye kalan yazar›n yüzüne aktar›l›yor, çünkü televizyonda görülen yazar›n yüzü oluyor. ‹stisnai
olarak, bas›l› söz hâlâ öldürebiliyor. Fakat herhangi bir fleye hayat
verebiliyor mu? Verebiliyorsa da, neye hayat veriyor?
Zaman, H›z ve Çevre
Cevab›n ilk unsuru, geçiciliktir. Yay›lma metaforlar›, ister ›s›, ister
s›v›lar için olsun, oldukça yavafl bir sürece denk düflme e¤ilimindedir.
1850’de ya da 1880’de, ilk anda fark edilmeyen bir fikir sonsuza kadar
yok olmazd›. Kimyan›n ifllemek için vakti vard›. Bir mesaj rafta durabilir, bir sonraki karfl›laflmay› bekleyebilirdi. Bu geciken hareket mekanizmas›n›n en iyi örne¤i Marx’›n eserlerinin etkisinin yay›larak genifllemesidir. Onun yay›mlanm›fl eserlerinin etkisini göstermesi 20-30
y›l alm›flt›r. Üretim ve aktar›m› birbirinden ay›ran gecikme, doktrinin
nihai etkisinde önemli bir rol oynam›flt›r. Kapital’in birinci cildinin ilk
Frans›zca bask›s›n›n sat›lmas› 25 y›l sürmüfltür. Kitab›n önsözünde
yer alan meflhur 1872 tarihli “Yurttafl Maurice Lechâtre’a Mektup”ta
Marx flöyle yazmaktad›r: “Das Kapital’in çevirisini k›s›m k›s›m yay›nlama fikrine kat›l›yorum. Bu biçimiyle, çal›flma, iflçi s›n›f› aç›s›ndan
daha eriflilebilir olacakt›r. Bu düflünce de benim gözümde di¤er bütün
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düflüncelere bask›n geliyor.” Ad› geçen iflçi s›n›f›n›n sömürüldü¤ü bilgisine ‘ulaflmas›’ bir süre daha alacakt›. 1872 ve 1875 aras›nda, Lechâtre 40’ar sayfadan oluflan 44 bölüm bast›. ‹lk k›s›m 10 bin kopya olarak ç›kt› ve 10 santimden sat›ld›. ‹lk gün sat›fllar tavan yapt›: 234 kopya sat›ld›. Sonra felaket geldi. Reklam vermek için para yoktu, hiçbir
siyasal örgütten destek al›namam›flt›. Ancak 25 y›l sonra, Jules Guesde’in Parti Ouvrier’inin yard›m›yla kalan kitapç›klar da sat›labildi.13
Asl›nda, ancak 1890’da, yani Marx’›n ölümünden yedi y›l sonras›nda
Kapital, bir avuç militan ve bilimsel gruplar aras›nda ciddiye al›nmaya bafllad›. O zamana kadar, yaln›zca k›salt›lm›fl haliyle okunmufl (Deville’in 1883’te yapt›¤› k›salt›lm›fl bask› 253 sayfayd›) ya da Lafargue’›nki gibi seminerlerde sunulmufltu.
Londra’da Almanca olarak bas›lan Komünist Manifesto ancak küçük bir dalga yaratabildi. 1871’de, Komün zaman›nda ‘bibliyografik
merak unsuru’ olarak ele al›n›yordu. Frans›zca’da yaz›ld›¤›ndan 24
y›l sonra, Marx’›n k›z› Laura Lafargue’›n izniyle 1872’de bas›labildi.
1885’te mütevaz› bir baflar› göstermeye bafllad›. Felsefenin Sefaleti,
Haziran 1847’de Paris’te Marx’›n kendi çabalar›yla bas›ld›. Alt› ay sonunda 96 kopya sat›n al›nm›flt›. Yay›nc›, yazar›n arkadafllar›na ücretsiz örnekler göndererek, yaln›zca 15 sou paketleme ve postalama
masraflar›n› istemiflti: her biri ona ödeme yapt›. Alfred Sudre’nin
532 sayfal›k Histoire du Communisme kitab›nda Marx ve Engels’den
bahseden tek sat›r yoktu. Kapital’in ilk bask›s› hakk›nda Frans›zca
