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ÖZ	

Hakemli	dergilerde	veya	çeşitli	başka	bilimsel	platformlarda	kitap	değerlendirme	çalışmaları	
bir	 gelenek	 niteliğindedir.	 Kuşkusuz	 bu	 önemli	 bir	 faaliyettir.	 Faaliyetin	 kendisinin	 hem	
kurumsal	hem	de	tarihsel	çok	yönlü	bir	derinliği	vardır.	Eleştiri,	tenkit	ve	değerlendirme	gibi	
faaliyetlerin	tarihi	arka	planı	ve	kadim	gelenekleri	vardır.	Bu	kimi	zaman	neredeyse	bağımsız	
bir	ilmi	faaliyet	olarak	kıymet	bulur.	 	Ancak	son	dönemlerde	zamanın	ruhuna	uygun	olarak	
çeşitli	 bilimsel	 platformlarda	 da	 eser	 değerlendirmenin	 sıradanlaştığı	 formlar	 baş	
göstermeye	 başladı.	 Oysaki	 eleştiri	 ve	 kritik	 faaliyet	 kimi	 zaman	 bir	 eser	 yazmaktan	 bile	
kıymetli	 olabilir.	 Zira	 kadim	 kitapları	 değerlendirmenin	 yanı	 sıra	 yeni	 çıkmış	 önemli	 bir	
kitabı	okura	tanıtmak	ya	da	kıymetli	bir	eseri	enine	boyuna	değerlendirmek	hem	okura	katkı	
sağlaması	 bakımından	hem	de	 yazın	 hayatının	 geri	 dönütle	 teşvik,	 taltif	 ve	 tenkit	 edilmesi	
açısında	son	derece	önemlidir.	Ayrıca	yazı	yoluyla	sistemli	hale	gelmiş	ve	sisteme	dâhil	olmuş	
savların	her	açıdan	tartışılması	bu	yolu	seçenler	için	son	derece	kıymetli	ve	zenginleştirici	bir	
yoldur.	 Ancak	 bu	 cari	 haliyle	 nasıl	 gerçekleşiyor?	 Bu	 konuda	 sisteme	 kavuşmuş	 belli	
ilkelerden	bahsedebiliyor	muyuz?	Sahada	işler	nasıl	yürümektedir?	Belki	yeni	bir	soru	olarak	
kitap	 artık	 eski	 kitap	 mıdır?	 Eğer	 öyleyse	 bu	 değişim,	 bu	 değerlendirme	 ve	 eleştiri	
süreçlerine	nasıl	yansımaktadır?	Elinizdeki	çalışma	bu	ve	benzeri	sorulara	eleştiri	kritik	ve	
teknik	geleneğinin	ilke	ve	imkânlarıyla	cevap	bulmayı	amaçlamaktadır.	Böylece	bu	makale	ile	
fiili	olarak	birçok	benzer	çalışmada	göze	çarpan	kimi	kaotik,	karasız,	belirsiz,	sığ	ve	ilim-dışı	
yönelimleri	düzene	sokmak	için	kimi	tekliflerde	bulunmuş	olalım.								
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A	B	S	T	R	A	C	T	

Book	 and	 text	 review	 studies	 in	 peer-reviewed	 journals	 or	 other	 scientific	 platforms	 have	
become	 a	 tradition.	 Undoubtedly,	 this	 is	 an	 important	 activity.	 The	 activity	 itself	 has	 a	
multifaceted	depth,	 both	 institutional	 and	historical.	 The	 tradition	 of	 criticism,	 review	and	
evaluation	 is	 an	 ancient	 tradition.	 Sometimes	 it	 finds	 value	 almost	 as	 an	 independent	
scientific	activity.	However,	recently,	by	the	spirit	of	the	time	(zeitgeist),	forms	in	which	the	
evaluation	of	works	became	shallow	 in	various	 scientific	platforms	have	begun	 to	 emerge.	
However,	such	an	activity	can	sometimes	be	more	valuable	than	writing	work	because	it	 is	
essential	to	introduce	a	critical	newly	released	book	to	the	reader	or	evaluate	a	helpful	piece	
in	detail,	both	contributing	to	the	reader	and	encouraging,	praising	and	criticising	the	literary	
life	 with	 feedback.	 In	 addition,	 discussing	 all	 aspects	 of	 the	 arguments	 that	 have	 become	
systematised	and	included	in	the	system	through	writing	is	a	unique	and	enriching	way	for	
those	who	choose	this	path.	But	how	does	this	happen	in	its	current	state?	Can	we	talk	about	
certain	 principles	 that	 have	 been	 systemised	 in	 this	 regard?	 How	 are	 things	 going	 in	 the	
field?	Maybe	 as	 a	 new	 question,	 is	 the	 book	 now	 an	 old	 book,	 and	 how	 does	 this	 change	
reflect	 on	 these	 evaluation	 and	 criticism	 processes?	 This	 study	 aims	 to	 answer	 these	 and	
similar	 questions	 with	 the	 principles	 and	 possibilities	 of	 criticism’s	 critical	 and	 technical	
tradition.	Thus,	it	seeks	to	regulate	some	of	the	chaotic,	 indecisive,	ambiguous,	shallow	and	
unscientific	orientations	in	many	similar	studies.	
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1 Giriş	

Bir	 kişi	 veyahut	 kişiler	 tarafından	 kalem	 alınmış,	 bir	 yayınevi	 tarafından	 basılmış,	 künyesi	
belirtilmiş,	iki	cilt	arasında	ya	da	sanalda	ciltleri	tertip	edilmiş,	ismi,	tarihi,	fiyatı,	basım	adedi	belli	
yayınların	 kitap	 olarak	 anlaşılması	 doğaldır.	 Ancak	 işler	 bu	 kadar	 sade	 ve	 rafine	 değildir.	 Elbette	
bunun	böyle	anlaşılmasının	 tarihsel,	 sosyal	ve	 teknik	birçok	sebebi	vardır.	Zira	matbuat	hayatı	 ile	
birlikte	 yeni	 bir	 hal	 alan	 kitap	 olgusu	 dijital	 dönem	 ile	 birlikte	 diğer	 kurum	 ve	 enstrümanlar	
yoluyla	 tamamen	başka	bir	hal	aldı.	Kestirmeden	bir	metaforla	ifade	edecek	olur	isek,	‘kitap	ha	öldü	
ha	ölecek’	ibaresi	genelde	kitap	ile	diğer	araçların	yapı-bozucu	ilişkisi	üzerinden	anlaşılmaktadır.		

Oysaki	 olay	 tam	 olarak	 öyle	 değildir.	 Zira	 her	 alanda	 yaşanan	 değişimler	 ‘kitap	 ontolojisinde	 de	
çeşitli	değişikliklere	yol	açmaktadır.	Yani	kitap	artık	bildiğimiz	o	eski	kitap	değildir.	Kitap	eski	kitap	
değildir,	ama	tuhaf	bir	ters	korelasyon	ile	orijinal	hiç	değildir.	Elbette	erken	belirtilmiş	bu	yargının	
temellendirilmeye	 ihtiyaç	vardır.	Ancak	bundan	önce	söylemek	gerekir	ki	bu	değişimin	kitapların	
özgünlüğüyle	ve	içeriğiyle	ilgili	olmasının	yanı	sıra	bizatihi	kitabın	dönüşümü	ile	ya	da	daha	isabet	
eden	 ifadesiyle	 kitabın	 metamorfozuyla	 ilgili	 bir	 durumdur.	Bu	 yeni	 durum	 kitap	 değerlendirme	
kriterleri	açısından	da	yeni	sonuçlar	doğurmaktadır.		

Esasen	kadim	bir	 geçmişe	 sahip	kitap	ve	metin	 tenkit,	 tefsir,	 şerh	ve	benzeri	 geleneklerin	birçok	
açıdan	çok	gerisine	düşen	kimi	günümüz	pratiklerinin	metin	ve	kitabın	değişimi	ile	yakından	ilgisi	
olduğu	 aşikârdır.	 Eleştiri	 ve	 tenkit	 türlerinin	 her	 birinin	 dönemsel	 ve	 disiplinler	 arası	
başkalaşmanın	zorladığı	farkların	yanı	sıra	son	dönemin	psiko-dinamik	terapilerine	benzer	analiz,	
yorum	 ve	 incelemelerin	 jenerik	 dokusunu	 anlamaya	 da	 ihtiyaç	 vardır.	 Çünkü	 kitap	 değiştikçe	
değerlendirilmesi	ve	değer	bulması	da	değişmektedir.	Buna	bağlı	olarak	da	bir	kitabın	ya	da	metnin	
ele	 alınma	 niyeti,	 ele	 alınma	 biçimi	 de	 çeşitli	 formların	 meşruiyeti	 içinde	 kolayca	
gizlenebilmektedir.	Bu	da	metin	değerlendirme	faaliyetinin	tüm	motivasyonlarına,	tüm	terkiplerine	
ve	tüm	tenkitlerine	doğrudan	etki	etmektedir.		

