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Mekân ve Zaman Odağında Hafıza

Ali K . METİN

Temel çıkış noktamız şu: Varlıklar basitten karmaşığa doğru tekamül eder-
ler. 

Doğru, fakat her doğru gibi kimi sınırlılıkları var. Bundan bütün durum ve 
şartlarda geçerli bir hakikat diye söz edemeyiz. 

Divan şiiri halk şiirine göre, İkinci Yeni şiiri Birinci Yeni’ye göre daha kar-
maşık bir yapıya sahiptir. Ne ki bu, ilkinin ikincisinden daima daha gelişkin ve 
üstün olduğu anlamına gelmez. Basit olan özellikle edinilmiş ve gerçekleştiril-
miş bir basitliğe sahipse, onda karmaşık olanı aşan bir derinlik boyutu bulunu-
yor demektir. Sonuçta formel açıdan basit gibi gözüken ancak karmaşık olanı 
aşarak elde edilmiş “mükemmel basitlik”ten, daha doğru deyişle “mükemmel 
sadelik”ten bahsetmiş oluyoruz.

Her neyse, sözü uzatmadan kastettiğimiz esas konuya gelelim. 

İnsanın bir şahsiyet ve bilinç sahibi varlık olarak tekamülü basitten karma-
şığa doğru bir seyir izler. İnsanoğlunun tutucu karakteri, karmaşığın karanlık ve 
tehlikeli serüvenlerine atılmaktansa bilhassa basit olanın emniyetli bir limanına 
sığınma şeklinde kendisini gösterir. Bu yüzden fıtridir, güvenlik ve selamet için-
de olma arzusuyla belirlenmiştir. Aynı zamanda kişiyi “ileriye” doğru gitmekten 
alıkoyduğu için nispeten daha basit bir oluşa kapak atmayla sonuçlanmaktadır.

İnsanın mekân ve zamanla kurduğu ilişkileri de böyle bir arka plan içine 
oturtmak mümkün. Bu ilişkilerin sadece bireysel olanla değil kültür ve mede-
niyet yapılarının oluşumuyla da bire bir alakasının olduğunu bilmemiz gerekir. 

Zamandan soyutlanmış bir mekân olgusundan bahsetmenin pek mümkün 
ve doğru olmadığı söylenebilir. Mekansal tasarruflarımız nihayetinde belli bir 
zaman dilimi ve gerçekliğiyle kodlanmak mecburiyetindedir. Öyle ki her mekân 
tasavvuru ve inşası, zamanın/zamanların mührüyle mühürlenmiş gibidir. Ancak 
mesele tam da zamanın içeriğinde veya mahiyetinde yatmaktadır. Mekanın ölü 
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zamanların cenaze taşıyıcısı hâline gelmiş olması gerçekte zaman dışı kalmış 
varlıklara ait bir göstergedir. Dolayısıyla tutuculuğun göstergesidir de. 

Tutuculuk zamanı bir akış, bir süreç olarak değerlendirmek yerine belirli 
bir kesite/döneme indirgeyici anlayış yapılarının genel adıdır. Tutucu yaklaşım 
mekânı bir somutlaşma ve yaşama alanı olarak görmekle beraber kendi ontolo-
jik varlığını olabildiğince mekâna hapseder, mekânla sınırlandırır. Ölü zamanla-
ra suni teneffüs uygulayacağı bir mekân düzenlemesiyle uğraşır. Mekanı kutsal-
laştırmak istemesi bundandır. Geçmişle bugün-gelecek arasındaki sıkışmışlığa 
karşı mekânın “başkalığı”ndan medet umar. Bilinçaltında onu bir can simidi 
olarak muhafaza etmeye devam eder. 

Kendini olduğu hâliyle koruma güdüsünden doğan basitlik eğilimi, onu 
bütün ontolojik tasarrufları ve görünümleriyle “sığınılacak bir mekân” sahibi 
olmaya iteler. Oysa insan olmamız, ‘korunmak’la ‘yaşamak’ arasındaki ayrımı 
kavramaktan geçmektedir. Tutucu insanın mekân tasarrufuyla yaşama şuuru ve 
cesaretine sahip insanın tasarruf şekli arasında ciddi bir öz farkı vardır. Mekanın 
sığınılacak bir liman olmaktan öteye bireyin/toplumun varlık ve özgüllüğünün 
bir göstergesi hâline gelmesi başka türlü mümkün olmaz. 

Zira zaman, eşyanın dördüncü boyutu olarak mekândan ayrıştırılamaz. Ay-
rıştırıldığında organikliğini kaybettiği gibi mekânların kültürel, düşünsel tortu-
lara dönüşmelerine sebep olur. 

Tutuculuk bu tarz tortuları fetişleştirmektir. Onları başlı başına bir değer 
hâline getirmek ve birer ayrıcalık unsuru gibi değerlendirmektir. 

