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GİRİŞ 

Günümüz toplumunda bireyler yaşamdaki yerlerine ilişkin olarak geleneksel 

toplumsal görüşler tarafından sınırlandırılmadıkları için kendilerine yeni, çoğul ve ben odaklı 

kimlikler oluşturmaya başlamışlardır. Popüler kültürün hüküm sürdüğü bu dönemde erken 

modern dönem ile başlayarak bireysel kimliklerin ve benliğin giderek odak noktası haline 

gelmesi, geleneksel toplumlara kıyasla daha fazla ve yeni benlik sorunlarının ortaya çıkması 

ve eski kaynakların bu sorunları çözmede yetersiz kalması dolayısıyla yeni referans 

kaynaklarının aranışını da beraberinde getirmiştir. Günümüzde eğitim, kariyer alanındaki 

başarıdan aile ve arkadaşlık ilişkilerine, sağlık, zayıflama gibi alanlardan bedenini doğru 

kullanma sanatına, maneviyat ya da spiritüel gelişimden kişinin kendi iç benliğine yolculuğa 

kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmış olan kişisel gelişim kitapları, okuyucularına bu 

konularda bir rehberlik sunarak postmodern bireyin bu arayışlarına çözüm olmaktadır. Genel 

olarak ise kişisel gelişim kitaplarının, okuyucularına başarılı ve mutlu bir yaşamın formülünü 

sundukları iddiasında olduklarını söylemek mümkündür. Dolayısıyla, hayatın getirdiği 

sorunlarla başa çıkabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli yenileyerek kendini geliştirmek 

zorunda olan ya da iç huzura kavuşmuş bir yaşamın koşulu olarak kendini keşfetmek zorunda 

olan postmodern birey, bir tür yardım ve rehberlik arayışıyla, tavsiye ileticisi durumunda olan 

kişisel gelişim kitaplarına başvurmaktadır.  

Kişisel gelişim kitaplarının amaçları, bireylerin sahip oldukları potansiyel gücün farkına 

varmalarını sağlayarak iç huzura kavuşmaları, başarılı olmaları ya da mutlu bir hayat sürmeleri 

için harekete geçmelerini öğütlemektir. Hayata yön verme ya da bir hedef belirleme, duyguların 

ve davranışların kontrolü, pozitif düşünme, iç huzur, spiritüel gelişim, eğitim ya da kariyer 

alanında başarıya götürecek olan tüm yollara yönelik tavsiyeleri içeren kişisel gelişim kitapları, 

postmodern toplumun bireyleri için hayatlarının hemen her alanında bir destek ararken 

başvurdukları bir tavsiye kaynağı haline gelmiştir. “Ben kimim?” sorusuna yanıt verebilmek 
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için kim olduğunu tasarlamak ya da bireysel kimliğini kurgulamak zorunda olan postmodern 

birey bu kitapları bir tür “danışma” “yol gösterici” “rehber” olarak tüketmektedir. Dolayısıyla, 

günümüz toplumunun gerekliliklerine uyum sağlamak amacında olan birey, kişilik 

özelliklerini, hayata bakış açısını, davranış ve tutumlarını sürekli olarak geliştirme isteğindedir 

ve bir proje olarak benliğini düzenleme ve sunma girişimine girmektedir. Bu bakımdan, kişisel 

gelişim kitaplarının postmodern toplumun birey üzerinde yaratmış olduğu belirsizlik ve risklere 

karşı destek rolünü anlamak oldukça önemlidir.  

İnsanları kişisel gelişim kitapları okumaya iten nedenlerin, bireyin düşündüğü şeyleri 

başkasından duyma isteğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bireyin kimlik sorunlarına bu 

kitapların desteği ve tavsiyeleri ile gerçekten bir çözüm bulabileceğine dair sarsılmaz inancı, 

yaşamı üzerinde yalnızca kendisinin kontrolü olduğu hissini yaratması, iç huzura ve ruhsal 

aydınlanmaya ulaştıran yolları öğrenme isteği, içinde var olan potansiyele inanarak daha iyi 

yerlerde olmayı hak ettiğine dair düşünceleri ve en önemlisi bireyin kendisini özel hissetmeye 

dair duyduğu sonsuz istek, kişisel gelişim kitaplarının çağımızın en popüler literatürlerinden 

birisi olmasındaki nedenlerdendir.  

Kişinin içindeki potansiyel güce ve kendi yolunu izleyerek yaşamını kökten 

değiştirebileceğine olan inancıyla kişisel gelişim kitapları, postmodern bireye çevresindeki 

insanlardan görmesinin zor olduğu bir desteği vererek, onun en yakın dostu konumuna gelir. 

Birey, kendisine ne yapacağının söylenmesi yerine onu inandığı şey üzerine düşünmeye 

yönlendiren ve ona harekete geçme cesaretini vererek yaşamın getirdiği sorunlarla daha cesur 

ve özgüvenli bir şekilde baş etme konusunda ilham olan kişisel gelişim kitaplarının desteğini 

tercih eder.  

Botton (2005), bireyin toplumsallaşma sürecinde kazanmış olduğu kimliğe vurgu 

yaparken, toplum tarafından hor görülmenin bireylerin içlerindeki olumsuz değerlendirmeleri, 
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buna karşılık hoş tavırların ise olumlu değerlendirmeleri ortaya çıkardığını ve bireylerin 

kendilerine tahammül edebilmesi için bir nevi diğerlerinin şefkatine birebir bağımlı olduğundan 

bahsetmektedir (Akt. Aydın Sevim, 2013). Bauman ise (2010: 33), kendimizi sevdiğimizde 

sevdiğimiz şeyin, aslında sevilmeye layık bir benlik olduğunu öne sürmektedir. Bauman’ın 

ifadesiyle “sevdiğimiz şey sevilme durumu ya da ümididir, yani sevilmeye layık bir nesne olma, 

böyle tanınma ve bu şekilde tanınıyor olmanın delillerini görme durumu ya da ümididir” (2010: 

33). Yani, bireyin kendini sevebilmesi için, önce sevilmesi ya da sevilme ümidini taşımaya 

ihtiyacı vardır. Hakir görülme, sevilmenin reddedilmesi, bireyin mutsuzluğuna, başarısızlık 

düşüncesine ve kendisinden nefret etmesine sebep olur. Dolayısıyla Bauman, kendimize 

duyduğumuz sevginin, bize başkalarının sunduğu sevgiyle inşa edildiğini ve kendimizi 

sevebilmeye başlama koşulunun önce başkaları tarafından sevilmek olduğunu söylemektedir.  

Bu doğrultuda bireyin bu zaafının farkında olan kişisel gelişim endüstrisi, başarısızlığa ve 

mutsuzluğa tahammül edemeyen ve bunun için bir destek arayışında olan, sistemin dışladığı 

bireyleri hedef almaktadır. Bireyin sahip olduğu potansiyel güce olan inancıyla verdiği destekle 

kişisel gelişim kitapları, bireyin isterse başarılı ya da mutlu olabilecek güce sahip olduğuna ve 

dolayısıyla çevresinden takdir görmeye layık ve özel bir benliğinin olduğuna olan inancının 

yanlış olmadığına ve böylece de bu inancın pekişmesine yardımcı olmaktadır.   

Diğer yandan geleneksel dinlere karşı mesafeli duruşun ve postmodern sekülerliğin, 

ilham verici mesajların dini bir bağlamda kabul edilmesini giderek silikleştirdiği postmodern 

toplumda birçok kimse manevi arayışları için benliğin yüceltilmesi ve övülmesine dayalı, 

hümanistik bağlam içinde sunulan yeni kaynaklara yönelmektedir. Bu arayış, bireyin 

postmodern seküler yaşamdaki manevi boşluğunu başka bir formla doldurma girişimine örnek 

olarak gösterilebilir. Gücünü ilham verme ve benliği yüceltme söylemlerinden alan kişisel 

gelişim kitapları ise, tatmin edici bir yaşam planını kendi kişisel deneyimleri içinde aramaya 

yönelen bireyin başvurduğu yeni kaynaklar olmaktadır. Benliği yücelten ve giderek popülerlik 
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kazanan bu yeni maneviyatçılık şekli ise aşırı bireyselleşme kültürü ile paralellik gösteren bir 

gelişme olarak sunulabilir.  