Bu	 çalışma	 bütün	 bu	 zikredilen	 gelişmeler	 ışığında	 kitabın	 ne’liği,	 tarihsel,	 kültürel	 ve	 bilimsel	
rolünü	anlamaya,	buna	bağlı	olarak	da	yaşanan	değişimleri	irdelemek	ve	kitap	inceleme	ve	eleştiri	
geleneğinin	olgunluğuna	bağlı	 olarak	da	yeni	 gelişmelere	yönelik	 çeşitli	 önerilere	varma	çabasını	
içermektedir.	
1.1 Kitap	ve	Metinlerin	Çoklu	Serüveni	ile	Metamorfozu	
Kitap	kelimesi	birçok	dile	Arapça'dan	geçmiş	bir	 terimdir.	Kitap,	kâtip,	mektup	gibi	birçok	kelime	
Arapça	 K-T-B	 fiilinin	 farklı	 formları	 olarak	 oluşur.	 K-T-B	 ise	 yazmak	 fiilinin	 ilk	 halidir.	 Bu	
anlamda	 kitap	 bu	 terkibin	 bir	 biçimi	 olarak	 yazılmış	 olan	 şey	manasındadır	 (Ryding,	 2005:	 680).	
Benzer	 olay	 Batı	 dillerinde	 literatür	 şeklinde	 ifade	 edilen	 ve	 birçok	 batı-dışı	 dile	 de	 bu	 şekliyle	
geçmiş	 terim	 için	de	geçerlidir.	Bu	 terim	bir	 tarafıyla	yazılmış	olan	şey	 (doküman)	ya	da	yazılmış	
olan	 (Robson.	 1984:	 1) her	 şey	 anlamını	 da	 içermektedir.	 Bu	 yüzden	 bir	 anekdot	 olarak	
belirtmek	 gerekirse	 bilimsel çalışmalarda	 referans	 gösterme	 tartışmalarında	 yazılmamış	 bir	
düşünce	 ya	 da	 anekdota	 nasıl referans	verileceği	hala	tartışmalıdır.

Literatür	taraması	bir	tarafıyla	da	yazılmış	olanı	görmek	anlamını	da	taşır,	kim	daha	önce	ne	söyledi	
bilmek	 gerekliliğine	 işaret	 eder.	 Yani	 yazmak	 ya	 da	 yazmaya	 başlamak	 bir	 hikâyeye	 dâhil	olmak	
anlamını	 da	 zorunlu	 olarak	 içerir.	 Üstelik	 bu	 çok	 boyutlu	 bir	 sorundur.	 Hikâyenin	 nerede	
başladığı	 tam	 bir	 muammadır.	 Zira	 mezkûr	 pozitif	 bilimler,	 yazının	 başlangıcıyla	 ilgili	 kimi	
kabullere	 ulaşsa	 da	 bu	 birçok	 entelektüel	 çevre	 tarafında	 çok	 çeşitli	 sebeplerle	 eleştirilmektedir.	
Ayrıca	cari	haliyle	de	kısa	süre	içinde	kimi	radikal	güncellemelere	rastlamak	da	mümkün.		

Esasen	yazmak	ya	da	kitap	 ile	 ilgili	kategoriler	de	oldukça	netamelidir.	Örneğin	yazma	 faaliyetini	
alfabe	ile	mi	yoksa	başka	faktörlerin	organize	edilmesiyle	mi	formüle	edeceğimiz	çok	açık	değildir.	
Ayrıca	alfabenin	ne	olduğu	da	başlıca	büyük	bir	sorun.	Mesela	kimi	çevreler	minyatür	sanatını	sanat	
amaçlı	olmaktan	çok	bir	nevi	bir	yazın	olduğu	ve	adeta	klasik	manada	bildiğimiz	kitap	ile	örneğin	
bir	anı	kitabıyla	aşağı	yukarı	aynı	şey	olduğunu	söylemektedir†.	Bu	başka	birçok	form	için	de	böyle.	
Bu	böyle	olunca	örneğin	günümüz	dizileri	de	bir	kitap	kabul	edilebilir	mi	sorusu	pek	tabii	bir	imkân	
kazanır.	Ya	da	erken	ifadesiyle	bir	dizi	ile	roman	serisi	arasında	yapısal	olarak	bir	fark	olmayabilir.		

†	Metni	 açıklamak	 amacıyla	 kitap	 sayfalarına	 veya	 bir	 albüm	 içinde	 toplanmak	 için	 tek	 yaprak	 halinde	 suluboya	 ve	 altın,	
gümüş	 yaldızla	 yapılan	 minyatürler,	 ışık-gölge	 oyunlarıyla	 derinlik	 duygusu	 kazandırılmayan	 küçük	 boyutlu	 resimlerdir.	
Geniş	bilgi	için	bkz.	URL	1.	
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Elbette	 bu	 analizler	 daha	 dramatik	 benzetmelere	 kadar	 götürülebilir.	 Tıpkı	 takas,	 maden,	 kağıt	
para,	 kayıtlı	 para,	 kripto	 para	 vb.	 değişimler	 kitap	 olgusu	 için	 de	 mi	 geçerlidir?	 Bu	 ve	 benzeri	
karmaşadan	 bir	 çırpıda	 çıkmak	 kolay	 görünmüyor.	 Esasen	 bu	 sadece	 postmodern	 zamanların	
kaotik	yönlerini	yansıtan	bir	durum	da	değildir.	Zira	kimi	ortaçağ	İslam	bilgininin	dediği	gibi	“evet,	
ben	kitap	yazmıyorum	ama	-talebelerini	göstererek-	bu	talebeler	benim	yazdığım	yeni	kitaplardır”,	
belirlenimi	gibi.	

Gösterilen	 bu	 resim	 olayın	 çok	 küçük	 bir	 kısmıdır.	 Henüz	 bu	 sorulara	 yeterince	 cevap	
bulamamışken	 esaslı	 çok	 sayıda	 başka	 soru	 ve	 sorunla	 karşı	 karşıyayız.	 Esasen	kitabın	 ontolojisi	
farklı	kesimler	arasında	çeşitli	nitelik	ve	kategorik	tartışmalara	yol	açmasının	birçok	nedenin	yanı	
sıra	 doğrudan	 kitap	 ontolojisi	 üzerinde	 derli	 toplu	 bir	 uzlaşmanın	 olmayışı	 ve	 esasen	 bizatihi	
durumun	 kendi	 karmaşası	 da	 vardır.	 Örneğin	 kallavi	 eski	 hocaların	 yeni	 tarz	 görsel	 ve	 jenerik	
yazınlara	broşür	demeleri	sorunun	bilgelik	ya	da	tecrübeyle	ilgisinin	dışında	başka	bir	yanılsamalı	
durumun	karşılığıdır.	

Aynı	şekilde	teknik	güncel	donanımdan	yoksun	olan	kimi	hocaların	kimi	afili	grafikler	ve	gösterge	
formları	karşısında	lal	kesilmeleri	de	anakronik	bir	büyüden	ibarettir.	Zira	bu	temel	farklar	beceri	
ile	 izah	 edilemeyecek	 kadar	 karmaşık	 ve	 kitabın	 kendisiyle	 izah	 edilemeyecek	 kadar	 çok	 başka	
sosyo-politik	ve	çok	yönlü	başka	teknolojik	bağları	içerir.	Metaforik	bir	ifadeyle	kitap	doğası	gereği	
asla	bağımsız	değildir.	O	yüzden	yazılmıştır,	yani	yazıldığı	amaca	ve	tekniklere	bağlıdır.	

Klasik	 alfabe	 ile	 süreç	 arasında	 bir	 bağ	 kurmaya	 kalktığımızda	 örneğin	 Latin	 alfabesindeki	 A	
harfinin	 eski	 mısırdan	 (Sami)	 OX	 ifadesinden	 yani	 öküzden	 -öküzün	 başından-	 geldiğini	 biliriz	
(Elsevier,	 2014).	 Bu	 esasen	 başlı	 başına	 tüm	kitap	 ve	 yazma	 fenomenini	 bir	 kadere	 bağlamaktır.	
Ekmek	(kültür)	ve	üretmek	yani	ekonomik	zorunluluk	ile	izah	edilen	bir	süreç,	bu	esasen	pozitivist	
ve	 Marksistgiller	 bilimsel	 anlayışıyla	 da	 ziyadesiyle	 uyumlu	 bir	 formüldür.	 Tabi	 tarafımdan	
alfabeyle	okumuşluk	arasında	kurulmuş	kimi	esaslı	ironik	saptamalar	burada	konu	edilmeyecektir.			