olarak yaln›zca iki de¤erlendirme yaz›s› ç›kt›; ikisi de bilinmeyen üst
tabaka dergilerindeydi. Biri Maurice Bloch taraf›ndan Journal des
Economistes’te, di¤eri Roberty taraf›ndan Philosophie Positive’de yaz›ld›; yazar› “yaln›zca elefltiriyor, gelecek için somut önerilerde bulunmuyor” diye elefltiriyordu. Bir ‹ngiliz dergisinde eseri üzerine ç›kan bir yaz› 1881 k›fl›nda o kadar nadir bir olayd› ki, Marx bu yaz›y› “son anlar›n› ayd›nlatmak için” diye yazd›¤› ölüm döfle¤indeki kar›s›na gösterecekti. Bu yazar›n, hayat› ve konumu insan bilimleri alan›nda birçok teorik araflt›rma ekolü meydana getirdi¤i bir dünyadan
geriye bak›ld›¤›nda, zor kitaplar›n›n hiçbiri infial yaratmayan ve pratik olarak bilinmeyen bir yazar›n, yüz y›l boyunca bütün dünyay›
nas›l bu kadar ‘bilgilendirdi¤i’ bir soru iflaretidir.
‹kinci unsur, çevredir. 140 milyon y›ll›k Mezozoik ça¤› boyunca
memeliler, dünyaya yay›lma f›rsat› bulamam›fllard›. Ancak ikinci za13) Bkz. Maurice Dommanget; L’Introduction du marxisme en France, Lozan, 1969.
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man›n son k›sm›nda dinozorlar›n bir anda soyunun tükenmesiyle,
oldukça geliflmifl oyuklardan ç›karak kuru toprak üzerinde ço¤almaya cüret etme f›rsat› bulabildiler. K›ta kütlelerinin jeofizik yükseliflinin hay›rl› bir iklim de¤iflikli¤i (ve buna uygun flora ve fauna) yaratmas›na dek, uçan sürüngenler ve elli tonluk brachiosaurus’lar ile
mücadele etmeleri söz konusu bile de¤ildi; türler aras›ndaki hayatta
kalma araçlar›n›n orans›zl›¤› bu denli büyüktü.
Kültürel biyotoplar da bir bu kadar nazik dengelere sahiptir. Toplumsal düflünceler orman›nda, en uygun olan›n hayatta kalmas›, mücadele arac›nda belli bir oran oldu¤unu varsayar. Marx, endüstri öncesi grafosferin ola¤anüstü ›l›ml› koflullar›ndan yararlanm›flt›r: Bu, daha az bir dünya nüfusu ve Bat›’da s›n›rl› bir okuryazarl›k, piyasada daha az kitap olmas› ve tan›nma için daha az mücadele etme anlam›na
geliyordu; silahlar afla¤› yukar› eflitti. Marx, Hugo ya da Michelet’nin
zamanlar›nda, en çok satanlara oranla ‘zor’ bir kitab›n dolafl›ma sokulma ihtimali en fazla onda bir, genellikle beflte bir oran› civar›ndayd›.
Oysa bugün bu oran binde birdir. 1848 dolaylar›nda, genç Marx, her
broflürünü veya süreli yay›n›ndan 1.000 kopya basabiliyordu (Felsefenin Sefaleti 800 kopya, Franko-Alman Y›ll›¤› 1.000 kopya; bunun içinde “Yahudi Sorunu Üzerine” ve “Hegel’in Do¤ruluk Felsefesinin Elefltirisine Katk›” bulunmaktayd›). Birinci s›n›f yazarlar da 3.000-4000
kopyan›n üzerine ç›kam›yorlard›. Okur oran›ndaki devasa geliflime
ra¤men, bu rakam, hâlâ siyaset teorisi, iktisadi tarih ya da sosyoloji kitaplar› için geçerli ortalama rakamd›r. Genel e¤ilimin d›fl›ndaki elefltirel bir araflt›rman›n yazar›, 2 bin okuyucuya sahipse kendini flansl›
saymal›d›r. Kitlesel medyan›n s›çrama tahtas›n›n sat›fllara egemen