Oysa mekân, insanın/toplumun somutlaşması için bir zorunluluktur. Buna 
şüphe yok. Mekanlar varlığımızın işaretidirler. Mekanı olmayanın varlığı da 
yok mertebesindedir. 

Fakat aslolan, zamanın mekânla yani varlığımızla irtibatını sahici biçimde 
kurmamızdır. Bunun için zamanın sadece cismani varlığın değil, manevi-kültü-
rel varlığımızın da bir boyutu olduğunu idrak etmek gerekiyor. Zaman mekân 
ilişkisini doğru kurmamız, mekânı zamanın ruhuyla ilişkilendirme becerisini 
göstermemiz demektir. Zaman karşısında kör ve sağır diyeceğimiz bir mekânsal 
yapı/varlık tasavvuru, tutuculuğun en kesin yansımalarındandır.

Ne ki zaman, şimdi demek değildir. Zamanı ‘şimdi’ye indirgeyen anlayış, 
tutucu olanın yaptığına benzer şekilde ‘geçmiş’in yerine şimdiyi koymaktan 
başka bir şey yapmamaktadır. Zaman geçmişten geleceğe doğru akan bir süreç 
olarak kavranmadıkça, şimdiyi tüketmenin basitliğinden çıkılamaz. Geçmişin 
mekânı gibi şimdinin mekânı da varlığı hareketli bir süreç, bir bütün hâlinde 
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ortaya koyamaz. Biri dünle, diğeri bugünle sınırlı bir mekân tasavvuru içinde 
dönenir durur. 

İkisinde de hafıza yani zaman şuuru körlenmiştir. Geçmişte yaşamak akan 
zamanı ne kadar teğet geçmekse, salt şimdide yaşamak da zaman mefhumundan 
o denli yoksun oluşun bir ifadesidir.

Yahya Kemal’in “kökü mazide olan ati” ifadesi zaman mefhumunu bu açı-
dan çok doğru bir yere oturtur. İnsan dünyayı bir hafıza içinden dahası hafızası 
sayesinde algılar. Hafızasız varlıklar aynı zamanda benliksiz varlıklardır. Ben-
liksiz yani özne olamayacak kadar şekilsiz ve nesneleşmişlerdir. 

Hem birey hem toplum anlamında ancak geçmiş duygusuyla kendi kendi-
mizin idrakine varırız. Geçmişimizden kopmamız tıpkı alzaymır hastalığında 
olduğu gibi benliğimizin ve idrak kabiliyetimizin çözülmesine yol açar. Benlik 
gelişmezse şahsiyet de oluşamaz. Hafıza bu sebeple gerek bireysel gerekse ko-
lektif benliğin ve şahsiyetin mayası niteliğindedir.

Hafıza sayesinde mekânla olan ilişkilerimize zaman boyutunu ilave eder, 
geçmişten geleceğe doğru uzayan bir varlık, bir şahsiyet hâline geliriz. Mekan 
ise hafızayla bize ait bir karaktere bürünür: aidiyet bağını ve manevi hüviyetini 
edinir.

Hafızadan yoksun mekânlar toplumun aynası olma özelliğini kaybeder. Bu 
mekânlar, toplumu veya geleceği mühendislik yaklaşımıyla biçimlendirmenin 
yansımalarını verir. 

Kültür endüstrisinin tüketime dayalı yapısı, hafızanın silinmesiyle yürürlü-
ğe girebilme imkânı bulur. Hafıza, kültürü düşünce ve yaşam tarzıyla ilişkilen-
dirirken onu aynı zamanda kendi hayatiyeti ve değeri açısından bir ayıklama-
ya tabi kılar. Kişinin kendisini merkez (özne) hâle getirmesi hafıza sayesinde 
mümkün olur. Buna karşılık kültür endüstrisi, yaptığı kültür pompalamasıyla 
mekânı talan eder. Mekânlar böylelikle kültür endüstrisinin birer çöplüğü olma-
ya başlarlar. 

Hafızanın kültür bombardımanı karşısında gücünü yitirmemesi bundan ötü-
rü hayati bir önem taşımaktadır. Kültür bombardımanı günlük hayatta hafızayı 
aşırı yağlanmayla etkisizleştirmeye başlar. Geleneği geleceğe akıtan damarlar 
böylece kuruma tehlikesiyle karşı karşıya gelir.

Hafızanın kayba uğraması birey veya toplum için sonun başlangıcına işaret 
eder. Geçmişi olmayan geleceği gelecekten saymayacak kadar bir idrak sahi-
biysek tabi. Başka deyişle bunun, basitten karmaşığa doğru gelişme kabiliyetini 
kaybetmekle eşdeğer nitelikte olduğunu bilecek kadar şuur sahibiysek.