Fakat	 kitabı	 daha	 geniş	 ölçütlerle	 değerlendirdiğimizde	 karşımıza	 birçok	 farklı	 paradigma	 sahası	
çıkmaktadır.	 Kitap	 sorunu	 başlı	 başına	 çok	 yönlü	 paradigma	 sorunu	 olduğu	 gibi	 aynı	 zamanda	
kendisine	dair	 birçok	paradigma	 sahasının	 varlığından	da	 söz	 etmek	mümkündür.	Örneğin	 “İlahi	
Dinlere”	 göre	 insanın	 dünyadaki	 hikâyesi	 suhuf	 ile	 başlar.	 Bu	 suhufların	 da	 niteliği	 kendi	
tecrübemizin	 sınırlarını	 zorlayarak	 anladığımızda	 çok	 başka	 tecrübe	 alanlarına	 çıkabilir.	 Şimdilik	
klasik	 kabullerimizi	 bu	 sahada	 da	 yıpratmamak	 için	 alışkanlıklarımıza	 geri	 dönmek	 istiyorum.	
Aşkın	 başka	 bir	 formülasyon	 olan	 ve	 böyle	 kabul	 edilen	 “kiramen	 kâtibin”	melek	 formu	da	 daha	
başka	bir	şeye	işaret	etmektedir	(URL	2).	Ayrıca	levh-i	mahfuz	(URL	3)	gibi	supra-universe	(evren-
üstü;	supraverse)	kitapların	bahsi	çok	daha	karmaşık	durumlara	işaret	etmektedir	Elbette	Google;	
ironik	ifadesiyle	beşeri	levh-i	mahfuz	ve	big	data	külliyatı	bu	büyük	değişimin	yeni	biçimleri	olarak	
karşımıza	çıkmaktadır.		

Tüm	 bu	 analizlerin	 amacı	 esasen	 işaret	 etmek	 istediğimiz	 noktanın	 koordinat	 sistemindeki	
karmaşık	 bağlarına	 altyapı	 teşkil	 etmekti.	 Bundan	 sonra	 hangi	 olguyu	 hangi	 noktada	 irdelersek	
irdeleyelim	büyük	bir	ağ	sisteminde	arka	bahçe	dikkate	alınarak	oluşturulmuştur.	Kısacası	cüz-kül	
ilişkisi	 içindeki	konumuna	bağlı	olarak	ve	değişkenlerin	besleyenleriyle	anlaşılmasına	yönelik	bir	
modele	 işaret	 etmek	 istenmiştir.	 Böylece	 indiğimiz	 yere	 her	 şeyi	 indirmek	 zorunda	 kalmamış	
olalım.		
1.2 Gelenekten	Qu-post	Dönemde	Metin	ve	Kitap	Fenomeni	
Her	ne	kadar	kitap	ve	metinler	birçok	kimse	tarafından	çok	berrak	bir	olguya	işaret	etse	de	kısa	bir	
arka	 plan	 hatırlatması	 işin	 hiç	 de	 kolay	 olmadığını	 göstermektedir.	 Esasen	 kitabı	 bu	 şekilde	
anlamamızı	 sağlayan	 önemli	 bir	 faktör	 de	 modern	 dönemin	 kendine	 özgü	 karakteristiğidir.	
Kuşkusuz	 bu	 karakteristiği	 belirleyen	 en	 önemli	 etken	 ısrarcı	 sınırlara	 bağlı	 belirlenimlerdir.	
Elbette	 bundan	 önce	 İslam	 dünyasında	 kitaba	 ilişkin	 oluşmuş	 berrak	 kimi	 tecrübeler	 de	
yadsınamaz.	Zira	Kur’an-ı	Kerim	kitap	olgusunu	neredeyse	tamamen	yeniden	domine	etmiştir.		

Bu	tecrübe	çok	büyük	bileşenler	 içerdiği	 için	burada	değinmek	çok	kolay	değildir.	Zira	neredeyse	
bir	medeniyet	 tüm	üretimlerini	bir	 kitap	ekseninde	 sirayet	 ederek	 çoğaltmıştır.	 Sadece	 topyekûn	
bir	 kitaptan	 söz	 etmiyoruz	 ya	 da	 bu	 kitabın	 hafızlar	 aracılığıyla	 farklı	 aktarım	 imkânlarından	 da	
bahsetmiyoruz	 ama	 söz,	 eylem,	 mimari,	 sanat,	 musiki,	 ibadet,	 günlük	 yaşam,	 kurumsal	 icra	 vb	
sınırsız	 formlarla	 tekrar	 ve	 tekrar	 forme	 edilen	 ve	 çoğaltılan	 çok	 yönlü	 bir	 baskı	 biçiminden	
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bahsediyoruz.	Evet,	bir	kitap	olarak	yazın	sahası	çok	berrak	ve	belirgin	ama	sınırsız	fonksiyonlarla	
yeniden	üretilen	bir	büyük	evren	inşası,	üstelik	dinamik	ve	velut.	Burada	sağlam	bir	ontoloji,	yani	
kitabın	orijinali	her	yerde	olduğu	şekliyle	mevcut	ve	ulaşılabilir	ama	çoklu	bir	sirayet	sahası	var	ki	
söylediğimiz	 neredeyse	 bir	 medeniyetin	 karakteristiğini	 belirlerken	 diğer	 medeniyetlere	 de	 çok	
önemli	imkânlar	sağlamıştır.				

Bu	hadisenin	analizi	çok	karmaşık	olduğu	için	bununla	iktifa	etmek	daha	doğru	olur.	Fakat	hadise	
kitap	 fenomeninin	 anlaşılması	 ve	 gelişmesine	 yönelik	 çok	 önemli	 imkanlar	 sağladığı	 için	 kısmen	
değinmek	 zarureti	 doğdu.	 Zira	 ilahi	 dinlerin	 diğer	 kitaplarında	 da	 farklı	 birtakım	 imkânlar	 söz	
konusu.	Örneğin	İncil	ya	da	daha	doğru	ifadeyle	İnciller,	Hristiyanlar	tarafından	çok	farklı	formüle	
edildi.	Onlara	 göre	bu	kitap	Tanrı’dan	Peygambere	 inen	bir	 kitap	değil	 vazifeli	 azizler	 tarafından	
Tanrı’nın	 aşk	 hikâyesinin	 kalem	 alınmasıdır.	 Zira	 İsa	 bir	 peygamber	 (Tanrı’nın	 tecessümü	 ya	 da	
oğlu)	 olmadığına	 göre	 kitap	 almasına	 da	 gerek	 yoktur.	 O	 zaman	 İncil’ler	 ki	 çok	 farklı	 kimseler	
tarafından	 kaleme	 alındı,	 bu	 bağlamda	 bir	 nevi	 Tanrı’nın	 hermonitiğinin	 yapılmasıdır	 ve	 bu	 önü	
açık	bir	durumdur	(Öztürk,	2021).			

Bu	 fenomenin	 kendisinin	 de	 epeyce	 analize	 muhtaç	 tarafları	 vardır,	 ancak	 çalışmanın	 yönünü	
değiştirmemek	 için	 sadece	kitap	olgusuna	 inşa	 ve	 fonksiyon	bakımından	yapısal	 katkısı	 üzerinde	
durulmuştur.	 Peki,	 nedir	 bu	 katkı,	 antik	 Yunan	 hikayesiyle	 birleştirmekte	 fayda	 var.	 Whitehead	
demektedir	ki,	“Avrupa	Felsefesi	Platon’un	Diyaloglarına	dipnot	düşmekten	başka	bir	şey	değildir”	
(Strauss,	 2016)	 işte	 bu,	 kitap	 olgusuna	 Romanın	 Hristiyanlaşması	 sürecinde	 kiliseye	 de	 farklı	
imkanlar	tanıyan	epistemik	bir	durumdur.	Özetle	kitap	paradigmasından	bahsediyoruz.	Kitap	neye	
ve	nelere	bağlıdır?	

