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ÖNSÖZ

FİLOZOF OLARAK 
WALTER BENJAMİN’İN 
POLİTİKLİğİ ÜZERİNE

M. ERTAN KARDEŞ

Politik olanın temsilleri zaman ve mekândaki dönüşümler-
den elbette muaf değildir. Walter Benjamin çağının mevcut 
hallerini “felaket” imgesiyle özdeşleştirirken, “şirazesiz kal-
mış” dünyanın, zamansallığının ve mekânsızlaşma riskinin 
de bir okumasını yapıyordu. Ona göre gerçek bir politik 
eylem, felakete giden bir yolun lokomotifi değildir; bilakis, 
acil durum frenini çekebilme hamlesidir. “Bugünün felaket-
lerinin süregittiği alanlardaki yeniden-üretimin önüne nasıl 
geçilebilir?” sorusu onun tahayyülünde önemli bir yer tut-
maktadır. “Sinik-olmayan bir melankoli”, “onaylayıcı olma-
yan bir romantizm” ve tahakküm etmeyen bir yıkma nasıl 
mümkün olabilir?

İşte elinizdeki derleme kitap, Benjamin etrafındaki bu so-
ruların bir kolokyuma dönüştürülmesiyle ortaya çıkmıştır. 
Benjamin’in politik bahsinin güncelliğini göstermek, anlamak 
ve tartışmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, 
Politik Felsefe Günleri’nin ikincisini, yaşamı trajik bir ölümle 
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sonuçlanan Alman filozofa ayırmıştı. Kolokyumdaki katılım-
cıların müdahalelerinin ve sonrasındaki tartışmaların bir ba-
kiyesi olarak mevcut kitabı basma fikri ortaya çıkmıştır. Gerek 
kolokyuma yönelik yoğun ilgi gerekse akademisyenlerin Ben-
jamin düşüncesiyle olan tutkulu ilişkisi kitabın hazırlanması 
sürecinde etkili oldu. Peki bir filozof olarak Benjamin’in poli-
tikliği niçin bu kadar önemlidir?

Hiç şüphesiz, bu sorunun kesin yanıtları olsaydı Berlinli fi-
lozofun düşüncesi bu kadar tutkuyu beslemezdi. Benjamin’in 
sürekli inşa halindeki labirentinin tüketilemezliği ve öngörü-
lemezliği okurunu cezbeder. Gelgelelim, Benjamin ile politik 
felsefe arasındaki ilişkinin bunun dışında daha belirleyici bir 
yanı vardır: Benjamin varolan düşünsel ve politik tasarımlar-
la uyuşmaz. Onun nazarında, ümit ümitsizlikten, şimdi geç-
mişin kurtarılmasından, karşı koyma hamlesi ise en güçsüz 
olanların zayıflığından üretilmektedir. Dolayısıyla dünyanın 
düzeltilmesi fikri onun labirentinin beslendiği tüm akımların 
ve bu akımların dışında kalmışlığın ifadesi olmaktadır.

Bu doğrultuda W. Benjamin’in politik felsefesi, “siyasi” dü-
şünceyi devleti ihya etme çabası olarak kurgulayan gelenekle-
re karşı gelmektedir. Politik felsefe, devleti ve mülkü anlama, 
meşrulaştırma ve birliğini tesis etme çabası gütmez; aksine, 
süregitmekte olanın temellerini yerinden etmeyle ilgilenir. Va-
rolana dair önkabullerin yerinden edilmesi, hatta kendisini is-
tikrar olarak sunan felaketin imhasını kendisine hedef olarak 
koyar. Nasıl ki politik felsefe, birlik ve dirlik için olanın do-
layımsız meşruiyetini kırma zihniyetinden yola çıkar, Berlinli 
filozofun politik felsefesi de bu zihniyetin en radikal ve en 
uzlaşmaz hallerinden bir tanesini sunar. W. Benjamin politika 
modeli önermeyen, ama tahakküm üretmeyen bir politik ey-
lem tarzından bahis açar. 

Mevcut kitaptaki müdahaleleri Benjamin’i bu tarz farklı bi-
çimlerde anlama çabası olarak değerlendirmek mümkündür.1 

1 Kitaptaki metinlere ilişkin iki okuma notu daha düşmek faydalı olacak-
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Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün değerli hocası 
Prof. Dr. Nami Başer, “Benjamin’in Mesihsiz Mesihçiliği” baş-
lıklı müdahalesinde filozofun çelişik konuları ve unsurları yan 
yana getirerek kendisine bir yönelim ürettiğini ortaya koyu-
yor: Ciddi politikaya hicvi, tartışma kabul etmeyen alanlara 
çokbaşlılığı, egemenlerin siyasetine karşı ezilenlerin politika-
sını... Benjamin’i önemli kılan şey, bu girişiminin başarılı olup 
olmamasından ziyade, yenilginin öğretmenliğine felsefenin de 
politikanın da ihtiyaç duyduğunu göstermiş olmasıdır. 

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Doç. Dr. M. 
Ertan Kardeş, “W. Benjamin’in Politik Felsefesine Dair Öğe-
ler” başlıklı yazısında Berlinli filozofun politik düşüncesinin 
ne tarz bir politik felsefe geliştirilmesine katkı sunduğunu 
ele alıyor. Benjamin’in praksis kavrayışının özellikle dola-
yımsızlık momentlerine yaslandığı ortaya konulurken, filo-
zofun liberal ve normativist yaklaşımlara radikal anlamda 
uzaklığı irdeleniyor. Buna göre “Benjamin’in politik felsefesi 
hiç kurulmamış olan ve bizi yasanın yazgısından kurtaran 
daimi bir kurucu iktidar arayışıdır.” 

