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“Modern dünyanın göstergesi şüpheci olması de-
ğil; farkında olmadan dogmatik olmasıdır.”

G. K. Chesterton

“Vay anasını, kalçasına bak
Vay anasını, kalçasına bak
Vay anasını, kalçasına bak
Kalçasına bak
Bak, bak, bak
Kalçasına bak!”

N. Minaj
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GİRİŞ

Kusursuz bir sürü karmaşıklığına doğru ilerliyoruz. İnsan-
lar hem çevrimiçi hem de çevrimdışı, kamusal ve özel alanlar-
da giderek ölçüsüz, çatışmacı, sürü hâlinde ve kötücül davra-
nıyorlar. Günlük haber döngüsü sonuçlardan ibaret. Nedenler 
toplumsal yaşamın her alanında açıkça ortadayken, neden sa-
dece sonuçlar görülüyor?

Birçok açıklama yapılıyor; bu açıklamalar tüm bu çılgınlı-
ğın bir başkanlık seçiminin veya bir referandumun sonucu ol-
duğunu öne sürüyor. Fakat bu açıklamaların hiçbiri olayların 
köküne inmeyi başaramıyor. Bu günlük olayların çok gerisin-
de, çok daha büyük hareketler ve çok daha büyük olaylar var. 
Yanlış giden şeylerin, gerçek nedenleriyle yüzleşmeye başlama 
zamanı geldi.

Bu durumun kaynağı bile nadiren kabul ediliyor. Bu, tüm 
büyük anlatılarımızın çöktüğü, çeyrek yüzyıldan fazla bir süre-
dir yaşadığımız basit bir gerçektir. Sahip olduğumuz anlatılar 
tek tek yalanlandı, onları savunmak popülerliğini kaybetti ya 
da sürdürülmesi imkânsız hâle geldi. Önce varlığımız hakkın-
daki dine dayanan açıklamalar değerini yitirdi, 19. yüzyıl iti-
barıyla gözden düştüler; son yüzyıl boyunca tüm siyasi ideo-
lojilerin seküler umutları dinin ardından yok olmaya başladı. 
20. yüzyılın son döneminde ‘Postmodern Çağ’a girdik. Ken-
dini tüm büyük anlatılara karşı şüpheci olarak tanımlayan ve 
öyle tanımlanan bir çağ.1 Bununla birlikte, ilkokul çocukları-
nın bile öğrendiği gibi, doğa boşluklardan hoşlanmaz; kendi 
açıklama ve anlamlandırmalarını oluşturan yeni fikirler, post-
modern boşluğun içine sızmaya başladı.

Bu ıssız topraklar için bir atılım yapılması kaçınılmazdı. 
Bugün zengin Batı demokrasilerindeki insanlar, burada ne 
yaptığımızla ilgili hiçbir açıklamaya ve yaşam amacı verecek 
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bir hikâyeye sahip olmayan, kayıtlı tarihteki ilk insanlar ola-
rak kalamaz. Eksikleri ne olursa olsun, geçmişin büyük anla-
tıları en azından hayata anlam kazandırdı. Şu anda tam olarak 
ne yapmamız gerektiği sorusu, fırsat bulduğumuz her şekilde 
zengin olmak ve elimizdekileri eğlenceye dönüştürmek dışında 
bir şey tarafından cevaplanmak zorunda kalacaktı. Son yıllarda 
kendini gösteren cevap; yeni savaşlara girmek, daha da şiddetli 
kampanyalar yapmak ve daha fazla iş talebinde bulunmak yö-
nündedir. Belki de sadece yeniden şekillenen ve cevabı daha 
yeni değiştirilmiş olan bir sorunun yanlış tarafında olan herke-
se savaş açarak anlam bulmak... Bu sürecin inanılmaz hızı, esas 
olarak artık sadece dünyadaki çoğu insanın bildiklerini, dü-
şündüklerini ve söylediklerini yönlendirmeye değil; “Başkala-
rının davranışlarını değiştirmek için para ödemeye hazır müş-
teriler bulmak.” olarak tanımlanmış bir iş modeline sahip olan 
Silikon Vadisi’ndeki bir avuç firma, özellikle Google, Twitter 
ve Facebook tarafından belirleniyor.2 

Yetişebileceğimizden çok daha hızlı ilerleyen teknoloji ta-
rafından kışkırtılmamıza rağmen bu savaşlar boşa yapılmıyor. 
Sürekli olarak belirli bir yöne doğru savaşılıyor. Bu yönün ge-
niş bir amacı var. Amaç, bazı insanlar için farkında olmadan, 
diğerleri için ise kasıtlı olarak toplumlarımıza yeni bir metafi-
zik yerleştirmektir. Mutlaka bir şey demek gerekirse: Yeni bir 
din!