İkinci	 aşamada	 ise	 kitap	 olgusunun	 teknik	 oluşumundan	 bahsetmek	 gerekir.	 Çoğu	 insan	 şu	 an	
elimizde	 bulunan	 kitapların	 bugünkü	 teknolojilerle	 oluştuğunu	 sanarak	 son	 derece	 yanılır.	 Zira	
örneğin	Platon	herhangi	bir	yayın	evini	arayarak	yazdığı	kitabın	1000	adet	basılmasını	teklif	etmiş	
ve	ayrıca	telif	ücreti	konusunda	anlaşmaya	varmış	olsaydı	bu	pek	sempatik	olabilirdi.	Elimizdeki	bu	
kitapların	gerçekten	adı	geçen	kişilere	ait	olup-olmadığı	dahi	çok	tartışmalıdır.	Ayrıca	bu	eserlerden	
çoğu	 zaman	 içinde	 belki	 de	 500	 yıl	 gibi	 bir	 süre	 dağılımına	 bağlı	 olarak	 yeniden	 inşa	
edilebilmişlerdir.	 Belki	 daha	 önemlisi	 Örneğin	 Yunus	 Emre	 divanı,	 ne	 kadar	 doğrudan	 Yunus’un	
sözüdür	bilmek	kolay	değil.	Çok	dramatik	olanı	 ise	“Yunus	Emre	var	mıdır,	bir	midir,	üç	müdür?”	
sorularını	daha	fazla	çoğaltmak	mümkün.		

Yakın	 tarihimizin	 en	 önemli	 siyasi	 kitapları	 -ki	 bunlar	 doğrudan	 devlet	 kuran	 yazarlara	 da	 ait	
olabilir-	bile	çeşitli	müdahalelere	uğradığını	varsaydığımızda	büyük	bir	hikâyeyle	karşı	karşıyayız.	
Eski	dil	ve	edebiyat	çalışanlarının	 iyi	bileceği	gibi	eski	eserlerin	birçok	 farklı	nüshaları	ve	 tabii	ki	
kendine	özgü	farklar	içermeleri	başlı	başına	ayrı	bir	çalışma	konusudur.	Kısacası	kitaplar	modifiye	
olabilmektedir.		

Fakat	 tüm	bunlara	rağmen	kitap	ne	şekilde	elimize	geçmiş	olursa	olsun	birdir.	Zira	Yunus	sadece	
bir	zat	değil	bir	medeniyetin	 insanı	kâmil	 tasavvurudur	ve	yek-bütün	bir	adamdır.	O	yüzden	de	o	
sözler	öyle	ya	da	böyle	ona	aittir.	O	bir	şekilde	yaşamaya	sözü	bilgelikle	artırmaya	devam	etmiştir.	
Çünkü	paradigma	ve	çizgi	onun,	dolayısıyla	söz	de	onun	ardından	gelmiştir.		

Örneğin	 hindi	 fıkrasının	 anlatıldığı	 ve	 Nasreddin	 hocaya	 atfedilen	 bu	 hadisenin	 ona	 ait	 olması	
mümkün	değildir.	Zira	hindi	Amerika	kıtasının	keşfinden	sonra	oldukça	geç	dönemde	Anadolu’ya	
ulaşmıştır.	Özetle	 fıkra	anakroniktir.	Ancak	fıkra	yine	de	Nasreddin	hocaya	aittir;	çünkü	böyle	bir	
fıkrayı	ancak	o	anlatabilirdi.	Öyle	ya	bu	ancak	onun	yolunun;	onun	ustalığının	eseridir.			

Yukarıda	 anlattığımız	 bu	 paradigma	 klasikte	 kitabın	 nasıl	 oluştuğunun	 anlaşılmasına	 yönelik	 bir	
belirlenimdi.	 Yukarıdaki	 model	 de	 göstermektedir	 ki	 gelenekte	 kitap	 bitmeyen	 bir	 hikâyedir,	
takipçileri	oldukça,	medeniyet	inşa	ve	imar	gücü	var	oldukça	genişlemeye,	yaşamaya	ve	gelişmeye	
devam	 etmektedir.	 Kâtibi	 ölümsüz,	 mürekkebi	 tükenmez,	 menzili	 sonsuzdur.	 Cildi	 kâğıttan	 değil	
insan	cildi	gibi	canlı	-metafor	benzerliği	kurulmaktadır-	mahiyeti	dinamiktir.		

Modern	 dünya	 tüm	 görkemine	 rağmen	 bir	 kadavra	 medeniyetidir.	 O	 yüzden	 kitaplar	 da	 bu	
laboratuvar	 ortamının	 deneyine	 uğrayacak	 başı	 ve	 sonu	 açık,	 sınırları	 belli	matbuat	 eserleri	 var	
etmeyi	 esas	 almıştır.	 Teknik	olarak	onun	da	hikayesi	 çok	 fazla	 siyah	noktalar	 oluştursa	 (Örneğin	
Pride	 and	 Prejudice	 kitabının	 kaç	 isimle,	 kaç	 biçimde	 (Littlewood,	 1999:	 XV)	 ele	 alındığı	 bile	
muammadır)	da	temel	paradigma	bu	yönde.	Tek	kişi,	tek	kitap,	tek	zaman,	tek	hacim	ve	çok	baskı.	
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Elbette	bunun	böyle	olması	her	kitabı	orijinal,	her	yazarı	dahi	kılmamıştır.	Böyle	isimlendirildikleri	
elbette	 cari,	 ama	 esasen	 bu	 sefer	 de	 bir	 soy	 ağacı	 ile	 karşılaşıyoruz.	 Nitekim	mahiyet	 intikali	 ile	
başlayan	hikâye,	intihal	inkılabıyla	zirveye	varır.	

Elbette	bu	iddia	çok	tartışmalı	görülebilir.	Ancak	Batı	felsefe	ve	bilimlerdeki	gelişmelerin	Batı-dışı	
toplumlardaki	selef	bilim	ve	felsefelerle	teması	çok	dürüst	görülemez.	İkinci	çünkü	ise,	Batı	geleneği	
kusursuz	bir	döşünce	 tarihi	üzerinden	 (motivasyonları,	 yönelim	ve	 soruları,	 teknik	ve	kaynakları	
bütünleşik	 ve	 diyalektik	 mekanizma	 üzerinden	 kurar)	 bir	 çizgi	 üzerinden	 kendini	 meşrulaştırır,	
geliştirir	 ve	 evrenselleştirir.	 Bu	 da	 başka	 bir	 ifade	 ile	 “şayet	 Batılı	 bir	 filozofu	 okur	 iseniz	
anlayamazsınız	 –	 ya	 da	 onun	 söylemek	 istediği	 gibi	 anlamazsınız-	 ama	 anlarsanız	 da	 bütün	 Batı	
düşüncesini	de	anlamış	olursunuz”	 ifadesinden	mülhem	büyük	bir	hikâyeye	dâhil	olmanızı	sağlar.	
Yani	 düşün	 ve	 yazın	 hayatı	 büyük	 paradigmalardan	 ara-paradigmalara	 ve	 oradan	 da	 mikro	 ve	
dönemsel	dalgalara,	birçok	etmeni	senkronize	ederek	sistemli	hale	getirir.	Bir	başka	ifade	ile	model	
büyük	 bir	 ağ	 üzerinde	 konum	 tutmuş	 bir	 örümceğe	 bezer	 ki	 bu	 ağ	 tarihsel	 derinliği,	 coğrafi	 ve	
kültürel	 yüzeyi,	 etki	 eden	 ara	 yüz	 birçok	 diğer	 faktörlerin	 bir	 şekilde	 bireysel	 konumlanışıyla	
sonuçlanan	rasyonel	ya	da	irrasyonel	sayı	biçiminde	sayı	doğrusundaki	noktasına	bağlar.		

Modern	 dönem	 metinleri	 bu	 özel	 konumu	 bütünün	 temsili	 şekilden	 patentlenmeyi	 başarmıştır.	
Ancak	 yine	 de	 bu	 özel	 konumun	 meşruiyeti,	 kurum,	 sertifikasyon,	 ekol,	 tescil	 vb.	 denetim	
mekanizmalarıyla	 bu	 büyük	 sisteme	 bağlılığı	 garantiye	 alınmıştır.	 Ebetteki	 bu	 süreç	 çok	 yönlü	
formlar	 içermektedir.	 Bir	 doktora	 tezi	 ile	 bir	 romandan	 beklenen	 şey	 aynı	 olmamakla	 birlikte,	
sistemin	içinde	kendi	kanallarına	bağlı	olarak	en	azından	Heidegger’in	tespitiyle	bir	patika	yoluna	
ihtiyaç	hisseder	 (Heidegger,	 1997).	Ancak	modern	dönem	patikayı	 otoban	yapmayı	başardı.	 Yani	
bir	kitabın	sınırları,	sistematiği	son	derece	açıktır.	Mezhep	ve	meşrebine,	usul	ve	ahkamına,	yol	ve	
yordamına	göre	şekil	ve	mahiyet	kazanır.		