Türkiye’de Walter Benjamin literatürüne katkılarıyla bili-
nen Prof. Dr. Besim Dellaloğlu ise sol politik ve teoloji bağlan-
tısının imkânına dair bir perspektif sunmaktadır. Dellaloğlu, 
Benjamin’de teoloji bahsinin mevcut düşünce paradigmaları-
nı aşındırıcı bir etki yaratmasından bahsediyor. Benjamin bir 
arada ele alınamayacağı düşünülen tehlikeli alanları yan yana 

tır. Kolokyuma katılan yazarların bir kısmı, etkinlik esnasında sunduk-
ları metnin sözlü anlatımına sadık kalırken diğer kısmı ise sunumlarını 
makale olarak yeniden oluşturmayı tercih ettiler. Yazarları, üslupları ve 
yazım usulleri konusunda serbest bıraktık. İkinci bir durum ise kitabın 
yayınlanma sürecinin kolokyum sürecinden bağımsız olmasıdır. Bu se-
beple kolokyumda yer alan, ama başka mecrada yayınlan yazılara ve mü-
dahalelere kitapta yer veremezken; kolokyumda olmayan metinlere ya 
da kolokyum esnasında yazarlar tarafından dile getirilmeyen meselelere 
kitapta yer açma imkânımız olmuştur. Okur bu sebeple kaynağını kolok-
yumdan alan, ama doğrudan kolokyumun bildirilerinden oluşmayan bir 
Benjamin kitabı ile karşı karşıyadır. 
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getirerek egemen mantıklarının kırılmasına zemin hazırlar. 
Benjamin ve Schmitt’in düşünsel akrabalığını vurgulayan ya-
zara göre, politik felsefe modernliğin çelişkilerini onun teolo-
jik kökleriyle temasa geçmeden aşamaz. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Kurtul Gülenç, W. Benjamin’in politik düşüncesindeki bir 
farklılaşmayı ön plana çıkarıyor: Benjamin’in gençlik yılların-
daki “tinsellik” anlayışının yetersizliğini “kolektivite” arayışı 
ile aşma çabasını. Gülenç, zihinsel çabaların politik bir ko-
lektivitenin yerine geçemeyeceğini ve Berlinli filozofun Mark-
sizmle temasının bu fark edişi pekiştirdiğini öne sürüyor. Buna 
göre Benjamin’in gençlik döneminden çıkardığı ders, zihinsel 
yaşama dair bir topluluk örgütlenmesinin burjuva toplumu-
nun çelişkilerini aşmakta yetersiz kalacağıdır.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Cengiz Çakmak, “Kader İnsanı Suçla Yargılar” 
başlıklı müdahalesinde bir yandan Benjamin’in Antik Yunan 
kaynaklarına yaslanarak kader ve karakter meselesini yorum-
lamasını ele alıyor, diğer yandansa filozofun Yahudi teolojisi 
referansları çerçevesinde bu bahsi değerlendiriyor. Çakmak, 
muzafferlerin tarihine hayran, kurtarıcı bekleyen kişi için 
kendisinden başka kurtarıcının olmadığını ortaya koyuyor. 

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. 
Dr. Ateş Uslu, “Politik ve Entelektüel Bağlamı İçinde Walter 
Benjamin’in Şiddet Teorisi” başlıklı metninde, yazarların bir-
çoğunun tartışmaya açtığı “Şiddetin Eleştirisi Üzerine” başlık-
lı denemenin tarihsel arka planına odaklanıyor. Benjamin’in 
şiddet, yasa ve olağandışı hal gibi kullanımlarının dönemin 
entelektüel tartışmalarında ne anlama geldiğini sorgulayan 
Uslu, Georges Sorel, Oskar Goldberg ve Erich Unger gibi kay-
naklar etrafında Benjamin’in kavramlarını tarihselleştiriyor. 
Politik düşünceler tarihiyle uğraşanların Benjamin’den öğre-
nebileceği temel noktanın şu olduğunu göstermeye çalışıyor: 
Benjamin nasıl ki fikir düzeyinde tasnif edilemiyorsa, politik 
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düşünceler tarihinde de tasnif edilenleri tasnif etmeden kendi 
tarihsellikleri ve tekillikleri içinde okumak gerekmektedir.

Strasbourg Üniversitesi CREPhAC üyesi Dr. Tacettin Er-
tuğrul, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine” metnini Derrida’nın 
“Benjamin’in Önadı” çalışmasıyla karşılaştırmalı olarak ele 
alıyor. Bu karşılaştırma, strateji olarak, Benjamin’in politik 
mantığını kendisine karşı da yöneltmeyi deniyor. Ertuğrul, 
Derrida’dan hareketle, Benjamin’in anti-normativist düşünce-
sinin, beklenmedik bir şiddet pratiğine dönme riskinin altını 
çiziyor ve böylelikle Benjamin’i yapısöküme tabi tutuyor.

Cana Erşen ise “Tanınmayan Kızkardeşler: Walter 
Benjamin’de Ezoterizm” başlıklı makalesinde feminist olarak 
da adlandırılabilecek bir bakış açısından geçmiş ve deneyim 
bahsini ele alıyor. Benjamin’in takımyıldızlarının, bir beden 
politikası olarak “dişil-tekilin” hakkını koruduğunu vurgu-
luyor. Benjamin’in “sadece ümidini yitirmişler için ümitlen-
dirildik” çağrısını ezilenlerin geleneğine böylelikle yansıttığı 
belirtiliyor. 

***

Son olarak kitabı mümkün kılan İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi’ne, Felsefe Bölümü’nün tüm değerli bileşenle-
rine ve özel olarak hocam Cengiz Çakmak’a, Nedim Yıldız’a, 
Mehmet Günenç’e, Emine Canlı’ya ve Melis Cin’e teşekkür 
ederim. Ayrıca Kurtul Gülenç ve İthaki Yayınları’na W. Benja-
min üzerine bir kolokyumu yayına dönüştürme konusundaki 
arzuları için şükranlarımı sunarım. Bilhassa, entelektüel des-
teğini hiçbir zaman için esirgemeyen Fatma Girgin-Kardeş’e 
teşekkürü borç bilirim. Son olarak, dünyada bireysel konfor-
mizm ve şiddet artarken, İstanbul’da felsefe çevrelerini hâlâ 
mümkün kılan felsefe okurlarına bilhassa teşekkür ediyor, bu 
paylaşımların artarak devam etmesini umuyorum. 