Kişisel gelişim yazınının bir diğer belirgin özelliği olarak, sosyal eşitsizlikleri 

meşrulaştırma eğiliminin de altını çizmekte fayda vardır. Aydın Sevim, Botton’un ifadesinde 

“yeni düzende bütün insanların doğuştan eşit oldukları, herkesin her şeye ulaşabilmek için 

sınırsız bir güç taşıdığı inancının aşılandığını” dile getirdiğini belirtmektedir (Akt. Aydın 

Sevim, 2013: 31). Temelde toplumsal eşitsizliğe dayanan ve bu eşitsizliği meşrulaştıran yeni 

düzen, insanı var olan sistemde bireysel olarak ayakta kalabileceğine inandırır ve bu doğrultuda 

modern toplumlardaki bireyselleşme, bireysel başarı ve mutluluğa yönelik inancı destekleyerek 

kişisel gelişim pazarının gelişimine büyük katkı sağlar. Dolayısıyla kişisel gelişim söylemleri, 

bireylerin olmak istediği konuma gelebilmeleri ya da aradıkları iç huzuru bulabilmeleri için 

toplumdaki herkese eşit koşullar sağlandığına ilişkin bir yanılsama yaratarak insanları bireysel 

başarının ve mutluluğun ulaşılmaz olmadığına inandırmaya çalışır. Aydın Sevim’e göre, “okura 

hayatı bir sınav olarak sunan kişisel gelişim kitapları, modern toplumun kılavuzsuz kalmış 

bireylerini” kapitalizmin bireysel kurtuluşun mümkün olduğu yalanına inandırmaya çalışır 

(Aydın Sevim, 2013: 17).  

Niedzviecki, postmodern toplumun bireylerinin sistemi sorgusuz sualsiz kabul ederek 

ona karşı çıkan davranışlarda bulunmadıklarını bunun yerine, sisteme girmenin mümkün 

olduğuna ve bütün enerjilerini sistemin ne istediğini anlamaya yönlendirmeleri gerektiğine 

böylece bu ihtiyacı karşılayabileceklerine tüm kalpleriyle inandıklarını öne sürer. Bu amaç 

doğrultusunda birey, sistemde yer edinebilmek için kendini geliştirmek amacıyla kişisel gelişim 

kitaplarının desteğine ihtiyaç duyar. Bireylerin her koşulda eşit olduğu varsayımına dayanan 

kişisel gelişim yazını da böylece bu düzenin devamlılığını sağlayan önemli olan araçlardan bir 

tanesi haline gelmiş olur. Dolayısıyla, bireyin özgüvenini artırması, kendini yeniden keşfetmesi 

ve böylece bir birey olarak toplumda yer edinebilmesi ideallerini gerçek kılmaya çalışan kişisel 
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gelişim kitapları, postmodern kültürün misyonerleri olarak tanımlanabilir (Niedzviecki, 2011: 

121). 

Bu durum postmodern toplumdaki tüm sorunların yükünü bireyin sırtına atmış olur ve 

dolayısıyla vurguyu bireye, bireyin arzularına, istek ve ihtiyaçlarına, hayattan beklentilerine 

kaydırmış olur. Tüm sorunların, başarısızlıkların ve mutsuzlukların kaynağının kendisinin 

olduğunun altı çizilerek tüm bunlar içinde bireye hayatını daha iyi bir hale getirmek için ne 

yapması gerektiği sorulur. Böylece birey, hayatının tüm kontrolünün kendi inisiyatifinde 

olduğuna inandırılır. Dolayısıyla odak sistemden ve nasıl çalıştığından kaydırılıp, bireye 

çevrilmiş olur (Niedzviecki, 2011: 121). Bu durumda kişisel gelişim endüstrisi, bireyi sadece 

hayatının kontrolünü eline alarak onu değiştirebileceğine inandırmakla kalmayarak aynı 

zamanda tüm sorumluluğu bireyin sırtına yükleyen bu sistemi sorgulamaktan da vazgeçirmiş 

olur. Bireyi hatalarının tek kaynağının kendisi olduğuna inandırarak başarısızlıklarını 

içselleştirmesini ve konformist bir yaklaşımla, hayal kırıklığıyla dolu hayatlarını kabul etmeyi 

öğretir. Böylece sorunların kaynağı sosyo-ekonomik ve kültürel pratiklerin sonuçlarına değil, 

bireyin kendi yanlışları, ataleti, bilgisizliği ve yetersizliğine bağlanır.  

Özellikle 1980’li yıllardan sonra çok satanlar listelerinin başlarında yer edinen kişisel 

gelişim kitapları,  postmodern toplumun geçirmiş olduğu tarihsel değişim süreci ve toplumsal 

pratiklerin ideolojik, kültürel ve iktisadi görünümleri hakkında önemli sonuçlar ortaya 

koymaktadır. Kişisel gelişim kitaplarının ideal dünyasında birey isterse yaşamının tüm 

kontrolünü eline geçirebilir, istediği şeyleri başarabilir ve sonsuz mutluluğa kavuşabilir ve bu 

süreçte toplum ile arasında hiçbir uyuşmazlık bulunmaz. Böylece bireyi yaşamın merkezine 

yerleştiren bir evren algısı yaratan kişisel gelişim kitapları, okuyucuları için yanıltıcı 

olmalarının yanında eşitsizliğe dayanan kapitalist sistem için de daha meşru bir zemin yaratmış 

olur.  Dolayısıyla bütün bunlar, kişisel gelişim kitaplarının popülerliğini şekillendiren kültürel, 
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toplumsal ve iktisadi pratiklerin açığa çıkarılmasını ve bunlar arasında bağlantı kurulabilmesini 

gerekli kılmaktadır.  

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, bireylerin postmodern toplumun getirdiği sorunlar 

karşısında, hayatlarını daha etkili yaşayabilmek amacıyla desteğine başvurdukları kişisel 

gelişim kitaplarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek popülerliklerinin ardındaki 

ideolojik, kültürel ve ekonomik görünümleri sorgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, 

postmodern toplumun “ben”ci karakterini yansıtan bireyselleşme anlayışına ve benliğin 

yüceltilmesine, yükselen narsisizm kültürüne, bireyin yeni maneviyat arayışlarına ve bireysel 

konformizme odaklanmaktadır. Bu sebeple benliği yücelten ve birey merkezli söylemleriyle 

son yıllarda kişisel gelişim alanında giderek popüler olmuş New Age ve spiritüalizm akımlarını 

kendisine çalışma alanı olarak belirlemiştir. Dolayısıyla, New Age ve spiritüel hareketlerin 

popülerlik kazandığı postmodern sosyo-kültürel ortam, araştırmayı anlamlandırmada önem 

taşımaktadır. Bu çerçevede, New Age ve spiritüel temalı kitapları postmodern toplum 

bağlamında ele alarak, söz konusu kitapların popülerliğinin ardındaki dinamiklerle postmodern 

bireysellik olgusu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle bu alandaki 

eksikliğin doldurulması da hedeflenmektedir.1  

Böylece, kişisel gelişim endüstrisinin popülerliğinin ardındaki nedenleri irdelemek için, 

toplumsal yapının geçirdiği değişimler doğrultusunda bireysel kimliğin yapısal dönüşümü 

üzerinde durulacak ve söz konusu popülerliği şekillendiren ideolojik, kültürel ve ekonomik 

 
1 Kişisel gelişim endüstrisine yönelik yapılan en önemli çalışmalardan biri, İlker Özdemir tarafından literatüre 

kazandırılmıştır. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema Ana Bilim 

Dalı’nda bir doktora tezi olarak yürütülen “İletişimin Stratejikleştirilmesi: Kılavuz Kitaplar, Kişisel Gelişim 