Bunun	 modern	 dönemin	 genel	 özelikleriyle	 doğrudan	 ilgili	 olduğu	 açık.	 Aynı	 zamanda	 kitap	 da	
modern	 dönemin	 bu	 şekilde	 oluşmasına	 yardımcı	 olmaktadır.	 Yani	 karşılıklı	 bir	 ilişkiden	
bahsediyoruz.	Sisteme	bağlanmış	bir	dünya	ve	sistem	ile	inşa	edilmiş	bir	hayat.	Bunu	en	iyi	şekilde	
temsil	eden,	gerekçelendiren	ve	bireyden	kurumsal	hayata	yol	gösterici	olan	düşün	ve	yazın	hayatı	
bu	dönemde	özel	bir	role	kavuşmuştur.	Buna	bağlı	olarak	da	eğitim	kurumları	başta	olmak	üzere,	
neşriyat	merkezleri	bu	yeni	dönemi	inşa	eden	en	önemli	merkezler	haline	dönüşmüştür.		

Bu	dönem	doğal	olarak	kitap	başta	olmak	üzere	yazın	hayatına	yeni	bir	boyut	ve	rol	kazandırmıştır.	
Bu	 boyutun	 birçok	 kategorisi	 ve	 kendine	 özgü	 sistem	 ve	 denetim	 algoritması	 oluştu.	 Başta	
meşruiyet	 sahası	 birçok	 kategorik	 motivasyonlara	 bağlandı.	 Gerekçelendirmek,	 modelleme,	
sorunsallaştırma,	 tasvir,	 tasnif	ve	benzeri	birçok	 faktör	belli	bir	 sistematiğe	kavuşturularak	onto-
epistemolojik	 bir	 denetim	mekanizması	 gelişti.	 Bunun	 yaslandığı	metafizik	 ve	 ideolojik	 zemin	 ve	
onu	yeniden	 farklı	bağlamlar	ve	 izdüşümleri	üzerinden	üretme	seçenekleri	meydana	gelmiş	oldu.	
Ayrıca	 süreçlerin	 çoğu	 son	 derece	 katı	 ilke	 ve	 tekniklere	 bağlanmış	 oldu.	 Nitekim	 bu	 hala	
üniversitelerde	artarak	devam	eden	bir	süreçtir.	Ancak	metin	yazıcılığı	interdisipliner	zorunlukları	
bakımından	mahiyet	ve	teknik	benzerlikler	içeren,	tescil	ve	sınıflama	bakımında	oldukça	ayrışan	bir	
çatışma	ile	varlığını	ironik	bir	biçimde	sürdürmektedir.	

Bu	 kuşkusuz	 premodern,	 modern	 ve	 qu-post	 dönemin	 özeliklerine	 bağlı	 olarak	 şekil	
bulmaktadır(Öztürk	ve	Emre,	2020).	Qu-psot	aşama	(Öztürk,	2020)	tüm	dönemlerin	kalıntılarını	alt	
üsteden	 bir	 dönemdir.	 Veri	 tabanı	 oldukça	 karmaşık	 bir	 sistematikten	 yol	 bulmasına	 rağmen	
yüzeyde	tam	bir	kaos	hakimdir.	Bazen	bu	ilişki	tersyüz	olacak	bir	mekanizmaya	da	sebep	olabilir.	
Yüzey	berraklığını	besleyen	harikulade	bir	dip	kaos	sürekli	üretilmeye	devam	edilmektedir.	

Zira	 postmodern	 metinlerin	 türselliği	 bile	 tanımlanması	 güç	 (Emre,	 2006:	 87)	 bir	 nevi	 meta-
sistematik	üretmektedir.	Yeni	teknolojilerin	de	baskı	ve	imkanlarıyla	metin	ve	kitap	değişmektedir.	
Kitabın	 değeri	 düşmektedir	 gibi	 haklı	 yargıların	 temelinde	 aslında	 bu	 büyük	metamorfoz	 vardır.	
Zira	kitap	şayet	sadece	teknik	bir	iştiyse	ki	bugün	neredeyse	büyük	ölçüde	bilimsel	çalışmalar	için	
böyle	 oldu,	 yapay	 zeka	 imkanlarıyla	 sınırsız	 kitap	 üretmenin	 önünde	 hiçbir	 engel	 yoktur.	
Geliştireceğiniz	 çeşitli	 yazılımlarla	 istediğiniz	 kadar	 şiir	 de	 yazabiliriz,	 yazdırabiliriz.	 İleride	
robotların	da	birbirine	âşık	olma	 ihtiyacı	 (Öztürk,	2019:	20)	bir	yönüyle	de	 şiir	diji-modülleri	 ile	
sağlanacaktır.	 Çünkü	 artık	 fen	 ve	mühendislik	 bilimlerinin	 dışında,	 sağlık	 bilimlerinde	 ve	 sosyal	
bilimlerde	 de	 dinamik	 yapıların	 davranışını	 daha	 algoritmik	 bir	 yaklaşımla	 analiz	 etmek	 için	
matematik	dilden	faydalanılmaktadır	(Zafer	vd.,	2020).	Ya	da	bu	artık	matematik	dilini	de	aşan	bir	
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durumdur	 demek	 daha	 doğrudur.	 Bu	 durum	 matematiğin	 imkânlarıyla	 yeni	 anlam	 öbekleri	
oluşturmak	 anlamını	 taşımaktadır.	 Artık	 insan	 kendine	 dair	 neyi	 terk	 ettiyse	 robotlar	 onu	 satın	
almaktadır.	

Artık	bilgisayara	komut	verdiğinizde	“ben	robot	değilim”	diyebiliyor.	Bunun	teknik	nedenlerini	çok	
farklı	olduğunu	biliyorum,	ancak	 imajı	çok	garip	bir	 ironi,	 çünkü	 insanlar	artık	ben	robot	değilim	
demiyor.	 İnsanoğlu,	 smart	 ekrandan	 parmak	 uçlarına,	 oradan	 da	 kafa	 ve	 kalplere,	 dahası	
bedenlerden	 eylemlere	 yazılımlar	 yoluyla	 hükmedilen	 bir	 dünyanın	 parçası	 ve	 rehinesi	 haline	
çoktan	geldi.	Peki,	bu	nasıl	mümkün	oldu?	Bunun	elbette	teknik	besleyenlerinden	çok	daha	kıymetli	
bir	veri	tabanından	bahsetmek	gerekecek.	
1.3 Eleştiri,	 Kritik	 ve	 Tenkidin	 Doğası:	 Köpük-Bilinç	 Modülü	 ve	 Metinlerin	 Sınırsız	
Algoritması	
Elbette	 eleştiri	 olgusu	ve	 türevleri	 tarih	boyunca	birçok	 form,	 yaklaşım	ve	 tavır	üzerinden	başka	
başka	biçimlerde	zuhur	etmiştir.	Ancak	bunların	tümünü	ya	da	bir	kısmını	burada	konu	etmek	çok	
kolay	değildir.	Çalışmanın	kendi	doğasına	özgü	bir	model	üzerinden	sürecin	analiz	edilmesi	daha	
doğrudur.	Böylece	konu	sınırlaması	ve	süreçte	varmak	isteğimiz	noktaya	yardımcı	olmuş	olalım.	Bu	
bağlamda	 da	 metin	 mahiyet	 metamorfozu	 ve	 metnin	 dönüşümünde	 qu-post	 dönemin	
karakteristiğini	 yansıtan	bir	model	 ile	 cevap	 geliştirmek	 iyi	 bir	 yol	 olarak	 görülebilir.	 Bu	modele	
imajoloji	adlı	çalışmada	köpük	bilinç	modeli	olarak	rastlıyoruz.					

Köpük-bilinç	 kavramı	 ilk	 olarak	 2001’de	 imajoloji	 adlı	 çalışmada	 iler	 sürülmüş	 bir	 kavramdır.	
Kavram	 insanın	 algı	 ve	 yargılarını	 değişken	 ve	 sığ	 salınımlarına	 modern	 ve	 postmodern	
sistematiklerin	 etki	 ve	 katkısını	 da	 dikkate	 alarak	 geliştirildi.	 Modelin	 kendisi	 oldukça	 tafsilatlı,	
ancak	burada	biz	modeli	bir	modüle	dönüştürmeyi	amaçlıyoruz.	Yani	kavram	önce	yüklü	bir	felsefi	
arka	plan,	 ardından	uygulama	 sahası	 ve	 elbette	 kavramsal	 ve	davranışsal	 birtakım	 fabrik	 çıktılar	
içermektedir.	 Ancak	 bu	 model	 bir	 modüle	 dönüştürülmemiştir.	 Çalışmanın	 kısa	 tutulması	 için	
doğrudan	oluşacak	modül	tüm	süreçleri	de	içeren	bir	özet	niteliğinde	olacaktır.		
Köpük	 bilinç	 modeline	 göre	 insan	 özelikle	 -yeni	 insan	 (nano-insan)-,	 anlama,	 yargılama,	
konumlanma	ve	davranışının	çoğunu	sınırsız	gönderiler	arasından	kimi	baskılanan,	 indirgenen	ve	
manipüle	 edilen	 yollarla	 nihayete	 kavuşur.	 Ancak	 bu	 nihayet	 de	 statik	 değildir.	 Yargı,	 beğeni	 vb.	
belirlenimler	yeniden	yeniden	organize	edilerek	yüzeyden	yüzeye	dalga	dalga	başkalaşan	ironilerle	
farklı	 biçimlerde	 ürer.	 Böyle	 bir	 şey	 nasıl	 mümkündür;	 uzun	 uzadıya	 açıklar	 sonra	 da	 süreçleri	
üzerinde	çeşitli	anlizler	ve	tekliflerde	bulunur	(Öztürk,	2021).		
Modeli	modüle	şu	şekilde	teklif	etmek	mümkündür;	