.
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1

WALTER BENJAMİN’İN 
MESİHSİZ MESİHÇİLİğİ

NAMİ BAŞER

Politika hiciv kaldırmayan bir alandır. İlahiyat da, tarih de, do-
layısıyla felsefe de böyledir. Ben kişisel olarak Marx’ın Louis-
Napoléon Bonaparte’ın On Sekiz Brumaire’i dışında okurken 
sürekli güldüğüm başka bir felsefe metni pek bilemiyorum. 
Bu yüzden Walter Benjamin’e ayırdığımız bu toplantıya ondan 
bir alıntıyla başlayacağım. Kendisinin şöyle bir sözü var: “Ya-
hudiler ilahiyata hiciv getirmişlerdir.” Elbette bu sözü geriye 
dönerek İskenderiyeli Philon başta olmak üzere, günümüze de 
uğrayarak, Leo Strauss gibi birçok Yahudi düşünüre uygula-
yabiliriz. Ama Benjamin’in kendisini de içine kattığı bu zincir 
için bir yorumda bulunmadan önce, onun metinlerinin bir baş-
ka özelliğine de vurgu yapmalıyız. Bir yazar içinde bulunduğu 
dönemin bir yerde ürünüdür, bir yerde üreticisidir. Bir yazar 
ayrıca birçok başka yazar, düşünür, aydınla birlikte yaşar. Rus 
biçimcilerinin kanıtlamaya çalıştıkları gibi belirli bir doğrul-
tuda, bir düşünce, bir dönemin ortak bir sözcüsü, genel bir 
atmosferin, ortaklaşa bir nefes alışın dile getirilişidir. Bir döne-
mi sadece ekonomik ya da tarihte adı o anda etiketlenmiş bir 
şekilde anlamamalıyız. O dönemde belirli birtakım düşünürler 
arası alışveriş olarak da görmeliyiz. Zaten Benjamin bu ilkenin 
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önemli bir örneği sayılabilir. Sürekli olarak başka düşünürlerle 
bir tartışma, diyalog, özdeşleşme, yabancılaşma sürecinden ge-
çerek yazılarını oluşturmuştur. Yabancılaşma derken en yakın 
olduğu sırada, düşüncelerini paylaştığı kişilerden uzaklaşma-
sını, birden önceden belirlenmeyen ama daha önceki tutum-
larıyla uyuşmayan bir noktaya geçiştir onun yaptığı. O yüzden 
de ilk olarak eserlerinde, hicivden, daha doğrusu metinlerinin 
orasına burasına sinmiş bu Yahudilere özgü olarak gördüğü hi-
civden sonra, bununla atbaşı giden bir özelliği de çarpıcı bir 
özelliktir: çelişki. Zaten birinci özellik Yahudilerin ilahiyata 
getirdiği hiciv olduğu için bu çelişkili durumu da hazırlıyordu 
bir yerde, hatta bir ilk ilke, ilk örnek oluşturuyordu. Öyle ya, 
ilahiyat da hiciv kaldırmayan bir alandır. Oysa Benjamin diğer 
Yahudiler gibi bu alana hiciv getirmiştir. 

Bu iki özelliği yani hiciv ve çelişkiyi saptadıktan sonra, 
Benjamin’in politikasına bir geçiş yapabiliriz. Yaşadığı dönem, 
daha doğrusu dönemler, olağanüstü sayılabilir. İmparatorlu-
ğun can çekiştiği bir Almanya’da doğmuş, Weimar Cumhuri-
yeti’ndeki değişik hamlelere katılmış, bu cumhuriyetin 1933 
Hitler Nazizmiyle yıkılışına da önce tanık olmuş, sonra da bu 
rejimin bir kurbanı olarak kendi canına kıymıştır. Dönemlerin 
çok boyutluluğu alanlarda da farklılık, çatışma, anlaşmazlıklar 
getirmiştir elbette. Aynı zamanda ilahiyat, aynı zamanda Mark-
sizm, aynı zamanda sanat üzerine yazmak pek o kadar rastlanır 
bir şey değildir. O bu çelişkileri bir yerde sonuna kadar, ölü-
müne kadar benimsemiş olduğu için de değişik bir düşünür-
dür. Almanya’da yeni kurulan cumhuriyette köktenci çözüm-
ler aranıyor, sanki bir milat yeniden kuruluyormuş kaygısıyla 
yazılıp çiziliyordu. Bu yüzden Benjamin’in politik görüşlerinin 
hazırlayıcısı olan diğer düşünürlerin de (her ne kadar onlarla 
tartışma içinde olsa bile), esinlendiği diğer yazarların da adını 
vermek gerekiyor. Bu aşamada o yazarların aracılığıyla günde-
me getirdiği öğretiler önemli olduğu için, onların özel adlarını 
felsefede anıldıkları bir cins adla birlikte vermeliyiz: 
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1) Materyalizm (Maddecilik) kendisine Bertolt Brecht ile alış-
verişten sonra gelmiştir. Bu konuda en önemli çalışma olan 
Erdmut Wizisla’nın “Benjamin ve Brecht: Bir Arkadaşlığın 
Öyküsü”2 eserine gönderme yaparak, 1920’lerde başlayan 
bu arkadaşlığın, Benjamin’e en azından kendi içinde ya-
şadığı çatışmaları, zamanın pozitif psikolojisinden olduğu 
kadar, basit anlamda bir idealizme saplanmış felsefe görüş-
lerinden de farklı olarak anlamayı sağladığını söyleyebili-
riz. “Hegel tersliklere öpücük verdiriyor” diyerek Hegel’i 
de materyalizmine katan Brecht ona bu konuda yol göste-
rici olmuştur. 

2) Adorno ile yazışmalarından sonra diyalektik sözcüğünü 
kullanmıştır. Benjamin’den on bir yaş daha genç olan Ador-
no, onun aynı zamanda imparatorluk döneminde yaşadığı 
ve kısmen benimsediği Yaşama felsefesini, Yeni Kantçılığı 
bilmemekte, bir yerde eleştirse de Hegel diyalektiğinden 
yola çıkmaktadır. Hegel’den çok Alman romantiklerine ya 
da Goethe’ye, Hölderlin’e yakın olan Benjamin, bu yakın-
laşma sırasında diyalektiği de tadacaktır diyebiliriz. 

