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AŞKA ÖVGÜ

ALAIN BADIOU

NICOLAS TRUONG

ÇEVİRİ: 

ORÇUN TÜRKAY





ALAIN BADIOU, 1937’de Rabat’ta doğdu. École Normale Supérieure’de Felsefe 
Bölümü eski başkanı ve Gilles Deleuze, Michel Foucault ve Jean-François 
Lyotard ile Université Paris VIII Felsefe Fakültesi’nin kurucusudur. Akade-
mik kariyerinin yanı sıra politik kişiliğiyle de tanınan Badiou, uzun bir süre 
Fransız Genç Komünistler Birliği’nin önde gelen üyelerindendi. Halen L’Or-
ganisation Politique içinde siyasal mücadelesini sürdüren ve Paris’teki Ulusla-
rarası Felsefe Okulu ile École Normale Supérieure’de dersler vermeye devam 
eden Badiou’nün Türkçeye çevrilen eserlerinden bazıları şunlardır: Etik: Kötü-
lük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme, Bir İdea Olarak Komünizm, Felsefe için Mani-
festo, Başka Bir Estetik: Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz, Platon’un Devleti. 

NICOLAS TRUONG, 1967’de Paris’te doğdu. 1988’de yayın hayatına başlayan ve 
1993 yılına kadar devam eden Lettre dergisini kurdu. Le Monde del’education 
gazetesinde gazetecilik ve Philosophie Magazine’in yazıişleri danışmanlığını 
yapan Truong, aynı zamanda  2004’ten beri Avignon Festivali’nde “Théâtre 
des idées” [Fikirler Tiyatrosu] sorumlusudur.

ORÇUN TÜRKAY, Saint Joseph Lisesi ve İÜ Fransız Dili ve Edebiyatı Bölü-
mü’nü bitirdi. Çeşitli yayınevlerine, kuruluşlara çevirmenlik ve editörlük ya-
pıyor. Giono, Balzac, Michaux, Girard, Quignard, Duras, Tournier, Michon, 
Echenoz gibi yazarlardan metinler çevirdi.





“Aşkı yeniden icat etmeli, besbelli.”

Arthur Rimbaud,  
“Cehennemde Bir Mevsim”
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SUNUŞ

Felsefecinin, kendisini herhangi birinden farksız kılan sayısız ya-
şam koşulunu aklında tutması çok önemlidir. Unutsa bile, başta gül-
dürü olmak üzere tiyatro geleneği biraz da acı biçimde anımsatır ona. 
Gerçekten de âşık felsefeci gibi inceden inceye tanımlanmış bir kah-
ramanın tüm Stoacı bilgeliği, tutkulara karşı kanıtlar ileri sürerek ser-
gilediği tüm o güvensizlik sahnede birden uçup gidiverir, çünkü göz 
alıcı bir kadın salona girmiş, felsefeci de sonsuza dek yıldırım çarpmı-
şa dönmüştür.

Eskiden beri, yaşamda olsun, düşünce alanında olsun, uyarmı-
şımdır. Felsefecinin (bu sözcüğü yansız anlamda düşünmeli, doğal 
olarak felsefeci “kadınlar”ı da kapsar) kuşkusuz bilgili bir biliminsanı, 
bir şiirsever olması ve siyasal konularda savaş vermesi gerektiğini, ama 
aynı zamanda düşüncenin aşk kaynaklı çaparızlardan asla ayrılamaya-
cağını kabullenmek zorunda olduğunu söylemişimdir. Felsefe onunla 
ilgilenen kişiden bilgin, sanatçı, militan ve âşık olmasını bekler. Ben 
bunu felsefenin dört “koşul”u olarak adlandırıyorum.

İşte bu yüzden Nicolas Truong’un Avignon Festivali kapsamın-
da düzenlediği “Düşünce Sahnesi” dizisi için, aşk üstüne halka açık bir 
konuşma yapmayı kabul ettim. İşin içine tiyatro da, kalabalık da, söy-
leşim de, aşk da, felsefe de karıştığından, baş döndürücü bir girişimdi. 
Üstelik 14 Şubat (2008) tarihinde oldu konuşma, Ordu, Ulus ve Dev-
let yerine adına aşk denen o kozmopolit, bulanık, eşeyli, sınırları ve 
toplumsal durumları hiçe sayan gücün kutlanmasına seviniyordum.



Biraz da böbürlenelim: Soruları soran Nicolas’yla, ikircil âşık fel-
sefeci rolüne soyunan bendeniz formumuzun zirvesindeydik, başarılı 
geçti konuşma. Aslında söylemekten çekinmemek gerek: Gerçekten 
çok başarılıydık.