Temelleri onlarca yıl önce atılmış olsa da 2008’in mali çö-
küşünden bu yana, daha önce sadece akademinin en karanlık 
uçlarında bilinen fikirler anaakım hâline gelmeye başladı. Bu 
yeni inanç setinin çekiciliği apaçık ortadadır. Sermayeyi bi-
riktiremeyen bir kuşağın neden kapitalizme karşı büyük bir 
sevgiye sahip olması gerektiği yeterince açık değil. Asla bir ev 
sahibi olamayacağına inanan bir kuşağın neden sadece kendi 
yaşamında değil, dünyadaki her eşitsizliği çözmeyi vaat eden 
ideolojik bir dünya görüşüne ilgi duyabileceğini anlamak da 
pek zor olmasa gerek. Dünyanın ‘sosyal adalet’, ‘kimlik poli-
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tikaları’ ve ‘kesişimsellik’ merceğinden yorumlanması, soğuk 
savaşın yeni bir ideoloji yaratma sürecinden bu yana muhte-
melen en gözü pek ve kapsamlı çabasıdır.

Bugüne kadar en uzun süreni ‘sosyal adalet’ oldu çünkü 
kulağa bazen çekici gelebiliyor. Terimin kendisi bile muhalefet 
karşıtı olacak şekilde belirlenmiştir.

 “Sosyal adalete karşı mısın?”
 “Ne istiyorsun? Sosyal adaletsizlik mi?”
‘Kimlik politikaları’, sosyal adaletin kendi sonuçlarını bul-

duğu bir yer hâline geldi. Toplumu cinsiyete, ırka, cinsel ter-
cihe ve daha fazlasına göre farklı çıkar gruplarına ayrıştırır. Bu 
özelliklere sahip kişilerin kayda değer tek özellikleri olduğunu 
ve bu özelliğin beraberinde bazı artılar getirdiğini varsayar, 
örneğin; Amerikan yazar Coleman Hughes’un belirttiği gibi, 
siyahi, kadın veya eşcinsel olunduğu zaman ‘yükseltilmiş bir 
ahlaki bilgi’ geldiği varsayılır.3 İnsanların soru sormaya başla-
masının ya da “Bir (...) gibi konuşmam gerekirse.” diye başla-
yan cümleler kurma isteklerinin ardında yatan sebeptir. Hem 
yaşayan insanların hem de ölülerin doğru tarafta olmaları ge-
rekir. Bu nedenle, yanlış tarafta olduğu düşünülen tarihsel fi-
gürlerin heykellerini aşağı indirmek için çağrılar vardır ve bu 
yüzden kurtarmak istediğinizde herkes için geçmişin yeniden 
yazılması gerekir. Bu yüzden İrlanda özgürlükçü hareketine 
bağlı bir senatörün 1981’deki IRA açlık grevcilerinin eşcinsel 
hakları için grevde olduğunu iddia etmesi tamamen normal 
hâle geldi.4 Kimlik politikaları, azınlık grupların aynı anda ay-
rışmış, örgütlü ve kararlı olmaya teşvik edildiği yerdir.

Bu üçlemenin kulağa en az çekici geleni ‘kesişimsellik’ kav-
ramıdır. Bu, hayatımızın geri kalanını, kendimizde ve diğer in-
sanlarda var olan her bir kimlik ve kırılganlık iddiasını çözme-
ye ve daha sonra bulgularımızı, sürekli hareket eden hiyerarşi 
içerisinde ortaya çıkan adalet sistemi boyunca organize etme-
ye harcayacağımıza dair bir davettir. Bu yalnızca uygulanamaz 