3) Gershom Scholem adlı büyük Yahudi düşünürle alışverişi 
sonucunda ilahiyata yönelmiştir. “Yahudilikte Mesih Dü-
şüncesi” adlı bir inceleme yazacak olan, Benjamin’in İsrail’e 
göç etmesi için çok uğraşan Scholem, hiç kuşkusuz bugün 
politikasının belirleyici bir ilkesi olarak ele aldığımız “Me-
sihsiz Mesihlik” kavramına ulaşmasında en etkileyici kişi 
olmuştur. 

4) Bu arada yine bir Yahudi olan Ernst Bloch, yirminci yüz-
yılın başında “Ütopyanın Zihniyeti” (Geist der Utopie) adlı 
bir ilahiyat kitabı yazmış ve burada Mesihlik üzerinde de 
durmuştur. Benjamin onun Mesihlik anlayışının Hıristi-
yanlık Mesih anlayışına yakın olduğunu söyleyerek, onu 
eleştirerek ilahiyatta da birtakım yenilikler yapmıştır. 

2 Benjamin und Brecht: Die Geschichte einer Freundschaft, Suhrkamp Verlag, 
2004 (ed.n.).
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Ütopya ile Mesihlik arasında Benjamin’in bir farkı anla-
masına yol açan Bloch’tan sonra Mesihlik üzerinde durma-
dan önce, bu konuda sonrasına da bir gönderme yapalım. 
Benjamin’den epey sonra Mesihlik ve Mesih olmayan Me-
sihlik konusunda… Agamben ve Derrida da çok yazdılar. 
Yalnız Benjamin’in düşüncesinden ayrıldıkları noktalar be-
lirleyici olduğundan onların özelliklerine şu anda derinle-
mesine değinemeyeceğiz. Kabaca Agamben, kutsal insanın 
(homo sacer), istisna aracılığıyla oluşumunda, kurtarıcı 
bir tarih felsefesine başvurarak buna Mesihlik adını verir. 
Derrida’nın kendisi de, Mesihsiz Mesihlik üzerine yazdığı 
incelemede Benjamin gibi ütopya ile Mesihliği ayırt etmek 
gerektiğinin, ama kendi görüşünün Benjamin’in görüşüyle 
kesişemeyeceğinin, “hemen hemen dinsiz” bir alana yö-
neldiğinin altını çizer. Hayalet üzerine düşüncelerini de 
Mesihliğe katarak, Marx’tan başlayan bir Mesihlik üzerin-
de durur. Sürekli olarak geleceğin adalet getireceğine olan 
inancın sonraya bırakılmasıdır söz konusu olan: “Benim 
bu konuda yazdıklarım Benjamin’den doğrudan doğruya 
etkilenmemiştir, farklıdır,” der.

Yine de işin içinde bir kurtarıcı vardır. Benjamin’in düşüncesi-
ni açacak olursak bu mesih sözünü açarak başlamalıyız:

Mesih, Məşīḥā, İbranicede kurtarıcı demektir. Bu kurtarıcı 
Yunancaya Hristos diye çevrilmiştir ve dolayısıyla Türkçedeki 
Hıristiyanlık sözcüğü de kurtarıcı anlamına gelir. Yalnız kurta-
rıcı anlamı sonradan bu sözcüğe atfedilmiş bir anlamdır. Kök 
anlamı yağlanmak fiilinden gelen türemiş bir isimdir. Bizim 
Türkçede hacı yağı dediğimiz yağlar sürünüp kutsal bir özel-
lik kazanmaktır söz konusu olan. Eskiden Yahudi kültüründe 
krallar iktidara geçtikleri zaman bu şekilde bir yağ sürme sü-
recinden geçiyorlarmış. Dolayısıyla krallar aynı zamanda hal-
kın kurtarıcıları olarak görüldüğü için krallara verilen bir ad 
Mesih. Ama Yahudi dininin, ilahiyat açısından Tek Tanrıcı bir 
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dinin gelişmesi sonucunda kurtarıcılık kendi içinde, neredeyse 
Platoncu anlamda bir idea haline gelmiştir. “Kurtarıcılık nasıl 
olur? Kurtarıcılık ne şekilde ilerler?” gibi bir sorgulama içeri-
sinde Hıristiyanlıkta da bu kurtarıcılık anlayışı sürmüş, dahası 
Yahudiliğin beklediği Mesih’in İsa kılığında, üstelik Tanrı’nın 
oğlu olarak dünyaya geldiğini bu din iddia etmiştir. Yahudile-
rin bunu kabul etmemesi, o Mesih’in tanınmaması sürecinde 
kurtarıcılık tartışması tekrar başlamış, asıl kurtarıcının kim ol-
duğu, Tanrı ile nasıl bir ilişkide yer aldığı ön plana çıkmıştır.

Bu tartışmaların Mesih kavramı çerçevesinde, üstelik ya-
kın sayılabilecek bir tarihte, üstelik Türkler olarak bizi de il-
gilendiren bir süreçte devam ettiğini, Scholem’in Türkçeye de 
çevrilen Sabetay Sevi adlı eserinde, yazarın bu konuyu bütün 
boyutlarıyla tartıştığını okurken anlar, tanık oluruz. 