Flammarion Yayınları bu başarılı çalışmayı önce sesli (oturu-
mun CD’siyle), sonra yazılı olarak (kitap) insanlara ulaştırmayı dü-
şündü. Okuyacağınız metin o gün orada söylenenlerin elden geçiril-
miş halidir. Konuşmanın doğaçlamalı ritmini, açıklığını, coşkusunu 
korusa da, daha eksiksiz, daha derin bir hale getirilmiştir. Sanıyo-
rum, baştan sona, gerçekten adında söylenen şeyi yansıtıyor: Kendi-
sinden alıntı yaptığım Platon gibi, “İşe aşkla başlamayan, felsefenin 
ne olduğunu asla bilemez,” diye düşünen bir felsefecinin ortaya attığı 
bir aşk övgüsüdür. Diyeceğim, burada kendisi de aslında bir felsefeci, 
tabii bir de âşık olan, bilgili soruşturmacı Nicolas Truong’un saldırı-
larına karşı koymaya çalışan âşık-felsefeci Alain Badiou’yla karşılaşa-
caksınız. 
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Artık ünlü olmuş De quoi Sarkozy est-il le nom? [Sarkozy Ne De-
mek?] adlı kitabınızda, şöyle diyorsunuz: “Aşkın yeniden icat edil-
mesi, ama aynı zamanda savunulması da gerekiyor, çünkü dört 
bir yandan tehdit edilmekte.” Nedir onu tehdit eden? Eskilerin 
görücü usulü evliliği sizce bugüne nasıl taşındı, uyarlandı? Sanı-
rım, özellikle internetteki tanışma sitelerinden birinin yenice or-
taya çıkan reklamına takılmışsınız...

Doğru, Paris baştan aşağı Meetic adlı tanışma sitesinin afişleriyle 
donanmıştı, sitenin adı dikkatimi çekti. O reklam kampanyasından 
birkaç sloganı anımsıyorum. Birinde –tiyatrodan bir alıntının değiş-
tirilmiş haliydi– “Aşkı rastlantıya bırakmayın!” deniyordu. Bir baş-
kasındaysa: “Aşka düşmeden âşık olunabilir!” Demek mesele düşme-
mekte, o ortadan kaldırılıyor, öyle değil mi? Başka bir tanesinde de, 
“Acı çekmeden de pekâlâ âşık olabilirsiniz!” deniyordu. Tüm bunlar 
da Meetic adlı tanışma sitesi sayesinde olacaktı... Üstüne üstlük, site 
size “aşk koçluğu” hizmeti –bu söz bence çok ilgi çekici– sunuyordu. 
Diyeceğim, sizi o deneyime hazırlayacak bir çalıştırıcınız olacak. Bu 
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reklam propagandasının “aşk” konusunda bir güvenlik anlayışından 
ileri geldiğini düşünüyorum. Bütün riskleri kapsayan bir aşk sigorta-
sı: Âşık olacaksınız, ama internette gezinip işinizi öyle iyi hesaplaya-
caksınız, eşinizi önceden öyle doğru seçeceksiniz ki –kesinkes fotoğ-
rafını görecek, ayrıntılarıyla beğenilerini, doğum tarihini, burcunu 
vb. bileceksiniz–, bu sayısız öğeyi bir araya getirdiğinizde, “Hah işte, 
onunla bu iş risksizce yürür,” diyebileceksiniz. Hem de bu bir propa-
ganda, reklamın bu şekilde yapılması ilginç. Oysa ben aşkın ortakla-
şa bir zevk olduğuna, neredeyse herkes için yaşama yoğunluk ve an-
lam kazandıran bir şey olduğuna inanıyorum, bence aşk bütünüyle 
risksiz bir düzende yaşamın zenginliği olmaktan çıkar. Bu bana biraz 
da bir ara Amerikan ordusunun yaptığı “sıfır ölüm”lü savaş propa-
gandasını anımsatıyor.

Sizin öne sürdüğünüz, “sıfır ölüm”lü savaşla “sıfır risk”li aşk ara-
sındaki benzerlik toplumbilimci Richard Sennett ve Zygmunt 
Bauman’a göre sermaye kapitalizmi temsilcisinin güvencesiz ça-
lışan işçiye söylediği “Seni işe almıyorum” sözüyle ilişkilerin rahat 
ve tüketici bir hovardalık yararına kurulup bozulduğu bir dünyada 
kopuk yaşayan “âşık”ın partnerine söylediği “Sana söz vermiyo-
rum” sözü arasındaki benzerliği andırıyor.