olanlar›n elinde bulunmas›, ayn› zamanda daha karmafl›k, daha k›r›lgan olan ve kendine yer açma zaman› bulamayan küçük, akademik
ürünlerin ezilmesini de beraberinde getirmektedir. Bu kitaplar kendilerine yer açamaz, çünkü kitaplar›n ortalama hayat süresi de oldukça
k›salm›flt›r; baflar›l› bir yay›n›n ömrü üç ayd›r, di¤erleri kitapç› vitrinlerinde ancak üç hafta durabilir. Yay›nc›lar›n rakamlar›nda bir enflasyon olabilir; ancak ölüm oran› da oldukça artm›flt›r.
Öyle görünüyor ki, endüstriyel kapitalizm sembolik mallar düzlemini de ilhak etmifl olsa, kapitalizmin Marksist elefltirisi de yay›lma imkân› bulamayacakt›. Marx, piyasa üretimine oranla geri kalm›fl olan kültürel ortam›n faydas›n› gördü. Yüz y›l sonra, o flans› da
olmayacakt›. Di¤er cephelerde her fley eflit de olsa, imaj ve piyasa
mant›¤› içinde (edebi talk-flovlar, haftal›k top-on’lar), Das Kapital ilk
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ç›kt›¤›nda oldu¤u fley olarak, kitapseverler nezdinde akademik bir
lüks olarak kal›r, ancak kitlesel bir siyasal ak›m›n kayna¤› olamazd›.
Marx ve Engels iki teknolojik dönemin kesifliminde yaz›yorlard›; kas
gücünü hafifleten ‘mekanik makine’ ça¤› ile do¤a güçlerini kullanan
‘enerjik makine’ ça¤›yd› bunlar. Devlet kapitalizmiyse ikinci bir kesiflimde ortaya ç›kt›: hareket eden makine ve bilgi veren makine; yani, araba ve televizyon. Ayn› flekilde, komünist ç›k›fl ve iniflin yafland›¤› yüzy›l da iki dönem eksenindeydi: iki tür haf›za; yani lâfzî ve
analojik. ‘Bilimsel sosyalizm’, elektromekanik aktar›mdan (rotatif
bask›, telgraf) elektronik yay›na geçifle ayak uyduramayacakt›. Tek
parti telefonla uyumlu de¤ildi; kablosuza dayanabildi, ama transistörlü radyo bir s›n›rd›. Katot tüpü ve silikon çip bütün krizi ifade etti. S›n›r ötesine radyo yay›nlar› kal›nt›lar› süpürdü ve canl› yay›n yapan uydu, cenazenin habercisi oldu.
Sosyalizminki gibi bir kültürel yeniden üretimde meydana gelen
kriz, bir zamanlar toplumu birarada tutan ekstra-kültürel ve hatta
anti-kültürel faktörleri de hesaba katmak zorundad›r. Böyle bir durumda, savafl-sonras› ça¤da Troçkizmin Amernika Birleflik Devletleri’ndeki tükeniflini kaydeden ve gezegendeki bütün ideolojilerin öldü¤ü önermesini ortaya atan Amerikan Troçkistine öykündü¤ümüzün fark›nda olmal›y›z. Oysa kültürü ‘bir kültür’le, bir ça¤› ‘zaman›n
sona erifli’yle kar›flt›rmak, gelenekselci olan kiflinin geleneksel hatas›d›r. Her y›k›l›fl bir Rönesans habercisidir, ön kap›dan kaç›p giden
tanr›lar da er geç pencereden içeri geri dönerler.
Hapishane, Sürgün, Telefon
Bir Müslüman ya da bir H›ristiyan gibi, bir militan hiçbir zaman
gerçekten yaln›z de¤ildir; her zaman için kolektifin bir parças›d›r. Siyasal ba¤l›l›k, grubun imaj›n›n bireye geçifliyle ilerler. Militan›n aidiyet duygusunun yo¤unlu¤u, inisiyatif kapasitesinin de bir ölçütüdür.