On yedinci yüzyılda Sabetay Sevi Osmanlı imparatorluğu 
döneminde, Selanik’te kendisini Mesih yani tam da anlattığı-
mız gibi, “Kurtarıcı” olarak görmüş birisidir. Ayrıntılara gir-
meden serüvenini dile getirecek olursak, birtakım savaşlar so-
nunda, Osmanlı padişahının ve vezirinin müdahalesiyle Müs-
lümanlığı benimsemiştir. Buradaki Mesih, kurtarıcılık olayını, 
Scholem bir başarısızlık olarak niteler, bir yenilgiyle sonuçlan-
dığına inanır. Yani ne kadar kurtarıcılık içerisinde bir Kurtarıcı 
bekliyorsak da gitgide bu Kurtarıcının gelmeyeceğini de kabul 
etmeliyiz. Onun bu durumdan çıkardığı kıssadan hisse budur. 
Elbette başka yorumlar da öne sürülebilir. Daha doğrusu, ila-
hiyat açısından Müslümanlık ve Hıristiyanlık karşılaştırılabilir. 
Kurtarma düşüncesi, Yahudilikten Müslümanlığa, sonra da Hı-
ristiyanlığa mı aktarıldı, yoksa tektanrıcı dinlerde zaten tohu-
mu özerk bir biçimde atılmış olarak duruyor muydu? Fransız 
ve Türk cumhuriyet düşüncesinde de kurtarıcılık gündemde-
dir. Bu ısrar cumhuriyetlere ilahiyattan mı geçmiştir, yoksa 
onlarda da antropolojik bir temelde midir? Benjamin’den ve 
Scholem’den sonra politik olarak da geliştirilen bu yorumlar 
konusunda, Derrida’nınkinden başka bir açıklama getirile-
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bilir mi? Bu soruya olumlu bir yanıt verebilir ve yine Yahudi 
bir düşünür olan Albert Gelin’in Mesihlik üzerine geliştirdi-
ği düşüncesini anımsatabiliriz. Gelin, Mesihsiz Mesih kavra-
mını incelemiş ve şöyle demiştir: “Yahudilik içerisinde kurta-
rıcılık bir peygamber aracılığıyla yapılmayacak, bir peygamber 
kurtarıcı olarak gelmiyor”, yani Tanrı bir aracı yollamayacak. 
Çünkü peygamberler Tanrı’nın dünyayla ilişkilerinde bir ara-
cı oluyorlar. Tanrı’nın sürekli olarak dünyaya zaten kurtarıcı 
olarak –çaktırmadan diyelim– fark ettirmeden müdahalesi za-
ten kurtarıcının tam da kendisidir. Böylece günün birinde bir 
kurtarıcı beklemekten vazgeçiyoruz, şu anda ve ebediyet içe-
risinde bir zamanda bir kurtarıcılık işlevinin Tanrı tarafından 
yerine getirildiğini düşünebiliyoruz. Zaten gerek Hıristiyanlık 
gerek Müslümanlıkta buna karşılık gelen ya da buna benzer 
görüşleri hazırlayan düşünceler vardır. Descartes da Tanrı’nın 
sürekli olarak evreni anbean, dünyayı her an anında yarattığını 
ve bundan vazgeçerse dünyanın süremeyeceğini düşünür. Ta-
savvufta da sürekli olarak zamanın ebediyet aşamasında Tanrı 
tarafından desteklendiği düşüncesi vardır. 

Bu Mesihsiz kurtarıcılık, bir kurtarıcının kendisi olmadan 
kurtarıcılık ise bu anlamda bir “zaman” felsefesidir. Tekrar 
Benjamin’e dönebiliriz böylece, çünkü bu zamanı, bu zaman 
felsefesini de tarih içerisinde gerçekleştirirsek politikaya gir-
miş oluruz. Çok eski zamanlarda, dördüncü yüzyılda yetişen 
bir düşünür olan Ticonius, Tanrı’nın her an sürekli olarak 
kendisini bir vahiy içerisinde ele verdiğini söyler. Belki de, bu 
eğlenceli düşünceye dönmüştür Benjamin. O da sürekli ola-
rak bu vahiy düşüncesinin tarih içerisinde bir devrim olarak 
düşünülmesi gerektiğini vurgular. Kurtarıcılık ancak memnun 
olunmayan bir şimdiki politikaya karşı bir ayaklanmadır. 

Benjamin bu Mesih anlayışını, işin içine devrimi de kattı-
ğı için, diyalektik maddecilikle birleştirme çabasına da girer. 
Bu tutumu benimsediği için, kendisini de benimseyen çağdaş-
larına, biraz önce adı anılan kişilere ters gelmiştir. Sözgelimi 
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Brecht onun yazılarını okuyunca, yazdığı bir mektupta şöyle 
demiştir: “Mistisizme karşı gibi duruyorsun, materyalizmden 
söz ediyorsun; ama senin yaptığın en âlâsından mistisizmdir.” 
Bir de Adorno’ya kulak verelim: “Diyalektiği gündeme getiri-
yorsun; ama diyalektikte en önemli şey aracılıktır; seninkinde 
aracılık yok.” Scholem ise daha dünyevi bir şekilde onu sü-
rekli olarak İsrail’e davet etmiş, “Almanya’da başına bir sürü 
şey gelecek” demiştir. Çünkü Scholem İsrail’e gitmiş, o ise 
Almanya’da kalmayı tercih etmiş, gitmediği için başına ger-
çekten de bir sürü şey gelmiştir. Üzerinde durmamız gereken 
bir nokta ise şudur: Benjamin tartıştığı düşünürlerin eleştiri-
lerine kulak asmamıştır. Bu yöntem ilk dönem Alman roman-
tiklerinin tutumudur. Onlara hayran olan Benjamin, çağdaş 
toplumlarda Mesih düşüncesinin 1760 ila 1800 arasında bu 
romantiklerle başladığı konusunda ısrar eder. Günün birin-
de gerçekleşecek olan bir yarın adına yapılan bir devrimdir 
bu. Günün birinde topluma kendini kabul ettirmeyi amaçlar. 
Bu ise Hak bildiği bir yolda –Tevfik Fikret’in deyişiyle– yalnız 
gitmekle sonuçlanır. Oluşumu da tarihi körükler. Üstelik bu 
gidiş, bu gidişat geri geri de kat edilebilir. Geçmişteki bütün 
ayaklanmalar, bütün zincirlerinden kurtarılma girişimleri, bü-
tün o kırılma anları patlama olarak çıkar ortaya. Kılık olarak 
göründüklerinde sanattırlar. Bir topluluk geleceğe dönük ola-
rak, bir olay beklentisi içerisinde, olay gerçekleşmese bile onu 
beklerse bu (din açısından) Mesih bekleyişidir, (siyasi açıdan) 
devrimdir. Benjamin sanat üzerine düşüncesiyle sadece dü-
şüncesiyle değil, bir yerde pratiğiyle de (çeviri, yorum, psika-
nalistlerin en başarılı eylem olarak tanımladıkları intihar), bu 
Mesih’in gelemediği, Mesih’in beklendiği tarih ve politikayı da 
değişik bir yöntemle benimsemiş, sayısız metne uyarlayarak 
çoğaltmıştır, onların aracılığıyla kendini de çoğaltmıştır. 