Aslında tüm bunlar bir bakımdan aynı dünyanın ürünü. “Sıfır 
ölüm”lü savaş, “sıfır riskli” aşk; rastlantıya, beklenmedik olana yer 
yok, işte bence bu genel bir propaganda aracılığıyla aşkı tehdit eden, 
güvenlik tehdidi olarak adlandıracağım ilk öğe. Kaldı ki görücü usu-
lünden de çok farklı değil. Tamam zorba anne babalar tarafından aile 
adına yapılmıyor, ama bu kez her türlü rastlantının, beklenmedik 
olayın, dolayısıyla temel risksizlik düşüncesi adına tüm varoluş şiiri-
nin önünü kesen, önceden bir düzenleme aracılığıyla kişisel güvenlik 
gözetiliyor. Aşkı tehdit eden ikinci öğe de öneminin yadsınması. O 
güvenlik tehdidi aşkın genele yayılmış bir hazcılık türünden, bir 
zevk türünden başka bir şey olmadığının söylenmesine yol açıyor. Bu 
şekilde, aşkı oluşturan her türlü dolaysız deneyimin, her türlü doğal 
ve derin başkalık deneyiminin önü kesilmek isteniyor. Ama şunu da 
eklemek gerekir: Risk asla gerçek anlamda ortadan kalkmadığından, 
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Meetic’in propagandası da, aynı şekilde yayılmacı ordularınki de, 
riskin aslında başkaları için geçerli olduğunu söylemeye dayanıyor 
yalnızca! Çağdaş güvenlik kurallarına göre aşka hazırlamışsanız 
kendinizi, rahatınıza uymayan ötekini başınızdan savabilirsiniz. Acı 
çekerse, bu onun bileceği iştir, sizi ilgilendirmez, öyle değil mi? De-
mek ki çağdaş yaşama ayak uyduramamış biridir. Aynı şekilde “sıfır 
ölüm” de Batılı askerler için geçerlidir. Attıkları bombalar onların 
altında yaşamak gibi bir hataya düşmüş pek çok insanı öldürüyor. 
Ama ölenler Afgan, Filistinli... Çağdaş insanlar değiller onlar da. 
Güvenlikçi aşk, ana ilkesi güvenlik olan her şey gibi, iyi bir sigortası, 
iyi bir ordusu, iyi bir polisi, iyi bir kişisel zevk psikolojisi olan için 
risksizlik anlamını taşır, tüm risk karşısındakinin üstüne yıkılır. 
Kaldırımdaki çukurlardan metro koridorlarındaki polis denetim 
noktalarına, her şeyin “sizin rahatınız ve güvenliğiniz için” yapıldı-
ğını söylediklerini fark etmişsinizdir. İşte karşımızda aşkın iki temel 
düşmanı: sigorta sözleşmesi güvenliği ve kısıtlı zevklerin rahatlığı.

O halde liberter* anlayışla liberal aşk anlayışı arasında bir bağlan-
tı mı var?

Aslında liberalle liberterin aşkın gereksiz bir risk olduğu düşüncesi-
ne kaydığına inanıyorum. Bence bir yandan tüketim toplumunun 
dinginliği içinde sürüp gidecek, önceden hazırlanmış bir tür evliliği-
miz olabiliyorken, öte yandan kendimizi tutkudan bağışık tutup hoş 
ve zevkli cinsel düzenlemeleri yaşayabiliyoruz. Bu açıdan baktığı-
mızda, dünyanın şu halinde, aşkın gerçekten bu çembere, bu sınırla-
rın içine hapsedildiğini düşünüyorum, bu yüzden de tehdit altında. 
Kanımca, felsefecinin görevlerinden biri de onu savunmaktır. Büyük 
olasılıkla, bu da ozan Rimbaud’nun söylediği gibi, aşkı aynı zamanda 
yeniden icat etmek demeye gelir. Şeylerin basitçe korunmasıyla sa-
vunma yapılamaz. Dünya gerçek anlamda yeniliklerle dolu, aşk da 
bu yenilenmenin içinde yerini almalı. Güvenliğe ve rahatlığa karşı 
riski ve serüveni yeniden icat etmeli.

* Bireyin özgürlüğünün hiçbir şekilde kısıtlanamayacağını savunan kişi. (Ç.N.)
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“Aşkı yeniden icat etmeli” tümcesini Rimbaud’dan alıyorsunuz, 
aşk anlayışınızda sırtınızı birçok ozana ya da yazara dayıyorsunuz. 
Ama oraya gelmeden önce, belki de felsefecileri sorgulamak ge-
rekiyor. Kaldı ki aranızdan pek azının aşkla gerçek anlamda ilgi-
lenmesine şaşıyorsunuz, ilgilenenlerin anlayışı da çoğunlukla si-
zinkiyle örtüşmüyor. Bunun nedeni ne?

Felsefecilerin aşkla ilişkisi sorunu çok karmaşıktır. Aude Lancelin’le 
Marie Lemonnier’nin yazdığı Les Philosophes et l’amour. Aimer, de Soc-
rate à Simone de Beauvoir [Filozoflar ve Aşk. Sokrates’ten Simone de 
Beauvoir’a Sevmek] adlı kitap bunu açıkça gösteriyor. Kitap, öğreti 
incelemesiyle felsefecilerin yaşamları üstüne araştırmayı asla bayağı-
lığa, basitleştirmeye kaçmadan bir araya getirdiği için ilginç. Bu an-
lamda, aslında daha önce böyle bir kitap yazılmadı. Kitabın ortaya 
koyduğu şey, ara bakış açıları olsa da, felsefecinin aşk konusunda asıl 
iki uç arasında gidip geldiği. Bir yanda “aşk karşıtı” felsefe var, Art-
hur Schopenhauer bu akımın en ünlü temsilcisi. Schopenhauer aşk 
tutkusunu yaşayan kadınları asla bağışlamayacağını söylüyor, çünkü 
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