Etoloji, primatlar toplulu¤unun, çevresinin düflmanl›¤›na oranla s›k›
ba¤lar› oldu¤unu bizlere ö¤retmifltir. Bu anlamda, devrimciler de, bütün inananlar gibi, ço¤undan biraz daha primatt›r.* ‹ç organlar›ndan
kaynaklanan bir sürgün ve hapishane ihtiyaçlar› vard›r. ‹natla isyankâr olan düflünce ortam›n›n yarat›lmas› için gerekli tarihsel koflullar
bunlard›r. Bürokrasiye geçen ‘iflçi hareketi’ bölünmüfltür, çünkü k›s*) Primat: Diflleri tam olan ve elleri kavrama özelli¤ine sahip plasental› memeli. (ç.n.)
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kan›las› ‘ezilen’ statüsü, tehlikeli ‘ezen’ konumuyla de¤iflti¤i anda, beyni ifllemeyi b›rakm›flt›r. Bu yüzden, Do¤u Avrupa muhalifleri, eski isyankâr entelijansiya, hapishane ve sürgün baflta olmak üzere bütün
kaynaklar›na yeniden sahip olmaya bafllamalar›yla birlikte, yönetici
bürokratlar karfl›s›nda muazzam bir manevi üstünlük elde etmifllerdir.
Sosyalizmin bir yüzy›l süren geniflleme ve daralmas›ndan ç›kar›lacak
ders: Bask› oldu¤u sürece, umut vard›.
Aç›klamak gerekirse, sosyalizm, düflman bir ortam içinde yay›lman›n karfl›-arac›n› oluflturma giriflimiydi. Bu biçimsiz uzamda, dayan›flman›n mikro devreleri kendileri için ufak bir çevre yaratmam›fl olsa fikir bir ‘ideoloji’ olabilir miydi? Direnme kapasitelerini onlar› d›flardan
kuflatan güçlere borçlu olan ucuz, sürdürülebilir bilgi a¤lar›, alternatif
topluluklar ve karfl› kültürler. K›v›lc›m› yaz›l› mitten toplumsal harekete s›çratmak için iflçi kurtuluflunun elektrik teknisyenleri. ana kablolar› kopararak kendilerininkini ba¤lamal›yd›lar. Yeralt› örgütlenme
yöntemleri burjuvazinin radyo parazitleri ve müdahalesine karfl› proleter telgraf› korumak aç›s›ndan bir muhafaza oluflturuyordu. Gizlilik
romantizmi, esas olarak bir iletiflim pragmatizmiydi. Geçmifl iki yüzy›l boyunca devrimin ayak izlerini takip etmek, kifliyi Rabelais’in ‘m›r›ldanma ve kurgu’ için kaç›n›lmaz alanlar olarak tasvir etti¤i koruyucu duvarlar ve kuytu köflelere s›k›flt›racakt›.
Her akflam ayn› haber bülteninin dört versiyonuyla meflgul olan
bütün gözler ve kulaklarla, hücre ya da kast›n duvarlar› önce delindi,
sonras›ndaysa radyo dalgalar› taraf›ndan patlat›ld›. O ana kadar, d›fl
dünyadan bir bas›nç ya da ›s› fark› yaratma konusunda az ya da çok
baflar›l› olmufllard›. Sembolik ak›mlar›n homojenlefltirilmesi uyumsuz
çekirde¤i ortak bir bask›n gaz içinde eritme e¤ilimindeydi. Art›k bütün toplumsal gruplar›n temel arayüzü olan televizyon, iç ve d›fl aras›ndaki s›n›rlar› afl›nd›r›yor, bilgiye eriflimi ayn› düzeye getiriyordu.
Televizyon haberleri sekiz saatlik bir tart›flman›n özünü bana iletirken
ve karfl› komflum vaktini harcamaks›z›n benim partimle ilgili en az benim kadar bilgi sahibiyken, ben, tabanda bir militan olarak neden parti toplant›lar›na gitmeye zahmet etmeliydim ki? Gazeteciye gelince, o