Onun zamanında Fransa’da sürrealizm vardı mesela ve 
kendisinin ilk okuduğu kitaplardan birisi de Aragon’un Pa-
ris Köylüsü’dür. Ve “bu kitabı okuduğum zaman o gece hiç 
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uyuyamadım, sabaha kadar onu düşündüm” diye bir itirafta 
bulunmuştur. Bu kitap bir roman değildir. Paris’e sanki çok 
dışarıdan gelmiş, Paris üzerine hiçbir şey bilmeyen bir köylü 
gibi dolaşır Aragon’un kahramanı ve Paris’te en çok pasajlar 
üzerinde durur. O pasajların on dokuzuncu yüzyıldan itibaren 
Batı’daki model mimariye karşılık geldiğini düşünür Benja-
min. Pasajları incelediği yazısında da gitgide mimaride camın 
kullanılması üzerinde durarak, camdan adam olma gibi bir 
sürece girdiğini yazar. Ben kendim İstanbul’a geldiğimde Ga-
latasaray Lisesi’nin karşısında bugün de var olan böyle bir cam 
tavanlı pasajın beni kendine çektiğine tanık oldum, şehirlerde 
böyle yerlerin kutsal yerlere benzer bir işlevleri olduğuna o 
gün bugün inanırım.

Bu sürrealistlerin pasaj (geçit, geçiş anlamına gelen bir söz-
cüktür bu) başka bir yöntemi daha vardır; o da kolajdır, yani 
oradan buradan toplanan farklı birtakım şeylerin bir araya gel-
mesi. Pasaj dışında bu yöntemi de benimseyen, bu yüzden de 
sürekli olarak kolajlardan oluşan denemeler kaleme alan Ben-
jamin bizim Türkçede daldan dala dediğimiz bir tarzda yazar. 
Okunmasındaki zorluk, buradan ileri gelir. Değişik dönem-
lerden zaman kırıntılarını bir araya getirerek onların bilinme-
yen yanlarının ortaya çıkmasını sağlar. Goethe’nin Türkçeye 
Gönül Yakınlıkları diye çevrilen Wahlverwandschaften romanı 
üzerine, Proust’un Geçmiş Zaman Peşinde ya da Kayıp Zama-
nın İzinde diye çevrilen eseri konusunda, Julien Green, André 
Gide ve başkaları üzerine yazar ya da bu yazarlardan çeviriler 
yaparken hep bu kolaj (yapıştırma) tekniğini kullanır. Adeta 
sinemada bir film görüntüsü önündeyizdir ve bu görüntü için-
de birbirleriyle ilgisiz elemanlar yer almaktadır. Beraberdirler, 
hepsinden de bazı beklenmedik yönler almıştır Benjamin. 

André Gide bu konuda şöyle yazar: “Bir büyük eser kendi-
sinden sonraki kitlelere hitap eder ve kendisinden sonra gelen 
okuyan kişileri de böler. Hiçbir zaman hepsi tarafından aynı 
şekilde okunmaz.”
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Bu yüzden, Benjamin’in bu kolajlarda en çok önem verdi-
ği nokta, Gide’in de istediği gibi, yorumdur. Kendisi 9 Ara-
lık 1923’te Florens Christian Ray’e yazdığı bir mektupta şöyle 
diyor: “Her insanla ilgili bilgi, eğer kendini meşru kılmak isti-
yorsa, muhakkak ve muhakkak bir yorum biçiminde kendini 
sunmalıdır ve başka bir tarzda olmasına imkân yoktur.” Yo-
rumun dışında bir olayın olmadığı düşüncesi de zaten daha 
önce Goethe’nin dile getirdiği bir ilkedir. Bu yüzden de Walter 
Benjamin için hiçbir zaman bir olay çıplak bir şekilde, belirli 
bir yorumun dışında zaten varolamaz. İnsanın en önemli özel-
liği dil olduğu için, dil hep çok anlamlı, kesintili kullanıldığı 
için, dili Âdem’den beri Tanrı’nın bize verdiği hediye olarak 
alır Benjamin. 

Sürekli olarak bir yorum içerisinden dünyaya atılıyoruz biz 
ona göre. Bu da yine bizi zamanın önemine götürüyor. Bir yo-
rum olması için öncesinde yorumlanacak bir olay, bir metin, 
bir varlık gerekir. Yorumla onun arasında ise bir zaman parça-
sı. Karşılaştığımız bir şeye bir zaman içerisinde yanıt verdiği-
miz için de en önemli faktör zaman faktörü oluyor. Bu açıdan 
Türkçemizde de bulunan zaman sözcüğünü irdelemek yeterli. 
Arapça ve Yahudi dili Sami dillerdendir. Arapçadaki zaman söz-
cüğünün İbranicedeki karşılığı zəmāndır. Yahudiler Mısır’dan 
ayrıldıktan sonra –Mısır’da çünkü bir Yahudi düşmanlığı or-
taya çıkmıştı ve orayı terk etmişlerdi– çöllerde uzun süre kal-
mışlardır. Musa ile birlikte Çöllerden geçerken Tanrı onlara 
gökten -man (beklenmedik bir nimet) yollamıştır. Çöllerde pe-
rişan bir halde yürürlerken inancı olmayan birisi “Nerede bu 
nimet?” diye sormuş, karşısındaki de ona “zəmān” diye cevap 
vermiş. İşte bu kelime nimet demektir. Levinas da zamanın bu 
ele alınışı üzerinde durmuştur, çünkü burada Yahudi ve Yu-
nan zaman anlayışı arasındaki bir fark ortaya çıkıyor. Yunan 
anlayışındaki, Batı dillerinde hâlâ kullanılan “time”, “tempo” 
sözcüğü ile bu Sami söz ardında epey fark var. Zaman aynı za-
manda bölme anlamına gelir. Çünkü saatleri, günleri, yılları 
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bölerek, hesaplayarak bir yerde yaşıyoruz. Temo, öte yandan 
da gerilim anlamına gelir ki Hıristiyanlıkta Aziz Augustinus 
İtiraflar’ında gerilim üzerinde durarak şimdiki-geçmiş-gelecek 
zaman üçlüsünü ortaya koymuştur. Oysa bu Yahudi anlayışın-
da zaman birdenbire tepeden, hiç beklenmedik bir anda dikey 
olarak üstümüze düşen ve onun zaman olduğunu anladığımız-
da Hanya’yı Konya’yı anladığımız bir süreçtir.