Kursları ve İletişim Eğitimi Seminerlerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi” başlıklı çalışma, bu alandaki en 

kapsamlı çalışmalardan biridir. Bu çalışma, olumlamacı bir iletişim anlayışının egemen hale gelmeye başladığı bir 

yapıda, iletişim becerilerini geliştirme eğitiminin kamu ve özel sektörde erişkin eğitiminin ayrılmaz bir parçası 

haline gelmeye başlamasından hareketle, iletişime yönelik bu popüler ilginin dinamiklerini ve bu iletişim 

kavrayışının ortak noktalarını ortaya koyarak bu iletişim kavrayışına karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirmeyi 

amaçlamaktadır (Özdemir, 2007: 455). Bu tez çalışması ise söz konusu çalışmadan farklı bir perspektifle, son 

yılların popüler kişisel gelişim türü olan New Age ve spiritüel temalı kitapları postmodern toplum bağlamında 

bireyselleşme üzerinden okumaktadır.  
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yapılar arasında bağlantı kurulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışmayı yaparken şu sorular 

yanıtlanmaya çalışılacaktır: Kişisel gelişim kitaplarının tarihsel gelişimi ile toplumsal 

dönüşümler arasındaki ilişki nasıl bağlantılandırılabilir? Postmodern toplumun hangi koşulları 

bireyin kişisel gelişim kitaplarına olan gereksinimini doğurur? Bireycilik nasıl yeni 

konformizm haline gelmiştir ve bunda kişisel gelişim endüstrisinin etkisi nedir? Kişisel gelişim 

kitaplarının hangi söylemleri birey merkezli özne pozisyonlarını, rolleri ve eylemleri inşa 

etmektedir? Birey nasıl sistemi sorgulamaktan vazgeçirilerek, dünyayı değiştirmeye 

kendisinden başlamaya ikna edilmektedir? İç huzuru bulma, kendini tanıma, benliğini kurma, 

duygular nasıl bir gösteri alanına ya da alınıp satılan ticari bir metaya dönüşmüştür?  

Bu sorunsallar kapsamında, son yılların popüler kişisel gelişim türlerinden olan New Age 

ve spiritüalizm akımlarının benliği yücelten ve bireyi yaşamın merkezine alan karakteri, kişisel 

gelişim yazınının bugün aldığı formun toplumsal dönüşümler ile ilişkilendirilmesi neticesinde 

bu çalışmaya uygun bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışma, birey merkezli 

bir yaklaşımı ve benliğin gelişimini temel alan, manevi inanca, ruhsal arınmaya ve iç huzura 

yönelerek kişisel başarının ve bireysel mutluluğun bu özelliklerin geliştirilmesine bağlı olarak 

yakalanabileceğini öne süren, bireyin iç dünyasına yönelik manevi gücünü keşfetmesi 

yolundaki duygulara hitap eden söylemleri ile New Age ve spiritüel alanda 

değerlendirilebilecek, Türkiye’deki popüler ve çok satan kitaplardan olan Aşkın İstilası-Yol 

(Metin Hara, 2014), Aşkın İstilası-Dem (Metin Hara, 2016), Duygusal Zeka (Bircan Yıldırım, 

2015), Hayat Cesurlara Torpil Geçer (Bircan Yıldırım, 2018), Kaderin Kodu (Ünal Güner, 

2018), Yol Senin İçinde (Kinsun, 2019), Sen Değişirsen Her Şey Değişir (Başak Sayan, 2019), 

Titreşimini Yükselt Hayatın Değişsin (Ayşe Tolga, 2019), Her Şey Mümkün (A. Ebru Tarım 

Dilekcan, 2019), kitaplarını eleştirel metin analizi yöntemiyle değerlendirmeye alır. Bu 

bağlamda kitaplardaki bireyselliğe ve benlik sunumlarına, bireyin kendine yönelişine ve 
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narsisist şekillenişlere, konformist bir bireycilik anlayışını inşa etmesine dair genel bir görünüm 

çizilmesi amaçlanmakta ve araştırmanın temel soruları bu kitaplar üzerinden sorgulanmaktadır. 

Kitapların seçiminde çok satan kişisel gelişim kitabı olmaları ve New Age ve spiritüel 

temaların özelliğini taşımaları önemli bir değerlendirme kıstası olmuştur. Bu doğrultuda, 

Türkiye’nin popüler online kitap alışveriş siteleri olan D&R ve İdefix’in 2014-2019 yılları 

arasındaki çok satan kişisel gelişim kitapları listeleri incelenerek bu kitapların arasından New 

Age ve spiritüel hareketler altında değerlendirilebilecek kitaplar seçilmiştir. Birey merkezli bir 

yaklaşım ve benlik gelişimi üzerine kurulu, yaşamı bir yolculuk metaforu içinden ele alarak 

bireyin kendi içine yönelmesine, kendi gücünün farkına varmasına ve kendisini ruhsal olarak 

onarmasına yönelik tavsiyelerle ruha, inanca, duyguya ve pozitif enerjiye vurgu yapan mitsel 

kavramlar ve mistik ifadelerin bilimsel dille harmanlanarak duygulara hitap ettiği terapötik 

söylemlere sahip olmak, kitapların New Age ve spiritüel hareketler altında değerlendirilmesi 

açısından bir seçim kriteri olmuştur. Dolayısıyla kitaplar, bahsedilen dönem aralığındaki iki 

büyük online kitap alışveriş sitesindeki, bu tür içinde ortak çok satan kişisel gelişim kitapları 

olarak değerlendirilmeye alınmıştır. 

Bu çerçevede çalışma üç bölüme ayrılmaktadır. İlk bölümde; kişisel gelişim sektörünün 

endüstrileşme sürecini hazırlayan koşulları anlayabilmek için, moderniteyle birlikte yükselişe 

geçen bireysellik ve bireysel kimlik kavramlarına odaklanılarak toplumsal yapılardaki sosyo-

ekonomik dönüşümler neticesinde bireysel kimliğin postmodern dönemle birlikte aldığı 

değişken ve çoğul karakterine odaklanılmıştır. Öte yandan inançların bireyselleşmesi ve seküler 

dünya anlayışı, bireysel kimliğin kurgulanmasındaki sorunlar, bireyin kendine yabancılaşması, 

varlıksal güvenlik ve kaygılar, belirsizlik ve parçalanmışlık gibi konular ve narsisistik kimlikler 

modernite ve postmodernite bağlamında benlik sorunları olarak işlenerek, kişisel gelişim 

kitaplarının bireylerin bu sorunları karşısında popüler bir başvuru kaynağı haline gelmesinin 

arasındaki ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  



 

9 
 

Çalışmanın ikinci bölümünde, kişisel gelişim endüstrisinin gelişim sürecine, kişisel 

gelişim yazınına yönelik farklı alt türlere ve kişisel gelişim kitaplarına yönelik farklı 

perspektiflerin eleştirilerine yer verilerek, kişisel gelişim endüstrisini derinlemesine incelemek 

amaçlanmıştır.  