da en az parti lideri kadar bilgi sahibidir, çünkü herkesle konuflur. Televizyonun ideolojik gücü, partinin gücünü aflar, çünkü nüfusu örgütleme flekli, bütün özel gruplar› kapsar ve homojenlefltirir.
Buna karfl›t olarak, devrimci sosyalistin, iki ayr›cal›kl› evrimsel kovu¤u, sürgün ile hapishanedir. Hapishane yo¤unlaflmak için, sürgün
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bir kampanya yürütmek içindir. Okuma ve yazma tan›m› gere¤i lüks
aray›fllard›r; çünkü bofl zaman gerektirirler. 19. yüzy›l›n polis zindanlar›ndan baflka nerede insan›n bu kadar vakti olabilir ki? Hapishane,
muhalifin ikinci üniversitesidir; yüksek ö¤renimini tamamlad›¤› ve en
büyük ahlâki fark›ndal›¤› kazand›¤› yeridir. “Bir adam on befl gün
içinde as›laca¤›n› bildi¤inde,” der Samuel Johnson, “zihni çok iyi konsantre olur”. Ve Proudhon: ‘Her fleyimi umutsuzlu¤a borçluyum.” Bürokrat, hapishanelerden ç›kan entelektüellere dikkat et: olgunlaflt›lar
ve kasland›lar. Bat›’daki kapitalizme ve Do¤u’daki komünizme karfl›
toplumsal protestonun laboratuarlar›, diktatörlerin gözalt› merkezleri
ve hapishanelerdir. Sa¤dan ve soldan, devrimciler ve karfl› devrimciler
(Joseph de Maistre ya da Soljenitsin, Dostoyevski ya da Maurras) bu
mediolojik ayr›cal›klardan yararlanm›fllard›r. Ortodoks din, Sovyet ceza kolonilerinden, oraya girdi¤inden daha güçlü ç›km›flt›r.
1840’tan 1930’lara Avrupa hapishanelerinin onur listesi, Marksist seçilmifllere bir yoklama yapar. Do¤uda Stalinist çal›flma kamp›nda (ve Victor Serge’yle) son bulur. Bat›’da sermayenin hapishaneleri, anti-kapitalist bir zincirin halkalar›n› oluflturur: Babeuf’den
Proudhon’a, Gramsci’ye; Blanqui’den Bebel’e, Guesde’e. Lenin’in ilk
büyük eseri olan ve bir St. Petersburg hapishanesinde yazmaya bafllad›¤› Rusya’da Kapitalizmin Geliflimi’ni tamamlamas›n› sa¤layan Sibirya’ya sürgün edilmesi olmufltu. Liebknecht, Luxemburg, Troçki,
Blum (ki en önemli eserini hapishanede yazm›flt›r): Sosyalist düflüncede iz b›rakan bu kiflilerin ço¤u parmakl›klar arkas›nda kalm›flt›r.
‘Marx-ve-Engels’i bize, gençli¤inde sürgün edilmeleri arma¤an etmifltir. Yar›m yüzy›l boyunca Rus entelijansiyas›n›n ço¤u Çar rejimi
taraf›ndan gizlili¤e ve bu sayede örgütlenmeye itilmifltir. Frans›z
sosyalizmi ‹ngiltere’de do¤mufltur; ‹talyan, Çin ve Vietnam komünizmi ise Fransa’da. Her yerden kovulan eski sosyalizm s›n›r geçmeye al›flm›fl ve Avrupa kültürünün saf bir ürünü olmufltur. “Uygarl›¤›n seviyesi,” der Lucien Herr, “kozmopolitleflme derecesine göre ölçülebilir”. Topra¤›ndan sökülmek, k›yaslama yapabilmeyi sa¤layarak zihni harekete geçirir, her zaman iyi bir bafllang›çt›r.
Stalin ve Mao, yoklamada yok gözükmektedir: Stalin Rusya’dan
d›flar› nadiren ad›m›n› atm›flt›r, Mao da Çin’den d›flar› ç›kmam›fl
(Moskova’ya gitmesi d›fl›nda, ki o zaman da d›flar›y› görmemek için
kendini içeri kapat›rm›fl). Sosyal feodalizmin despotlar›n›n sabit