a- Orgo-mekanik	 veri	 (OMV):	 Sınırsız,	 karmaşık,	 çelişik,	 farklı	 duygu	 aşamaları,	 farklı
sembolik	değerleri,	farklı	bio-psiko-fiziksel	katmanları	zaman	ve	mekândan	münezzeh	vb.
birçok	 niteleyicisi	 olan	 ısrarcı	 ve	 genelde	 profesyonel	 eller	 tarafından	 organize	 edilen
gönderiler	sahası.	(Saman	Yolu	Yaratma:	SYS)

b- Birey	 bilinç-dışı	 saha	 (BBD):	 Zamanda	 mekanda	 yer	 edinmiş	 koordinat	 siteminde	 son
derece	 belirleyici	 rollere	 sahip	 vb.	 niteleyenleri	 olan	 birey	 bilinç-dışı	 sahası.	 (Göle
yansıtma:	GY)

c- Sembolik	 uyarıcılar	 ve	 veri	 organizasyonu	 (SUVO):	 İhtiyaç	 hissettiği	 yargı	 ve	 aksiyonu
bilinç	sahasına	çıkarmak	için	bilinç-dışı	sahadaki	kaosu	sembolik	gönderilerle	yoğunlaşma
yönelimleri	 tetikleme,	organize	etme	ve	besleme	gerektiğinde	makas,	kategori	ve	katman
değiştirme.	(Rıhtıma	Çıkarma	RÇ)

Bilinç	alanı	yani	rıhtım,		

Göle	yansıyan,	yani	bilinç	dışına	yansıyan,		

samanyolu	verisi,	yani	sınırsız	profesyonel	gönderi,	

İstenilen	 unsuru;	 sembolik,	 duygusal	 ve	 teknik	 kışkırtma	 ile	 her	 seferinde	 yeniden	 ve	 yeniden	
donatılabilir.	Burada	birey	ancak	balık	avcısıdır.	Nasibine	o	gün	hangi	balık	düşerse	onu	yakalar.	
Bunun	 tablosunu	 çeşitli	 formlarda	 oluşturmak	 da	mümkündür,	 şimdi	 teklif	 edilen	 tabloya	 temel	
teşkil	etmesi	bakımında	modülün	süreç	ve	prensiplerini	kısaca	açıklayalım:		

Köpük	Bilinç	Döngüsü:	
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Balık	avcısı	(Birey)	

Rıhtım	(Bilinç	sahası)		

Ağa	varan	balık	(organize	edilmiş	sembol	veya	semboller)	

Göl	(bilinç	dışı	ayna)			

Samanyolu	(Organize	edilmiş	veri	sahası)	

Samanyoluna	yıldız	çoğaltma	(Geribildirim:	diji-maraba	hazzı)	

Böylece	her	seferinde	balığa	çıkan	kişi	farkında	olmadan	ağa	takılıp	geri	dönmektedir.	Zira	yeni	en	
önemli	 rolü	 Ağa	 (Dijital	 Ağa	 ve	 Dijital	 Maraba;	 diji-ağa,	 diji-maraba	 döngüsü)	 geri	 bildirim	
vermektir.	Burada	ağ	kendine	özgü	bir	ağalık	kurmuş	olur,	böylece	sesteş	kelimler	anlam	birliğine	
de	kavuşmuş	olur.		

Elbette	köpük	bilinç	modeli	hayatımızın	her	alanı	için	geçerlidir.	Diyebiliriz	ki	köpük	bilinç	modeli	
sayesinde	politikadan	gündelik	tüketime	ne	varsa	tüm	olma	hallerimiz	yönlendirilmeye	açıktır.	Bu	
durumda	 artık	 yeni	 bir	 K-T-B,	 yazılım	 ve	 kitap	 durumu	 kaçınılmaz	 olarak	 açığa	 çıkmaktadır.	
Örneğin	Bestseller	diye	adlandırılan	kitapları	ele	alalım.	

Bestseller	 kitaplar,	 güçlü	 lobi	 desteğine	 sahiptirler,	 konjonktürel	 algı	 enstrümanlarını	 çok	 iyi	
organize	ederler.	Sembolik,	güncel	vurguları	yerli	yerinde,	gizemli,	altı	koyulaşabilen,	domine	edici	
gönderilerle	 mücehhez,	 bilinçdışı	 unsurları	 kıvamında	 serimleyebilen,	 yüklü	 kaotik	 düzeneğe	
bağlam	 katan	 ve	 istenen	 indirgemeci	 vurguyu	 yücelten	 sistematiği	 bir	 arada	 tutma	 becerisi	
gösterirler.	 Bu	 vesileyle	 saman	 yolunun	 verileri,	 göldeki	 kırılmalarla	 düzene	 sokulmuş,	 rıhtıma	
yakın	 yerde	 yoğunlaşma	 meydana	 getirilerek	 bireyin	 avlanması	 için	 bütün	 provokasyonlar	
tastamam	 organize	 edilmiştir.	 Düğmeye	 basıldığında	mucize	 gibi	 yüzlerce	 baskı,	 film,	 reklam	 ve	
benzeri	formlarda	ağ	sisteminde	absorbe	edilir.		
Bunu	 aşağıdaki	 tablo,	 “Köpük	 Bilinç	 Döngüsü	 Tablosu”	 ile	 şematik	 bir	 sistematiğe	 bağlamak	
mümkündür:		

Şekil	1.	Köpük	Bilinç	Döngüsü	Modülü	

Elbette	yukarıdaki	tablonun	ileride	yapay	zekâ	ve	benzeri	algoritmalar	yoluyla	dijital	platformlarda,	
yargı,	beğeni,	kaygı	vb.	bireysel	ve	toplumsal	izdüşümlerini	anlamlı	okumalara	kavuşturacak	çeşitli	
cenahlardan	 matematiksel	 modüllerini	 geliştirmek	 mümkün	 olacaktır.	 Buna	 bağlı	 olarak	 Zafer	
Çakır’ın	önerdiği	matematiksel	öncül	modülü	aşağıdaki	şekilde	ifade	edilmiştir:	
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Şekil	2.	Basit	girdi-çıktı	ilişkisi	

Normalde	olması	gereken	(aynı	zamanda	olduğunu	sandığımız)	“girdi-çıktı”	ilişkisi,	Şekil	2’deki	gibi	

𝑥	
!
#
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#$
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%&'
%
( 
𝑢 = 𝑓(𝑥)	 formatında	 çok	 basit	 bir	 yapıdadır.	 Fakat	 köpük	 bilinç	 döngüsünde	 (Şekil	 1) 

vurgulanan	 ve	 aktif	 olarak	 maruz	 kaldığımız	 uygulamada;	 𝑥 −verilerinin	 sınıflandırılması	 ve	
anlamlandırılması	 aşamasında,	 𝑦)(𝑥), 𝑦*(𝑥), ⋯ , 𝑦+(𝑥) −manipülatörleri	 (yapay	 değişkenleri),	
maksatlı	 ve	 çalışılmış/tanımlanmış	 misyonları	 doğrultusunda	 devreye	 girmektedirler.	 Böylece	
manipülatörler,	 çıktılarda	 açıkça	 görünür	 olmadıkları	 halde,	 𝐹)(𝑥), 𝐹*(𝑥), ⋯ , 𝐹+(𝑥) −ürünlerinin	
önceden	belirlenmiş	amaca	hizmet	eder	nitelikte	işlenmesi	işlevini	yerine	getirmektedirler.	