Üçüncü bölümde ise kişisel gelişimin Türkiye’de popüler bir akım olmasının yolunu 

açan tarihsel dinamiklere ve endüstrileşme sürecinin ardındaki gelişmelere odaklanılarak 

çalışma yerel bir bağlama oturtulmaya çalışılmış ve son olarak kişisel gelişim kitaplarının 

analizine yer verilmiştir. Metin analizi yöntemiyle eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulan 

kitaplar, postmodern toplum yapısı içinde yükselen “ben”cilik olgusu, bireyselleşen inançlar ve 

yeni maneviyat biçimleri, narsisist ve konformist bireysellik kavramları ile ilişkilendirilerek 

çözümleme kategorileri oluşturulmuştur. Bu kategoriler altında, araştırmaya zemin oluşturan 

temel sorular doğrultusunda incelenen kitaplar bütünsel bir analize tabi tutularak, bu 

araştırmanın sorunsalına örnek teşkil eden anlayış ve düşünceler gözden geçirilerek bu 

iddiaların geçerliliği tartışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARININ GELİŞİMİNİ   

HAZIRLAYAN TOPLUMSAL KOŞULLAR 

 

Kişisel gelişim kitaplarının gelişimini hazırlayan koşulları anlayabilmemiz için, kişisel 

gelişimin odaklandığı temel tema olan “birey” ve “bireysel kimlik” kavramlarının doğuşuna ve 

tarihsel süreç içerisinde geçirdiği dönüşümlere bakmamız gerekmektedir. Bireysel kimliğin 

toplumsal yapılanma şekillerine göre biçimlendiği varsayılmaktadır. Ancak, toplumsal 

yapıların tarihsel süreç içerisinde giderek karmaşıklaşması ve dönüşüme uğramasıyla birlikte 

kimlik sorunları ortaya çıkmış ve toplumsal yapılardaki çözülmeler, kimliklerin de değişken bir 

yapıya sahip olmasına yol açmıştır. Geleneksel toplumlarda bireyin birlikte yaşadığı topluluğun 

örf, adet ve kurallarıyla biçimlenen kimlik, modern toplumlarda bireyin kendi istemi ve arayışı 

neticesinde bulduğu bir kavram haline gelmiş ve toplumsal yapıdaki dönüşümle birlikte giderek 

parçalanmış ve çok çeşitli, geçişken bir karakteristiğe bürünmüştür. Bu yüzden kimlik 

kavramının tarihsel olarak çok yeni bir kavram olduğunu söyleyemeyiz ancak, bireysel kimlik 

arayışının modern dönemle birlikte ortaya çıkmış bir kriz olduğunu öne sürebiliriz.  

Modern toplumların ortaya çıkışı ve özellikle ekonomik yapıdaki gelişmeler ve iş 

bölümündeki farklılaşmayla ilgi odağı haline gelen ‘birey’ kavramına modern dönem 

öncesindeki geleneksel toplumlarda rastlanmaz. Geleneksel toplumun baskıcı kurallarından 

sıyrılarak dünyanın merkezine konulan birey, modern dönemle birlikte kimliğini toplumsal 

rolüne ve statüsüne göre kendisi şekillendirmeye başlamış ve dolayısıyla modern yaşamın 

bireye yüklediği sorumluluklar kimliğin çerçevesini çizmeye başlamıştır. Bireysel kimlik, 

geleneksel toplum tarafından verilen bir şey değil, birey tarafından aranarak bulunabilecek bir 

kavram olarak algılanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla bireysel kimlik arayışı modern dönemle 

birlikte ortaya çıkmış bir problem haline gelmiştir ve toplumsal dönüşümlerle giderek karmaşık 

bir yapıya bürünmüştür. 
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Bireysellik kavramının geçirdiği dönüşümü daha iyi anlayabilmek için; bu bölümde 

öncelikle bireysellik, bireysel kimlik kavramlarının yükselişe geçtiği modernite sürecini ve bu 

kavramların geçişken ve çoğul bir yapı halini aldığı postmodernite dönemini inceleyerek kişisel 

gelişim yazınının endüstrileşme sürecinin altında yatan sosyo-ekonomik pratikleri tartışacağız. 

 

1.1 MODERNİTE ve BİREY 

   1.1.1 Modernite ve Gündelik Hayatların Dönüşümü 

Moderniteyi,  köklerini Aydınlanma ve rasyonaliteden alan, geleneksel yapıların köklü 

bir dönüşüme uğradığı; bilimsel bilgiye, akla ve insana verilen önemin arttığı bir süreç olarak 

tanımlayabiliriz. Önder Erol’a göre, “Aydınlanma, modernitenin temel hedefi olan ‘ilerleme’ye 

yönelik bir dönüm noktasıdır” (2016: 51), iradeyi Tanrı’dan alarak insan aklına verir ve bu 

ilerlemeyi sağlayacak olanın din ve etik gibi baskıcı otoriteler karşısında bağımsız düşünebilen 

insan olduğuna inanmaktadır. Rönesansla başlayıp 18.yüzyılda zirveye ulaşan Aydınlanma, 

aynı zamanda dine, geleneksel bilgeliğe ve onların bilgi aktarımı süreçlerine ilişkin anlayışları 

ortadan kaldırma yolunda atılan bir adım olarak ortak kabul görür (Özdemir, 2007: 31). 

Dolayısıyla Aydınlanma, Tanrı’nın karşısında ‘insanın’ merkeze konulduğu bir düzene geçişi 

temsil etmekte, aklın egemenliğini sorgulanamaz bir gerçeklik olarak kabul etmekte ve 

rasyonalitenin egemen olduğu yeni bir düzen inşa etmektedir.  

Harvey’e göre (2010: 25), aydınlanma projesinin amacı, “özgür ve yaratıcı bir biçimde 

çalışan çok sayıda bireyin katkıda bulunduğu bir bilgi birikimini, insanlığın özgürleşmesi ve 

günlük yaşamın zenginleşmesi yolunda kullanmaktı”. Bu bakımdan Aydınlanma;  

“doğa üzerinde bilimsel hakimiyet, kaynakların kıtlığından, yoksulluktan ve doğal 

afetlerden kurtuluşu vaat ediyordu. Rasyonel toplumsal örgütlenme biçimlerinin ve 

rasyonel düşünce tarzlarının gelişmesi, efsanenin, dinin, boş inancın akıl dışılığından, 

iktidarın keyfi kullanımından ve kendi insan doğamızın karanlık yanından kurtuluşu 

vaat ediyordu” (Harvey: 2010: 25). 
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Aydınlanma hareketinin ortaya çıkarmış olduğu ve moderniteye kaynaklık eden 

kavramların öne çıkanları özgürleşme, hümanizm, sekülerleşme, demokrasi, akılcılık, bilimsel 

düşünce, teknoloji, gelişme, mesleki uzmanlaşma ve bireyselleşme olmuştur. Modernitenin 

temel karakteristiği, insanı ve insan aklını evrenin merkezine koyması ve mit, din, etik gibi 

geleneksel toplumsal yapılarından üstün tutmasıdır. Modernite ile birey toplumsal geleneklere, 

dine ve Tanrı’nın buyruklarına bağlı kalmaktan kurtularak, bilgiyi kendi aklı aracılığıyla aradığı 

ve insan aklının mutlak bilginin kaynağı haline geldiği yeni bir döneme geçmiştir. Bu yüzden 

moderniteyi aynı zamanda geleneksellikten kopuş ve bir ilerleme, gelişme hareketi olarak da 

tanımlayabiliriz. Modernite, geleneksel kalıpların kökten değişime uğradığı yeni bir toplum ve 

dünya algısı yaratmıştır ve böylece geleneksel toplumsal yapı ve değer yargılarının 

baskılarından kurtulan aklın ve analitik düşüncenin önem kazandığı yeni bir yaşam biçimi 

doğmuştur.  

Dolayısıyla, Aydınlanma ile birlikte başlayan modernleşmenin sosyoekonomik 

değişmeler, endüstrileşme, kentleşme, bilim ve teknolojinin ilerlemesi, modern devletlerin 

ortaya çıkması ve kapitalist dünya pazarı gibi gelişmeler yanında sekülerleşme, bireysel kimliğe 

ve bireysel özerkliğe verilen önem gibi kültürel değişimlerin de gerçekleştiği bir süreç olduğunu 

doğrular niteliktedir (Usher, Bryant ve Johnston, 1997: 2).  

Özdemir’e göre, modernite insanların geleneklerin baskısından kurtularak kaderlerini 

kendilerinin tayin edebileceği ve böylece özgürlük ve mutluluklarının artacağına dair bir inanışı 

benimsemektedir. Bu inanış din, kültür gibi geleneksel baskı ve otoriteler karşısında bağımsız 

ve özgür düşünebilen insanı merkezine alarak, modernitenin insan aklına ve gelişimine verdiği 

önemi ortaya koymaktadır (Özdemir, 2007: 33). Bağımsız ve özgür düşünebilen bireyin, 

arzularını gerçekleştirmede Tanrı ya da din gibi geleneksel otoritelerin kurallarına değil, kendi 

aklına dayanması; diğer bir ifadeyle insan aklına verilen önemin artması ve her şeyden üstün 

görülmesi bireyin özgürleşimini de beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda, modernitede 
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özgürlük kavramını bireysel ve ekonomik düzlemde olmak üzere iki anlamıyla ele alabiliriz. 