kökleri vard›. Kural olarak, büyük paranoyaklar, yaln›zca kendi ana
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dillerini konuflurlar. Topraklar›na perçinlenmifllerdir, ötekini hiç
merak etmezler; ona meydan okumak ya da onunla kaynaflmak gibi
bir dürtüleri yoktur. Otokratlar seyahat etmekten korkar; yollar›n›
flafl›rmaktan ve tats›z karfl›laflmalardan çekinirler.
Yine de, medyasfer diasporalar› eski üretkenliklerinden ar›nd›rm›fl gibi görünüyor. Eskiden yay›lma, yaz› mübadelesine izin vererek
entelektüel üretkenli¤e yarard›. Bedenler daha az görüflürdü ama zihinler yak›n temas halindeydi. Sosyalist yaz›’n›n mektup sanat›na
borcunu düflünün: Marx ve Engels teorilerinin yar›s›n› mektuplarda
gelifltiriyordu ve fiili olarak siyasal eylemlerinin tamam› pota kutusundan geçmeliydi. Birinci Enternasyonal, Marx taraf›ndan, iflçi s›n›f›n›n merkezi bir mektuplaflma bürosu olarak düflünülmüfltü. Bugünlerde militanlar daha çok sosyalleflebiliyor ve birbirlerinin fikirlerini
biliyorlar. Daha fazla diyalog, daha az karfl›tl›k anlam›na gelir. Telefon, mektuplaflma sanat›n› yok etmifl ve süreç içinde rasyonel sistematiklefltirme denemelerinin ahlâki duruflunu azaltm›flt›r; e-posta bu
kayb› yerine koyamam›flt›r. Telefonu nadiren kar›fl›k bir dizi ilke ve
temay› aktarmak için kullan›r›z; daha çok muhabbet etmek amac›yla
ona baflvururuz. Genel söylem, yak›nl›¤›n ve gündelik hayat›n tuzaklar›na endeksli hale gelmifltir. Cep telefonu, internet, dizüstü bilgisayar ve uçak, uluslararas›laflmak aç›s›ndan iyidir; fakat enternasyonalizm için, öldürücü olacak bir flekilde dayan›flmay› daha az organik
hale getirirler. Kiflisel iliflkilerin alan›n› gelifltirir ama bunu iliflkileri
özellefltirerek yaparlar. Küresellefltirirken öznellefltirirler. Cep telefonu kal›c› bir birebir iliflkidir. Evrensel olan› akl›m›zdan ç›kar›r.
Öyleyse, sosyalizmin krizi, kurucu ilkelerini geri kazansa bile, kültürel mant›¤›na, düflünce üretimi ve yay›l›m› devrelerine geri dönemeyecek olmas›d›r. Grafosferin y›k›l›fl›, onu silahlar›n› toplay›p videosfere kat›lmaya zorlam›flt›r, ki videosferin düflünce a¤lar›n›n kültürü
üzerinde korkunç zararlar› vard›r. Pratik bir örnek: Ne olup bitti¤ini
ö¤renmek isteyen biri televizyona bakmal›d›r, yani evinde oturmal›d›r. Burjuva ev hapsinin alt›nda, ‘insan›n evi onun kalesidir’ düflüncesi yatar ve orada her zaman bir ‘her insan kendisi için’ sakl›d›r. Yurttafl›n demobilizasyonu, seyircinin fiziksel hareketsizli¤iyle bafllar.
Logosfer, grafosfer ve videosferden; söz, bas›n ve ekrandan oluflan bu ‘üç durum’dan, toplumsal düflüncenin baflka hangi ça¤r›fl›mlar›n› ç›karabiliriz? Her toplumsal ortakl›kta var olan bir dizi normu
tabulaflt›rmak ve takip eden her aflamada onlara denk düflen özel
tarzlar ve biçimler bulmak mümkündür (bkz. bir önceki sayfadaki
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Logosfer
(yaz›)