Anlayacağımız	 artık	 klasik	 iki	 cilt	 arasında	 bir	 kitap	 yok	 karşımızda,	 ağ,	 kovan,	 arılar,	 satıcılar,	
şebekler	bal	dışında	her	şey	var.	Elbette	biraz	tatlandırıcıyı	bu	kadar	büyük	bir	şebeke	ve	bu	kadar	
gaza	gelen	birey	tüm	bunları	hak	ediyordur.	Yeni	kitaplar	ağlar	içinde	cilt	bulan	hormonlu	içecekler	
gibi	 tüm	 kantin,	 park,	 ev	 ve	 arabaları	 süslemeye	 başlar.	 Bir	 şekilde	 okuma	 yazma	 bilmeyen	 bir	
bireye	 dahi	 ulaşmanın	 ve	 bulaşmanın	 yolunu	bulur.	 Aşağıdaki	 resim	 “Köpük	Bilinç	Döngüsünün”	
yeni	biçim	sembolizasyonunu	resmetmek	üzere	“Betül	Çakır”	tarafından	çizilmiştir.		

Şekil	3.	Köpük	Bilinç	Döngüsü,	Aldatıcı	Yansıma	Çalışması	

Yukarıdaki	metafordan	da	anlaşılacağı	gibi	şeye	ya	da	bir	kitaba	ilişkin	sahici	bir	eleştiri,	kritik	ve	
analiz	 mümkün	 mü,	 bunu	 ayrıca	 konu	 etmek	 gerekir.	 Zira	 yansının	 yansısı	 kişisel	 kuyularımıza	
birer	 hedef	 ve	 sahici	 seçicilikler	 olarak	 düşmektedir.	 Bir	 tarafıyla	 da	 gölgelerin	 gölgesini	 sahici	
kılan,	kıymetlendiren	ve	yaşatan	biziz.	Öyle	ise	biz	ne	yapıyoruz	ve	ne	yapmalıyız?								

2 Metin	ve	Kitap	Kritiğindeki	Yeni	Zorluklar	ve	Öneriler	
Açıkçası	yukarıda	çizilen	resmi	dikkate	alındığımızda	gerçek	ve	sahici	eleştiri,	kritik	ve	analizlere	en	
çok	da	şimdi	ihtiyacımız	olduğu	sonucuna	varmak	güç	değildir.	Yani	eleştiri	ve	kritik	hiç	bu	kadar	
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hayati	 ve	 önemli	 olmadı.	 Zira	 her	 şeyin	 birbirine	 karıştığı	 bir	 çağda	 farklı	 bir	 fehime,	 özel	 yeni	
kriterlere	ihtiyacımız	var	ve	daha	nicesi.	Aksi	takdirde	sıradan	okuyucuyla	kritik	eden	arasında	bir	
ayrım	oluşmaz.	 	Evvelemirde	çeşitli	 tenkit	biçimlerini	ya	da	eski	edebiyat	çalışan	birinin	bir	kitap	
üzerine	doktora	çalışması	yapmanın	ayrıntılarına	burada	değinmek	mümkün	değildir.	Ya	da	sevdiği	
bir	 arkadaşının	 veya	 gözüne	 girmek	 istediği	 kimselerin	 bir	 kitabının	 reklamını	 yapmanın	
boyutlarından	da	bahsetmiyoruz.	
Hocasının	anısını	yaşatma	gayreti	 ya	da	 ideolojik	 saf	 tutmanın	vecibelerini	bir	kenara	bırakırsak,	
sahiden	 bir	 kitabı	 ya	 da	 metni	 ele	 almanın	 artık	 büyük	 güçlükleri	 var.	 Evet,	 elbette	 bir	 kitap	
değerlendirilirken	temel	kabuller	çok	önemli.	Yani	metnin	kendisine	varmadan	önce,	yazarı	bilmek	
ve	 değerlendirmek,	 coğrafyası,	 ait	 olduğu	 ekol,	 okul	 vb.	 faktörler	 bu	 dahi	 çok	 yönlü	 bir	 faaliyet	
içermektedir.	 Metnin	 ele	 alınma	 amacı,	 ki	 bu	 birçok	 farklı	 motivasyonlar	 içerebilir,	 postulat,	
örneklem	 ve	 model	 çok	 yönlü	 bir	 şekilde	 formüle	 olabilir.	 Her	 detay	 metne	 yeni	 bir	 nitelik	 ve	
yönelim	kazandırabilir.	Örneğin	bu	bir	tez	ise	tüm	beklentiler	ona	göre	şekillenebilir.	Bu	durumda	
zorunlu	olmamakla	birlikte	danışman	hocanın	dahi	önemi	saklıdır	vb.		
Kitabı	 özetlemek	 ya	 da	 birkaç	 jenerik	 övgü	 ile	 kitap	 ya	 da	metin	 kritize	 etmiş	 olunmaz	 elbette.	
Öncelikle	sorun	eleştiri	ve	eleştirel	aklın	 iyi	anlaşılmasıyla	 ilgili.	Eleştiri,	kritik	vb.	kavramların	ve	
onların	 izdüşümlerinin	 hem	 mana	 bakımından	 hem	 de	 çeşitli	 boyutlarda	 ele	 alınma	 biçimleri	
bakımından	çok	katmalı	ve	çok	yüzlü	olduğunu	 ifade	etmekte	 fayda	var.	Gündelik	hayatta	ve	ona	
bağlı	eleştiri	imajında	oldukça	sınırlayıcı	yaklaşımlar	mevcut.	
Bunların	 hepsine	 değinmek	 mümkün	 değildir.	 Ancak	 üniversite	 öğrencilerine	 pek	 uymayacak	
biçimiyle	 paketlenmiş	 bir	 algılıyı	 kritize	 ederek	 sembolik	 yüklü	 bir	 izah	 getirmek	 mümkün.	
Öğrencilerin	 sınava	 yönelik	 olarak	 sordukları	 bir	 soru	 bu	 durumu	 izah	 yeterince	 kâfi.	 Sınavda	
yorum	sorusu	mu	sorulacak?	
Buradan	anlaşılan	şey	bir	konuya	ilişkin	kendi	görüşümüzü	dile	getirmek,	ama	bu	son	derece	naif	
bir	 yaklaşım	 olurdu.	 Zira	 kastedilen	 bunun	 bile	 gerisinde	 bir	 durum,	 yani	 öğrenci	 dilediğimi	
yazabilir	miyim	 demek	 istemektedir.	 Hatta	 o	 kadar	 ki	 bazı	 öğrencilere	 ne	 sorarsanız	 sorun	 aynı	
cevapları	alabilirisiniz.	Aslında	hiç	kimsenin	 ilk	ve	orta	öğretim	hocalarımızı	yadırgamasını	doğru	
bulmam.	Çünkü	tanık	olduğum	şey	şudur	ki	çoğu	kez	üniversiteyi	bitirmek	üzere	olan	öğrencilere	
ne	sorulursa	sorulsun,	onlar	orta	öğretimde	öğrendikleri	yargı	ve	bilgi	kalıplarıyla	her	şeye	kolayca	
cevap	 verebiliyorlar.	 Bu	 durumda	 ilk	 ve	 orta	 öğretim	 öğretimlerinin	 çok	 karizmatik	 olmadığını	
kimse	iddia	edemez.	
Nitekim	 çoğu	 kez	 sınıfta	 dönemsel	 olarak	 yaşanan	 nicelik	 azalması	 bir	 nitelik	 azalmasına	 dahi	
sebep	 olmamaktadır.	 Bu	 eğitim	 kuramlarımızın	 yüksek	 standardı	 yakaladığının	 bir	 göstergesi	
midir?	 Nitekim	 bu	 durum	 yüksek	 eğitimli	 İskandinav	 ülkeleri	 için	 söylenen	 şeye	 benziyor.	
Yöneticiler	değişse	de	bir	şey	değişmiyor.	Zira	sistem	mükemmeldir.	 İnsan	değiştiği	halde	bir	şey	
değişmiyorsa	orada	standart	var	mı	denmek	isteniyor?	Bu	da	ayrı	derin	mülahaza	konusu.		
Eleştirinin	 dilediğini	 söylemek	 olarak	 anlaşılması	 bütünüyle	 bir	 talihsizliktir.	 Ama	 gerçek	 şu	 ki	
birçok	 entelektüel	 çevrelerde	 birkaç	 temel	 argümanı	 ve	 birkaç	 temel	 kavramı	 çekip	 alırsanız	
yukarıda	bahsi	geçen	öğrencilerin	durumundan	daha	sahici	bir	hal	ile	karşılaşılamayacak	olması	bu	
durumun	sadece	bir	ironi	konusu	olmadığını	izaha	yeterlidir.	
Oysaki	öğrencilerin	anlamadığı	şey	yorumun	gerçekleşmesi	için	öncelikle	konun	nesnesinin	çok	iyi	
bilinmesi	gerektiğidir.	Yani	yorum	sorusu	ve	bilgi	sorusu	diye	yaptıkları	ayrım	her	ne	ise	öncelikle	
bilgi	 sorusuna	 mükemmel	 bir	 cevap	 vermeden	 yorum	 yapamayacaklarını	 bilmeleri	 gerekiyor.	
Yoruma	 varabilmeleri	 ise	 bilgiden	 daha	 fazlası	 yani	 eleştirel	 akıl	 ve	 eleştirel	 ilke	 ve	 prensiplerin	
belirlenmesi	 ve	 doğru	 bir	 biçimde	 kullanılmasına	 bağlıdır.	 Nihayetinde	 buna	 bağlı	 olarak	
kullanacağı	 argümanlar,	 ona	 uygun	 tutarlı	 araçlar,	 karşılaştırma	 ve	 sentez	 gibi	 birçok	 sistemli	
faaliyet	gerekmektedir.	Bunu	aşarak	gerekçelendirilmiş	kendi	teklifini	sunabildiği	ana	kadar	henüz	
yorum	gerçekleşmemiş	demektir.	