Bireysel düzlemde özgürlük düşüncesi, moderniteyle birlikte gelenekselden kopuşla yaşanan 

toplumsal ve dinsel baskıların sarsılması ve egemenliklerini yitirmesi, demokrasi ve insan 

haklarıyla bireyin ve bireysel hakların önem kazanması gibi bireyi geleneksel toplum 

yapısından çok faklı konumlandıran gelişmeleri anlatırken, ekonomik düzlemde özgürleşme 

moderniteye, “pazar ekonomisine liberal söylem olan ‘bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’ 

ideolojisiyle eklemlenmiştir” (Önder Erol, 2016: 53). 

Buradan hareketle T. Parsons’ın (1971), moderniteyle birlikte ortaya çıkan köklü 

dönüşümlerin, modernitenin özellikle siyaset ve ekonomi alanlarında olmak üzere birçok 

alanda kurumsallaşmasına yol açtığı görüşüne yer vermek yerinde olacaktır. Ona göre, 

“siyasette modernite, kolektiflik ilkesi, milliyetçilik, yurttaşlık ve temsili hükümet, ekonomide 

modernite öncelikle emek olmak üzere üretim faktörleri için gelişen farklılaşmış pazarlar 

tarafından karakterize” edilmektedir (Akt. Çiğdem, 1997: 69).  

Featherstone (2013: 23) modernleşme teriminin, sosyolojik olarak “ekonomik 

gelişmelerin geleneksel toplumsal yapılar ve değerler üzerindeki” etkilerini ifade etmek için 

kullanılan bir terim olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Featherstone, modernleşme teorisinin, 

“sanayileşme, bilimin ve teknolojinin gelişimi, modern ulus devlet, kapitalist dünya piyasası, 

kentleşme gibi toplumsal gelişme aşamalarından söz etmek amacıyla” kullanıldığını ifade 

etmiştir (23). Diğer yandan, modernlik kavramına 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki 

Alman sosyoloji teorisinin bakışından yaklaşıldığında, “geleneksel düzenle karşıtlık içerisine” 

konulduğunu ve “toplumsal dünyanın adım adım iktisadi ve yönetsel olarak rasyonelleşmesi ve 

farklılaşmasına” işaret ettiğini öne sürmüştür (Featherstone, 2013: 27).  

Ekonomik örgütlenmelerin biçimlenmesinde etkili olan modernite, kapitalist ekonomi 

anlayışıyla paralel bir şekilde işçi sınıfı, orta sınıf gibi yeni sosyal sınıfların doğmasına zemin 
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hazırlayarak sosyal yaşamı da değiştirmiştir. Toplumsal yapıda meydana gelen bu dönüşümler, 

insanlar arasındaki etkileşimlerin kapsamını değiştirmiş ve yerel ilişkilere bağlı geleneksel 

toplum yapısından farklı olarak dış dünyayla kurulan bağlantıyı artırmıştır. Değişen sosyal yapı 

içerisinde, kamu alanlarının artmasıyla birlikte insanların etkileşimlerinin artması, toplumsal 

yaşamının belirli bir sistem içinde düzenlenmesini gerekli kılarak modern yaşam kurallarına 

dayalı yeni evrensel değerlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Geleneksel toplumların 

kişisel deneyimlere dayalı ya da din, etik gibi otoriterlerden gelen baskıcı toplumsal kurallarının 

yerini toplumun ortak aklı ve iradesi ile oluşturulan değerler almaya başlamıştır. Özdemir, 

modern uygarlaşma sürecinde insan davranışlarının ayrıntılı bir biçimde düzenlenmeye 

başladığını, güdülerin ılımlaştırıldığını ve davranış biçimlerinin rasyonelleştirildiğini öne 

sürmektedir (2007:35). Dolayısıyla bu gelişmeler, modernitenin sadece geleneksel toplumsal 

yapıda yol açtığı kapsamlı dönüşümler değil, aynı zamanda doğrudan bireysel hayatı ve 

dolayısıyla benliği etkileyen değişimlerdir.  

Çağdaş dönem modernite düşünürlerinden biri olan Giddens modernite terimini, “ilk 

kez feodalizm sonrası Avrupa’da ortaya çıkan, ancak 20. yüzyılda giderek dünya çapında 

tarihsel etkiye sahip olan kurumlar ve davranış biçimleri” bağlamında kullandığını belirtir. 

Modernitenin “kabaca ‘sanayileşmiş dünya’ya karşılık gelen bir dönem olarak” 

anlaşılabileceğini öne süren Giddens, “sanayileşmeyi modernitenin kurumsal ekseni; rekabetçi 

ürün piyasalarını ve işgücünün metalaşmasını içeren kapitalizmi ise, modernitenin diğer boyutu 

olarak” gördüğünü belirtir ve bu iki boyutu birbirinden ayrı olarak görmemiz gerektiğini 

savunur (2014: 29). 

Modernite en belirgini ulus-devlet olan, kendisini geleneksel dünyadan ayrıştıran yeni 

formlar ve düşünce biçimleri meydana getirmiştir. Sosyo-politik bir kavram olan modern ulus-

devlet yapısı, geleneksel yapının biçimleriyle karşıtlık içindedir. Ulus-devlet, daha geniş bir 

sistemin parçası olarak gelişerek, kendine ait toprak parçasında, gözetim kapasitesine ve şiddet 
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araçları üzerinde etkin kontrolün tekeline sahip olur. Gözetim, siyasal alanda nüfusun 

etkinliklerini denetleyici kontrolü ifade eder (bu kontrol bazen “doğrudan” gözetim biçimini; 

okullar, hapishaneler, çalışma alanları gibi, bazen ise daha karakteristik olarak bilgilerin 

kontrolü gibi “dolaylı” gözetim biçimini alabilir) ve “savaşın sanayileşmesi” bağlamında şiddet 

araçlarının kontrolüyle birlikte modernitenin diğer iki kurumsal boyutunu oluşturur. 

Dolayısıyla Giddens, modernitenin temel kurumsal boyutlarını, “gözetim; bilginin kontrolü ve 

toplumsal denetim”, “askeri güç; savaşın sanayileşmesi bağlamında şiddet araçlarının 

kontrolü”, “sanayileşme; doğanın dönüştürülmesi: yapay çevrenin gelişimi” ve “kapitalizm; 

rekabetçi emek ve ürün piyasaları bağlamında sermaye birikimi” (Giddens, 2014: 29,30; 1996: 

55-59) olarak sıralar. Dolayısıyla Giddens’a göre, özgürleşme imkânına dayalı modern 

kurumlar, “kendini gerçekleştirme mekanizmalarından ziyade, benliğin bastırılmasıyla ilgili 

mekanizmalar da” yaratmaktadır. Bu yüzden, modernitenin “fark, marjinalleştirme ve dışlama” 

ürettiği de unutulmamalıdır (2014:17). 

Giddens’ın bu ifadeleri moderniteyi, birbiriyle ilişkili bazı toplumsal süreçlerin 

oluşturduğu bir bütün olarak görmek açısından önemlidir. Bu yüzden modernitenin temelini, 

ekonomik, sosyal ve siyasal dönüşümleri oluşturan etkenlerin bir toplamı olarak anlamalıyız. 

Harry Nyström’ün (2000) belirttiğine göre, “tarihsel anlamıyla modern toplumlar, geleneksel 

toplumun dönüşüm sürecinde kapitalizm ve endüstrileşmenin eşlik ettiği toplumsal ve 

ekonomik farklılaşmayı ve ussallaşmayı ifade etmekte olup modernleşme, değişim sürecinin 

sosyo-ekonomik sonucu olarak görülmektedir” (Akt. Kırılmaz, Ayparçası, 2016: 36). 