Grafosfer
(bas›m)

Videosfer
(iflitsel-görsel)

Grup ideali, siyasal
e¤ilim

Bir
(flehir, imparatorluk,
krall›k);
mütlakiyetçilik

Hepsi
(ulus, halk, devlet);
milliyetçilik ve
totoliteryenlik

Her Biri
(nüfus, toplum,
dünya);
bireycilik ve anomi

Zaman figürü; vektör

Daire
(Sonsuz, tekrar);
geçmifl yönelimli

Çizgi
(tarig, ilerleme);
gelecek yönelimli

Nokta
(mevcut olaylar);
kendi merkezli,
flimdi kültü

Kurallara uygun nesil

Yafll›l›k

Yetiflkinlik

Gençlik

Manevi s›n›f

Kilise
(mesihler, din
adamlar›)

Entelijansiya
(profesörler,
doktorlar)

Medya
(yay›nc›lar ve
televizyoncular)

Meflrulaflt›ran
referans

ilahi
(çünkü kutsald›r)

ideal
(çünkü do¤rudur)

Etkili
(çünkü ifle yarar)

‹tici güç

‹nanç
(fanatizm)

Kanun
(dogmatizm)

Fikir
(rölativizm)

Bireyin konumu

Teba
(emredilmek üzere)

Yurttafl
(ikna edilmek
üzere)

Tüketici
(cezbedilmek üzere)

Özdeleflilen mit

Aziz

Kahraman

Ünlü

Kiflisel otorite ölçütü

“Tanr› bana dedi”

“Okudum”

“TV’de gördüm”

Sembolik otoritenin
temeli

Görünmeyen

Okunan

Görünen

Öznel çekim merkezi

Ruh

Bilinç

Beden

tablo). Bu yüzden, logosferin sembolik otoritesi görünmez oland›r;
graforferinki bas›l› sözdür; videosferinki görünür oland›r. Bireyin
konumu: özne, yurttafl ve tüketicidir. Kiflisel otorite ölçütü: “Tanr›
bana dedi”, “Okudum” ve “Televizyonda gördüm”dür.
Yine de tarihsel zaman içinde bir s›ra izleyen bu üç rejimin de her
biri kendi egemen biçim ve tarzlar›n› dayat›r. fiu kesindir ki, her birimizde bu zamanlar›n her biri ayn› anda vard›r. Her birimizin içinde kaligrafik bir Do¤u, bas›l› bir Bat› ve büyük ekran bir Amerika
bulunur. Kendi özel konular›n› kaybetmeksizin, k›talar içimizde uzlafl›r. Her birimiz, ayn› zamanda, Tanr›, Ak›l ve Duygu; teokrat, ideokrat ve videokrat; aziz, kahraman ve y›ld›z›zd›r. Zaman›n d›fl›nda
durdu¤umuzu hayal ederiz; kendi yüzy›l›m›z› düflünür; akflama ne
yapaca¤›m›z› merak ederiz.
(Türkçesi: Ayfle Bilge Aknam)
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