Bu zaman ve yorum süreci devrime uyarlandığında Walter 
Benjamin’de şöyle bir şey ortaya çıkıyor: Tarihte aslında hep 
yenilenler var; ama tarih hiçbir zaman sadece bir Kurtarıcı, 
Mesih bekleyen Hıristiyan ilahiyatında olduğu gibi çizgisel bir 
şekilde gidip en sonunda bir Kurtarıcı ile son bulacak olan 
bir şey asla olamaz. Bu Tanrı’nın müdahaleleriyle birdenbire 
dikey çıkan nimetler içerisinde yıkıcı bir şey, devrimleri hazır-
lıyor. Dolayısıyla bu yıkıcı bir şey, çok beklenmedik bir şekilde 
tezahür edebilir. Bu yüzden faşizmle ilgili yazılarında faşizmde 
yıkıcı bir ilke var; ama biz bu yıkıcı ilkeden faydalanmalıyız 
diye düşünür. Faşizm dışarıdan durdurulamaz. Kendi ola-
naklarıyla onun üstesinden gelinebilir. Yol açtığı yıkıcı süreç 
bir noktadan sonra kendini de yok eder. Benjamin bunu Paul 
Klee’nin resminde görür en çok. Orada “Angelus Novus” adın-
daki bu resimde bize bakan bu “yeni melek” ona göre tersten 
bakmaktadır. Geriye dönmektedir. Gerideki yıkımın bir kut-
sal düzenlenmeye dönüştüğü yerdedir. Hatta bu yazılarından 
birinde şöyle der: “Sadece bana kalsaydı felsefecilerin mater-
yalizm adını verdiği süreç benim için bir Türk bebeği (Kara-
göz-Hacivat, kuklalarımız) olarak canlandırabilirdi. Çünkü o 
kukla daima kazanmak zorundadır. Hiç kuşkusuz bunun bir 
özelliği de herhangi bir rakibe karşı yine de başarı sağlamak 
isteğinde ilahiyatın hizmetinden de faydalanması ve şimdiye 
kadar küçük ve çirkin bir cüce olarak kalmış ilahiyattan da 
kendisini toparlamasını istemesidir.”3

3 Bahsedilen metin “Tarih Kavramı Üzerine”dir: Son Bakışta Aşk (haz. Nurdan 
Gürbilek) içinde, İstanbul: Metis, 1993 (ed.n.).
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Böylece ilahiyat da gündeme geliyor; ama bu ilahiyat sanki 
şimdiye kadar o kadar geliştirilmemiş bir düşüncedir. Zaten 
ilahiyat da, Yahudiler ilahiyata hiciv getirdi demesi de bundan 
kaynaklanıyor. O ilahiyat da kendisini daha gerçekleşmemiş, 
ne yapacağını bilmeyen bir halde görüyor ve birdenbire karşı-
sında bir kuklanın ondan birtakım şeyler istediğini düşününce 
o da hareket ediyor. Böylece dünya ile Tanrı yani Kurtarıcılık 
arasında bir gidiş geliş oluyor. Bu yorumlar arasında üzerin-
de durmamız gereken şey, Benjamin’in o zamana kadar kü-
çümsenen bir edebiyat kavramı olan allegorie’ye (alegori) yer 
vermesi. Alegori, Yunancada allēgoría (αλληγορία), “başka 
türlü söylemek” demektir. Goethe kendi sanatının daha çok 
sembolik olduğunu ve rakibi olan Schiller’in daha çok alegori 
yaptığını söylemiştir. Bunu tekrar ele alırken farkında olma-
dan Goethe’nin aslında eserlerinde bilhassa bu en son romanı 
olan Gönül Yakınlıkları’nda alegoriye daha çok değer verdiği-
nin altını çizmiştir Benjamin. Gerçi kendisi sembol ve alego-
riyi ayırırken sembolü yok edelim, sembol kötüdür demiyor. 
İki türlü yorum var: Sembol biraz statik bir şey, mesela terazi 
adalettir diyoruz ya da Ahmet Haşim’de merdiven hayattır di-
yoruz ve orada birdenbire ebediyen aynı kalacak bir süreçten 
söz ediyoruz. Oysa alegori daima bir anlatı gerektirir. Bu anlatı 
sembolden bile yola çıksa, muhakkak kıssadan hisselerle anla-
tının hikâyenin geliştirilmesiyle değişik boyutlara ulaşır. Yine 
Goethe’nin romanına dönecek olursak, Benjamin bu konuda 
şu yorumda bulunur: “Orada ilk önce Goethe bir masal, bir 
novella, bir kısa öyküyü örnek almıştır; ama hikâye uzadıkça 
ve alegorik olarak başka bir şeyler söyleme sürecine girince bir 
kere ikili anlamlara gider ve bir yorum gerektirir.” Goethe’nin 
Gönül Yakınlıkları’nda dört kişi vardır. İki çifttir bunlar ve bir-
birleriyle eş değiştirirler ve sonucunda kötü bir şekilde yok 
olurlar. Bunu bir sembol olarak ele alırsak, bundan ebediyen 
kötülük çıkacaktır diye bir şey çıkmaz Benjamin’e göre. Orada 
bir deneyim yaşanmıştır, alegori onu gösterir; Benjamin işte 
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bunun, bu geçiciliğin, sürecin üzerinde durur. Bizi hikâye ve 
tarihin kesiştiği bir noktaya getirir.