Moderniteyi endüstrileşme, bilim ve teknolojideki ilerlemeler, ulus devlet yapısının doğuşu, 

kapitalist ve rekabetçi dünya piyasası, kentlileşme gibi nitelikler bağlamında açıklayan 

tanımlar, modern toplumun oldukça aktif olan yapısını ve modern öncesi dönemlere göre daha 

karmaşık ve teknik yapılardan meydana geldiğini doğrulamaktadır.  
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Bu doğrultuda Giddens, modern toplumu gelenekselden ayıran en temel özelliklerinin 

başında modern çağın dinamik yapısının geldiğini söyler. Bu, toplumsal değişme hızının 

modern dönem öncesinden yüksek olmasının yanı sıra bu değişimlerin toplumsal davranış 

biçimlerini ve toplumsal pratikleri etkileme derecesinin ve kapsamlılığının da yüksek olduğunu 

belirtmektedir. Giddens, modern toplumsal hayatın bu dinamik karakterini, üç temel unsurla 

açıklamaktadır; zaman ve mekânın ayrılması, yerinden çıkarıcı mekanizmalar ve kurumsal 

refleksivite (düşünümsellik). Modernlikle birlikte küresel hale gelen zaman algısı, mekânı belli 

bir yere bağlı olmaktan çıkarmış ve kaçınılmaz olarak evrenselleşen değişimleri mümkün 

kılmış ve ayrıca gerektirmiştir. Modernitenin dinamik karakterinin ikincisi olarak, yerinden 

çıkarıcı mekanizmalar toplumsal ilişkilerin yerel etkileşim bağlamlarından koparılmasını ifade 

eder ve Giddens yerinden çıkarıcı mekanizmaları “sembolik işaretler” ve “uzmanlık sistemleri” 

olarak ikiye ayırır. Buna göre, “standart değerlere sahip ve böylece birçok farklı ortamda 

karşılıklı olarak değiştirilebilen mübadele aracı” para, sembolik işaretlerin en temel örneğidir. 

Giddens’a göre uzmanlık sistemleri ise, “zaman ve mekânı”, onları kullanan uzmanlar ya da 

müşterilerden “bağımsız bir geçerliliğe sahip teknik bilgi” biçimlerini konumlandırarak, 

toplumsal hayatın her alanına nüfuz eder (2014: 30-33). Bu, kişisel deneyim aktarımına dayalı 

geleneksel öğretiler yerine bilimsel bilgi ve eğitime dayalı uzmanlık sistemlerinin ve 

profesyonel meslek gruplarının oluşmasının temelidir. 

Giddens’ın modernitenin dinamizmini açıklamak için öne sürdüğü unsurların üçüncüsü 

refleksivite bağlamıdır. Giddens’a göre modernitenin refleksivitesi, “toplumsal etkinliğin çoğu 

yanının ve doğayla maddi ilişkilerin yeni bilgiler ışığında sürekli gözden geçirilmeye açık 

olmasını” ifade etmektedir (2014: 35). Giddens’ın bu tanımına göre, “bilginin toplumsal hayat 

koşullarının organizasyonu ve dönüşümünün kurucu unsuru olarak düzenli şekilde 

kullanılması”, modernitenin yeni bilgiler doğrultusunda “sürekli gözden geçirilmeye açık 

olmasını” göstermektedir (35). Bunun yanında Giddens, modernitenin refleksivitesinin, 
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bilginin kesinliği fikrini fiilen zayıflatarak Aydınlanmacı düşüncenin beklentilerine ters 

düştüğünü dile getirir ve modernite ve radikal şüphe arasındaki bu ilişkinin varoluşsal 

problemler yaratan bir sorun olduğunu öne sürer  (2014: 35,36). 

Tüm bu gelişmeler moderniteyi, birbiriyle ilişkili toplumsal süreçlerin oluşturduğu bir 

bütün olarak görmek açısından önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Modernite, özellikle 

modern siyasal formların ve ekonomik örgütlenmelerin biçimlenmesinde ve dolayısıyla sosyal 

ve kültürel gelişmeler üzerinde önemli bir etkiye sahip olarak geleneksel toplumsal düzende 

derin değişiklikler yaratmış ve eskisinden farklı bir yaşam stili ve yeni toplumsal örgütlenme 

biçimlerini de meydana getirmiştir. Modernite ile yaşanan bahsettiğimiz gelişmeler gündelik 

toplumsal hayatların doğasını kökten değiştirmesinin yanında insan yaşamının en kişisel 

yanlarını da etkilemiştir. Bu, modernitenin beraberinde getirdiği toplumsal değişimlerin 

doğrudan olarak bireysel hayatlarla ve dolayısıyla da benlik olgusuyla iç içe geçtiğini 

kanıtlayan en önemli hususlardan birisidir.  

 

1.1.2 Modernitede Bireysel Kimlik  

Toplum yapısı içinde yer alan tüm değerler, normlar, konum ve statüler bireylerin sosyal 

davranışlarını belirleyen unsurlardır ve bu yüzden kimlik kavramı karmaşık bir toplumsal 

sürecin ürünüdür. Eğer bireysel kimlik kavramının toplumsal yapı içerisinde şekillenen bir 

oluşum olduğundan bahsediyorsak, bu toplumsal yapının tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri 

de göz önüne almamız gerekmektedir. Çünkü tarihsel süreçte yaşanan tüm bu değişmeler 

bireysel kimliğin inşa sürecine de etki etmiş ve dolayısıyla kimliğe değişken bir özellik 

vermiştir. Modernitenin insan ilişkilerine kazandırdığı dinamizm ile birlikte geleneksel 

toplumun üzerinde çokça düşünülmeyen kimlik kavramından modern toplumun özerk, değişim 

ve yeniliklere açık, çoklu kimliklerine geçilmiştir. Toplumsal yapılar karmaşıklaşıp çeşitli hale 
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geldikçe kimlikler de dönüşüm geçirerek gittikçe daha kompleks hale gelmiştir. Kimliğin 

tarihsel süreç içerisindeki değişken yapısını ve dönüştüğü karmaşık karakteristiğini 

anlayabilmek için öncelikle bireysel kimliğin moderniteyle birlikte nasıl bir yapısal değişime 

uğradığı hakkında genel bir çerçeve çizmek çalışmamız açısından bir temel oluşturacaktır. 

Evrensel insani değerler ve insan aklına verilen önemin yükselişe geçtiği modernite ile 

birlikte birey ön plana çıkmış ve her bir bireyin kendine özgü karakteristiğinin olduğu düşüncesi 

yayılmaya başlamıştır. Diğer yandan, özgürlük ve özerklik düşüncesi modern toplumun temel 

yapıtaşları olmuştur. Özdemir’e göre, modern kapitalist örgütlenmenin doğuş evresindeki 

liberal düşünce temelini bireyin özgürlük alanını genişletmek ve bireyi kamu otoritesinin keyfi 

uygulamalarından korumak amacıyla özel alan ile kamusal alanın ayrılığı üzerinden inşa etmiş,  

yaşama ve mülkiyet haklarını en temel haklar olarak kabul etmiştir (2007: 36). Dolayısıyla, 

bireysel hakların önem kazanması ve bu hakların kullanılmasına yönelik yasal dayanakların 

önemli ölçüde kabul edilmesi, modernitenin öne çıkan önemli özelliklerinden olmuştur. 