A- Bilgi	 ve	 maddi	 kaynakların	 anlaşılması	 ve	 yorumlanması	 (metin,	 yazar,	 temel
kavramlar,	 metnin	 amaç	 ve	 argümanları,	 metnin	 yönetme	 ve	 süreçleri,	 beslendiği
kaynaklar,	metnin	iç	tutarlılığı,	savlarının	geçerliliği	ve	güvenirliliği,	metindeki	bilgi	ve
maddi	hatalar,	araç,	amaç	ve	yöntem	uyumluluğu,	orijinalliği,	vb.	birçok	şeyin	dikkate
alınması)

B- Bilginin	 (metnin)	 nasıl	 ele	 alınacağına	 dair	 amaç,	 yöntem,	 argümanlar,	 karşılaştırma
aparatları,	 varılmak	 istenen	 sonuçlar,	 metnin	 iç	 tutarlılığının	 sorgulanması,	 temel
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postulatlarının	 ve	 savlarını	 sorgulanması,	 yakın	 ve	 uzak	metinlerle	 karşılaştırılması,	
aynı	 araçların	 sorgusu	 tercüme	 ve	 benzeri	 faaliyetlerin	 başarısı	 vb.	 tüm	 faktörlerin	
sistemli	yorumu	ve	eleştiri	katmanlarının	oluşturulması.		

C- Yeni	biçimlerde	açığa	çıkan	metin	kaosunun	sistemli	kritiği	üzerine	yeni	denemelere
ihtiyaç	 var.	 Önceki	 maddelerdeki	 cari	 birçok	 kritik	 ilklerinden	 başka	 bugünün
ürünlerini	izah	edici	formlara	ulaşılmalı.	Nitekim	klasikteki	kaostan	ayrı	olarak	üçüncü
bir	sorun	yeni	metin	formlarının	bu	kritiklerden	ayrı	birtakım	ilke	ve	prensiplere	tabii
olduğudur.

Yukarıda	 teklif	 edilen	 köpük	 bilinç	 modülü	 yeni	 metin	 okumaları	 için	 çeşitli	 temel	 savlar	
içermektedir.	Ancak	bu	yetmez,	 çünkü	olayın	başka	 çok	 fazla	 veçhesi	 vardır.	Örneğin	yapay	 zeka	
formları	ileride	orijinal	bilgileri	seçme	modüllerine	kavuştuğunda	birçok	eserin	hem	mahiyet	hem	
de	 şekil	 bakımında	 neredeyse	 o	 ya	 da	 bu	 şekilde	 bir	 intihal	 döngüsüne	 düştüğünü	 ispatlama	
olasılığı	 çok	 yüksektir.	 O	 zaman	 popüler	 olan	 desteklenmiş	 birçok	 yazarın	 neredeyse	 çok	 büyük	
sorunlara	 karşılaşacağı	 dahi	 düşünülebilir.	 Düz	 intihal	 bir	 yana	 twitter	 ilhamlarıyla	 makale	
yazanlar,	 kendilerine	 ilham	 verenlerden	 özür	 dilemek	 zorunda	 kalabilirler.	 O	 yüzden	 kitaplar	 ve	
makaleler	bir	tarafa,	sosyal	medya	gönderileri	de	bu	süreçte,	korunmalıdır,	saklanmalıdır.	

Bu	 sadece	 sınırlı	 bir	 örnek,	 olayın	 birçok	 başka	 boyutları	 olduğu	 aşikârdır.	 Özetle	 metinler	
metamorfoza	uğramaktadır.	Hem	esaslı	 eleştiri	 ve	 kritik	 alışkanlıklarımızda	 sorunlar	 var	hem	de	
yeni	 durmaları	 kritize	 edecek	 sistematiklerimiz	 yetirince	 gelişmiş	 değil.	 Bu	 çalışma	 sınırlı	 bir	
pencereyle	bu	büyük	yolculuğa	bir	kapı	açmak	istedi.		

3 Sonuç	ve	Öneriler	
Eleştiri	ve	kritik	gücümüz	çok	çeşitli	sebeplerle	oldukça	zayıftır.	Cari	 tespitleri	uygulamaktan	bile	
çok	uzak	bir	pratiğimiz	var.	Kaldı	ki	değişen	metin	yapısallığına	hazır	bir	eleştiri	aklımız	yeterince	
gelişmiş	değil.	Eleştiri	ve	kritik	geleneğimiz	cılız	olunca	bu	metin	ve	yazma	verimliliğine	etki	ediyor.	
Ayrıca	 metinleri	 hoyrat	 ve	 hesap	 verilemez	 kılıyor.	 Bizde	 eleştiri	 pratikleri	 niteliksiz	 ürünleri	
engelleme	 gücüne	 sahip	 değildir,	 ama	 nitelikli	 işlere	 çok	 asimetrik	 tekniklerle	 bariyerler	
örülebilmektedir.	 Çünkü	 eleştiri	 entelektüel	 bir	 faaliyet	 olmaktan	 çok	 başka	 saiklerle	 yapılıyor.	
Bunun	 da	 etiği	 gelişmiş	 değil.	 Metin	 inşa	 etiğimizde	 olduğu	 gibi	 eleştiri	 etiğinde	 de	 sahici	
sorunlarımız	 var.	 Bununla	 birlikte	 metin	 inşasında	 gelişen	 yeni	 durumları	 yeterince	 kavrama	
gücüne	 henüz	 haiz	 değiliz.	 Bu	 da	 bizi	 katı	 şekil	 şartlarıyla	 boğuşur	 hale	 getiriyor.	 Nitekim	 bir	
dergiye	 yazdığım	 makalede	 en	 büyük	 kaygım	 şekil	 şartlarının	 doğru	 sağlanması.	 Çok	 temel	
indekslerimiz	maalesef	 sağlıklı	 işlemiyor,	 asimetrik	 birçok	 uygulamaları	 var	 vs.	 Bu	 dramatik	 bir	
durum.	 Onu	 takip	 eden	 lobi,	 getto	 ve	 ait	 olma	 gibi	 sendromlar	 başka	 handikapları	 beraberinde	
getiriyor.	 	 İyi	eleştiri	geleneklerine	 ihtiyaç	var.	Yeni	metin-inşa	durumları	daha	sağlıklı	ele	alacak	
eleştiri,	 teori,	 pratik	 ve	modüllere	 ihtiyaç	var.	En	önemlisi;	 niteliği	 yücelten	 sığlığı	mahkûm	eden	
yollar	 bulmalıyız.	 Bununla	 birlikte	 yazma	 ve	 eleştiri	 ahlakı	 çok	 sorunlar	 barındırıyor.	 Bir	metnin	
özgünlüğü,	 katkısı,	 bileşenleri,	 ön	 aldığı	 hususlar	 vb.	 faktörlerden	 çok	 başka	 saikler	 öne	 çıkıyor.	
Getto,	 tanınmışlık,	 operasyon,	 dayanışma,	 güncel	 pragmalar	 vb.	 faktörlerle	 eleştiri	 ve	 kritik	 gibi	
önemli	bilimsel	motivasyonlar	berhava	edilmektedir.		
Örneğin	doktora	tezi	yazmış	biri	şöyle	diyebiliyor;		

“Sizin	kitabınız	sayesinde	bu	tezi	yazdım,	kitabınızı	iki	defa	baştan	sona	okudum”	
“Peki,	ama	ne	kaynakçada	ne	de	başka	bir	yerde	hiçbir	bahsi	geçmemiş”	
“unutmuşum”….	Peki	ya	bunu	dahi	itiraf	edemeyecek	kadar	kalbi	katı	sayısız	figür,	onlara	ne	demeli?	
Yol	uzun….	
Oysaki	prensipler,	bilimsel	nezaket,	ilim	yolculuğu,	bilgi	ve	erdem	gibi	üstün	değerler	prosedürler,	
kapris	ve	gündelik	pragmalarla	izah	edilemez.		
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