Tarih sözcüğü, Yunancadaki historia, aynı dilde, aynı za-
manda hikâye demektir. Almancada bunlar birbirinden ayrılır, 
fakat bunların üçünü de birleştirmek ister Benjamin. Bir yan-
da geschichte, varlıkta sürekli olarak olup biten olaylar; diğer 
yanda historia, bunun yazılı hale getirilmesi ve kayıt tutulması 
var. Historia arşivlerdedir. Geschichte hikâye edilmesi, başka-
larına anlatılması ve anlatı aracılığıyla dünyayı ve başkaları-
nı yorumladığımız ve ancak bu şekilde bir politik meşruiyet 
kazanacağımız yerde. İşte bunların zaman içerisinde olduğu, 
gerçekleştiği an bir nimet gibi bizim üstümüze düşeceği fikri 
Benjamin’in sürekli gündeme getirdiği bir özelliğidir. Bu ale-
gori konusunda da ilk olarak İskenderiyeli Philon –o da Ya-
hudi bir düşünürdür– yorum getirmiş, alegori adını vermiştir. 
Eski Yunan’da bulunan Yunanca bir sözcüktür bu, ama yoru-
mu sonradan çıkmıştır bir yerde. İlk yüzyılda Philon bir ba-
kıma Stoacılardan yararlanmıştır. Onlar alttan alta bir anlamı 
bulma diye bir şey ortaya çıkarmışlardı; Platon’un da mağara 
efsanesine sonradan mağara alegorisi denmiştir. Başka bir şey 
anlatmak istiyor ama hikâye sürekli olarak başka bir şey an-
lattığını bize söylemeden bir yerde bitiyor ve biz onu tekrar-
dan başka şekilde gündeme getiriyoruz. Benjamin için sembol 
anlıktır, alegori ise art arda gelir. Bu yüzden tarih, zaman ve 
ölüm onda gündeme gelir. Sembolü reddetmiyor Benjamin, 
çünkü sembol yıldırım gibi bir şey. 

Sembol bize Goethe’nin urfenomen dediği özelliği sunar, 
verir. Urfenomen en temelde olan, fenomenin özü diyebilece-
ğimiz, tezahür ederken kendini de öz olarak veren, bir yerde 
fenomenin aslıdır. Ama bir illüminasyon, bir parlama içinde 
veriyor ve bu şimşek aniden olan bu fırlama, estetik alan ve 
devrimlerin aciliyetinin sembolü. Bu konuda kendisi şöyle 
yazıyor: “Sembolik deneyimin zaman birimi mistik bir andır. 
Orada sembol saklı bir yerden anlamı toparlar, bu saklı yer 



25

kendi içinde saklı bir ormandır. Bu yüzden de kendi diyalek-
tiğine bazen çıplak bir diyalektik bazen de durmuş bir diya-
lektik adını verir. Çünkü tarih baskıcıların tarihidir.” Zaten 
Marx’ın Kapital’ine bakarsak orada o da “toplumsal ilişkiler, 
şeyler arasındaki bir ilişkinin halidir.” Varolunca bir fantezi 
içerisinde söylenen, ele alınan bir ilişkiler türü yani hayalgü-
cünün bizatihi orada olduğu bir kutup. Dolayısıyla kurtarıcı-
lığın kendisinden vazgeçmiyoruz Mesihsiz Mesihçilikte. Ama 
kurtarıcılıktan vazgeçmediğimiz halde devrimci olan maddeci 
tarihçi olarak ortaya çıkan yenilenmenin kolektif bir deneyi-
mine kök saldığını iddia eden bir düşünceyle yüz yüze geli-
yoruz. Peki böyle bir şey olabilir mi? Tarih kavramı işte bu-
nun çevresinde dönüyor Benjamin’de. Müşterek geleneklerin, 
kolektif deneyimlerin imkânsızlığının üzerinde duran Benja-
min edebiyat yazılarında auranın, geleneğin klasik anlamının 
kaybolması üzerinde durur ve bu reddedilmiş, inkâr edilmiş, 
bastırılmış bir tarihin devrimci yeniden ele alınışına bir yerde 
inanır. Bunu aynı zamanda bir yenilgi olarak görebiliriz.

Son olarak, “On Dokuzuncu Yüzyılın Başkenti Paris” adlı 
bir eser yazmak istiyordu, bunun genel şemasını oluşturmuş-
tu ve her birinde bir kişinin ismi ve özeti olacaktı. Sözgeli-
mi büyük Fransız tarihçi Michelet’ye atfettiği bölümde onun 
bir sözünü alır: “Her tarihsel dönem ondan sonraki dönemin 
hayalini kurar. Ve bu hayalini kurmanın gerçekleşmesi bazen 
şiddetle olur, bazen bir geçiş, bekleme sürecine girer.” Burada 
da Baudelaire’i en çok kendisi yüceltmiştir. Baudelaire ilahiyat 
konusunda, “Bir tek bilim vardır, o da ilahiyattır” demiştir. 
Hicivle söylenen bir sözdür bu. Ve Baudelaire’in “Şair Gitgide 
Halesini Kaybediyor” diye bir şiiri vardır.4 Buradan yola çıka-
rak sanatla ilgili yazılarında Benjamin yine bir çelişki ortaya 
koymuştur. Sanat eserinde bir hale olması lazım, en yakınken 
sanki bize uzaktan gelen bir şeyi vermekte, ama modernite 
gitgide bunun yok oluşu çevresinde oluşuyor, yenileniyor. 

4 “Kaybedilen Hale” diye çevrilen “Perte d’Auréole” (ed.n.).