Özdemir’e göre, modern dönemle birlikte geleneksel toplumu yönetme felsefesi ve 

bilgilenme anlayışı değişmiş, kilise ve aristokrasinin bilgi üzerindeki egemenliğinin 

kırılmasının yanında egemenliğin kaynağının Tanrı’da ya da ilahi nitelikteki güçlerde değil 

halkta olduğu görüşüyle toplumu oluşturan insanların politik birer özne olarak toplumsal hayata 

müdahale edebilmesinin yolu açılmıştır (2007: 36,37). Bu gelişmelere paralel olarak başlayan 

çözülmeyle toplumdaki etkisini yitiren din gibi geleneksel kurumların yerini, bilimsel bilgiye 

ve akla dayalı rasyonel örgütlenmeler almıştır. Ekonomik gelişmelerin toplumsal yaşama 

etkisiyle birlikte geleneksel toplumun bağlılık biçimi olan “biz kimliği’nin” yerini “ben 

kimliği” almış ve birey toplumsal yapı içerisinde başlı başına özerk bir kimlik ile görünürlük 

kazanmıştır. Mirza’ya göre, “dünyayı anlama ve açıklama iddiasında merkezi bir konumda yer 

alan akıl, bireyin gözlemleyen, sınıflayıcı, parçalara bölen, ilişkilendiren ve konumlandıran bir 

yaklaşım edinmesine” yol açmıştır (Mirza, 2014: 46). 
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Geleneksel üretim biçimlerinden sanayileşmeye ve kapitalist üretim biçimlerine geçiş, 

ulus-devletlerin ortaya çıkması ve kentleşmeyle birlikte değişen dünyada, üretim biçimlerinin 

ve iş bölümlerinin değişmesi ile bireylerin daha önce içinde bulunmadıkları iletişim ve 

etkileşim süreçlerinin içine girmeleri toplumsal rol ve sorumluluklarını artırmış ve 

farklılaştırmıştır. Bu durum ekonomik gelişmelerin toplumsal yapı ve değerleri nasıl 

etkilediğine yönelik bir örnek teşkil etmektedir. Önceki bölümde bahsettiğimiz, modernitenin 

toplumsal yapıyı kökten etkileyen ve insan ilişkilerine temel bir dinamizm kazandıran karakteri, 

bu gelişmelerin yanında sekülerleşme ve özgelişimi merkez alan bir modern kimliğin ortaya 

çıkması gibi kültürel değişimleri de beraberinde getirmiştir (Featherstone, 2013: 27). Aynı 

zamanda, grup bağları yeni toplumsal kurumlar ve ekonomik yapılar dolayısıyla azalırken 

bireysellik kavramı ve ben kimliği gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Modernitenin 

getirdiği yeni ve farklı sosyal yaşamın bireye yüklediği mesuliyetler bireysel kimliklerin 

çerçevesini çizmeye başlamış ve geleneksel toplumlardaki üzerine fazla düşünülmeyen sabit ve 

katı kimlik anlayışı, değişime ve yeniliklere açık, hareketli bir kimlik anlayışına dönüşmüştür.   

İlhan’a göre, kimliğin içinde geliştiği sosyo-kültürel ve ekonomik bağlam, modern 

topluma kıyasla daha durağan olduğundan, bireysel kimlik geleneksel dönemlerde daha 

bütünlüklü ve tutarlı bir görünüme sahipti (2013: 235).  İlhan, bu geleneksel dönemde insanların 

gruplarına genellikle ömür boyu bağlı kaldıklarını, orada sosyalleştiklerini, gruplarıyla 

bütünleşerek üyesi oldukları grup içinde anlam ürettiklerini ve dolayısıyla kimliklerinin burada 

oluştuğunu, şekillendiğini ve genellikle ömür boyu sürdüğünü belirtmektedir (2013: 235). 

Kellner, “Antropolojik halkbilimine göre, geleneksel toplumlarda bir insanın kimliğinin 

oturmuş, değişmez ve durağan” nitelikte olduğunu ifade eder (Kellner, 2001: 187). Kellner’e 

göre, geleneksel toplumda kimlik, düşünce ve davranışların alanını katı bir şekilde 

sınırlamasının yanında, “insanın dünyadaki konumuna yön veren ve dinsel yaptırımlar getiren 

önceden tanımlanmış toplumsal roller ve geleneksel mitler sisteminin” (2001: 187) de bir işlevi 
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konumundadır. Buna göre “insan, bir klanın, sabit bir akrabalık sisteminin ve yaşam çizgisi 

önceden belirlenmiş bir kabilenin veya grubun üyesi olarak doğar ve ölürdü” (2001: 187).  Bu 

bakımdan Kellner’e göre, modern öncesindeki geleneksel toplumlarda kimliğin bugünkü 

anlamıyla karşılaştığı sorunları olmadığı gibi, kimlik bir eleştiri ya da tartışma konusu da 

olmazdı (2001: 187). Böylece geleneksel toplumun bir yansıması olarak, insanların kimlik 

bunalımına girme ya da köklü bir kimlik değişimine yönelme gibi durumları söz konusu değildi. 

Ancak, modemiteyle birlikte kimlik değişime ve yeniliklere açık bir hale geldiğinden daha 

devingen, daha kişisel, daha öz düşünümsel bir yapı almaya başlamıştır. Yaşam olanaklarının 

değişip genişlemesiyle insan kimliğini seçebilir, imal edebilir hale gelmiştir. Ancak Kellner’e 

göre, “modernitede toplumsal olarak tanımlanmış mevcut roller, normlar, görenekler ve 

beklentiler arasında bir etkileşim yapısı hala vardır; insan bunlar arasından karşılıklı tanımanın 

karmaşık süreci içinde kimlik edinmek amacıyla seçim yapmak, sahiplenmek ve yeniden 

üretmek zorundadır” (2001: 188). "Öteki", modemitede kimliğin kurucu unsurlarından birisi 

olduğundan dolayı, muhtemel kimliklerin sayısı yükseldikçe bireyler de edinmek istedikleri bir 

kimliğin toplum tarafından onaylanmasını sağlamak zorundadır. Bu yüzden modern kimliklerin 

sınırlarının sürekli genişlemesinin yanında, Kellner’in ifadesine göre, modernitenin kimlik 

biçimleri temelde hala sınırlandırılmış, sabit ve durağan niteliktedir; kimlik hala sınırları 

çizilerek, belirlenmiş bir sosyal rol ve kurallar kümesinden oluşmaktadır (Kellner, 1992: 141, 

142; 2001: 187,188).  

Ancak diğer taraftan, modern koşullar altında bahsedilen kimlik, önceden belirlenmiş 

kimliklerden ziyade, birey tarafından seçilmiş ve inşa edilmiş kimliklerdir. Dolayısıyla kimlik 

atfedilmiş değildir; birey tarafından inşa edilmiş ama aynı zamanda asla tamamlanmadığı için 

sürekli olarak bir oluş süreci içindedir. Geleneksel toplumların kısıtlayıcı ve baskıcı yapısından 

farklı olarak, modern toplumların dinamik yapısı içinde artan toplumsal etkileşim ve toplumsal 
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hiyerarşi içindeki konumun sabit kalmaması, bireylerin kimliklerini farklı kaynaklar üzerinde 

inşa edebilmesinin önünü açmıştır (Yanıklar, 2018: 235).  

Karaduman’a göre, değişen insan anlayışıyla ve yeni toplumsal yaşamın getirdiği 

değişimlerle birlikte kimlik artık inşa edilebilecek bir şey değil, aranarak bulunabilecek bir olgu 

olarak algılanmaya başlanmıştır (2010: 2890). Moderniteyi gelenek-ötesi düzen olarak 

tanımlayan Giddens, bu düzende benliğin bir refleksif tasarım haline geldiğinden bahseder. Ona 

göre, bireylerin yaşamlarındaki geçiş dönemleri geleneksel kültürlerde geçiş ritüelleri 

biçiminde kalıplaşan şeyleri gerektirmektedir. Yani, şeylerin toplum düzeyinde kuşaktan 

kuşağa fazla değişmeden kaldığı bu kültürlerde -örneğin birey ergenlikten yetişkinliğe 

geçerken- değişen kimliğin sınırları açıkça ve kesin olarak belirlenmiştir; ancak bunun aksine 

modern dönemin koşulları içinde değişen benlik, bireysel ve sosyal değişme arasında “bağlantı 

noktası” sağlayan bir refleksif tasarımın parçası olarak keşfedilmekte ve yorumlanmaktadır 

(Giddens, 2014: 51). 

Bunun yanında Giddens, herkesin modern toplumsal etkinliğin refleksif inşasının ve bu 

inşa sürecinin kendi hayatı açısından getirebileceği sonuçların bir anlamda farkında olduğunu 

belirtir:  

“Bireysel kimlik, bizim için, modernitenin farklı kurumsal ortamlarının bireyin “hayat 

döngüsü” olarak adlandırılabilecek şeyin seyri üzerinde etkili olduğu bir gelişme çizgisi 

oluşturur. Hepimiz sadece özel bir biyografiye sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda 

muhtemel hayat tarzları hakkındaki toplumsal ve psikolojik bilgi akışları temelinde 

refleksif olarak düzenlediğimiz bir biyografiyi yaşarız. Modernite, diğer birçok 

konudaki kararlar kadar, “Nasıl yaşamam gerekir?” sorusunun nasıl davranmamız, 

giyinmemiz ve beslenmemiz gerektiğine ilişkin kararlar içinde cevaplandırılma biçimini 

de etkileyen, bireysel kimliğin zamanla gelişimi içinde yorumlanan gelenek ötesi bir 

düzendir” (Giddens, 2014, s.28). 

 

Moderniteyle birlikte kimlik bireyin bağlı olduğu toplumsal grup tarafından verilmek 

yerine, bireyin kendisi tarafından oluşturulması gereken bir yapıya dönüşmüştür. Değişen 

üretim biçimleri ve iş bölümü gibi gelişmelerle giderek artan bir hızla değişim geçiren bu yeni 



 

22 
 

dünyada, hayatı hakkında alacağı kararlar artık bireyin sorumluluğuna bırakılmaya 

başlanmıştır. Ekonomik gelişmeler ve kentlileşme, bireylerin sosyal rollerinin ve 

sorumluluklarının artmasına zemin hazırlayarak yeni kimlik problemlerini de beraberinde 

getirmiştir. Değişen sosyal rollere adapte olmak zorunda kalan modern birey, modernitenin 

sunduğu yeni sosyal yapının koşulları, tercihleri ve seçimleri konusunda zora sokmaya 

başlamıştır (Karaduman, 2010: 2890).  

Diğer yandan modernite yaşam biçimlerinin, değerlerin, kimliklerin değişimini ve 

yenilik sürecini de ifade ettiğinden dolayı modern benlik, bireysel kimliğin inşa edilmiş 

yapısının ve istendiğinde değiştirilebileceğinin farkına varmaya başlamıştır. Bu yüzden 

Kellner’e göre, bir kimlik modası geçmiş, eskimiş ya da toplumsal geçerliliğini yitirmiş olabilir 

ya da birey kendini hiçbir yere ait hissedememe gibi bir yabancılaşma durumu yaşayabilir. Ya 

da bunların aksine, bireyin kimliği “can sıkıntısı ve bıkkınlık” hissettirecek şekilde belirginleşip 

yerleşmiş olabilir ve insan yaşamından ve olduğu kişi halinden yorularak sosyal roller, beklenti 

ve ilişkiler ağı içerisinde bir çıkış ya da değişme olanağı göremeyebilir ve böylece Kellner’in 

ifadesiyle, modernitede kimlik konusu giderek bir sorun haline gelmeye başlar (Kellner, 1992: 

142, 143). Bu doğrultuda, modern yaşam ile birlikte farklı sosyal rollere sahip olan bireyin, 

kimlik seçimleri konusunda sorunlarla karşılaşmaya başlaması, modernite ve postmodernite 

bağlamında bireysel kimlik ve benlik sorunları bölümünde inceleyeceğimiz benlik 

problemlerinin temellerini oluşturmaya başlamıştır. 

 

1.1.3 Moderniteye Eleştiriler 

Modernite tanımı gereği ilerleme ve gelişme, geleneksel kalıpların dışına çıkma, var 

olan yaşam, kültür ve düşünce yapısından hep daha ileriyi arama olarak algılandığından, 

“dünyanın ve insanın benliğinin anlaşılması, ahlaki bakımdan ilerleme, kurumların adil hale 
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gelmesi, insanların mutluluğu yönünde olumlu etkiler yaratacağı türünden” (Harvey, 2010: 26) 

beklentilere neden olmuştur. Ancak, bununla birlikte sürekli gidilmek istenen yeri aradığı için 

hayal ötesi bir yanılsamayı da beraberinde getirmiştir.  

 Önder Erol’a göre, moderniteye yönelik eleştiriler, modernitenin meşrulaştırıcısı olan 

rasyonalitenin, özgürleşim vaadini gerçekleştirmediği fikrinden doğmaktadır ve buna göre; bir 

zamanlar özgürlükler alanına sınırlamalar koyan din ve dogmaların yerini, bugün her alanda 

rasyonel bir neden arayışı almıştır (2016: 59). Modernite, gelenekten ve mevcut toplumsal 

kurumların baskıcı otoritelerinden özgürleşmiş bir bireyi hedefliyordu ancak, bilimsel bilgi ve 

teknolojinin sağladığı olanaklar aracılığıyla ideal bir topluma erişme amacı, bir şekilde ihanete 

uğramıştır ve modernite vaatlerini yerine getirmemekle suçlanmıştır (Ekşi, 2012: 36). 

Modernitenin üzerine kurulu olduğu özgür birey anlayışı, kurumsal denetim ve kısıtlamalar 

neticesinde modernitenin zaman içerisinde aldığı katı ve dogmatik yapısı doğrultusunda 

amacına ulaşamamıştır. Aydınlanma, insan ve doğayı birbirinden kesin olarak ayırmış ve 

sonucunda insanın aşkın bir özne haline gelmesi onu çökertmiştir (Ekşi, 2012: 36). 

Aydınlanma düşüncesi ile birlikte ortaya çıkan insan aklı ve bilimsel bilgi aracılığıyla 

daha iyi bir dünyaya ulaşılabileceği inancı, 20. yüzyıldaki savaş, felaket ve diğer toplumsal 

sıkıntılar neticesinde yıkılmıştır. Modernlik paradigmalarının eleştirisine araçsal akıl ve 

aydınlanma eleştirisi ile Frankfurt Okulu düşünürlerinin öncülük ettiğini söyleyebiliriz 

(Özdemir, 2007: 98). Frankfurt Okulu düşünürlerine göre, modernite insanlığa çok şey vaat 

etmiş ancak, geleneksel tüm kurumları sarsarak bir kısmını ortadan kaldırmış ya da bir kısmını 

değişikliğe uğratmıştır ve sonuçta “insana özgürlük vadeden”  modernite, “iddialarının aksine 

yeni tahakküm biçimlerinin taşıyıcısı” (Hira, Şan, 2007) olmuştur. Ayrıca, savaşlar, felaketler, 

doğanın yok oluşu ve diğer sayısız sıkıntılar, insanları modernitenin başlangıçtaki 

iyimserliğinden ve heyecanından uyandırarak entelektüelleri bu konuda düşünmeye zorlamıştır. 

Dolayısıyla, mitolojiden ve geleneksel otoritelerden kopuş anlamına gelen modernlik süreci, 



 

24 
 

kendisi bir mite dönüşerek sorgulanamaz bir otorite halini almış ve böylece yıktıklarının yerine 

geçmiştir (Ekşi, 2012: 36).   

Modernleşme sürecinin önemli bir aşaması olan ekonomik gelişmeler ile birlikte üretim 

süreçlerindeki büyük değişimler sonucu ekonomik faaliyet alanlarında bireycilik, rekabet, 

girişimcilik gibi kavramların esas alınmasına karşılık, büyük, kapitalist işletmelerin ortaya 

çıktığı 19. yüzyılla birlikte sermaye birikiminin artması, tekelleşme eğilimlerinin ve sanayi 

ekonomisinin egemen olmaya başlamasıyla, toplumu düzenleyenlerin daha çok ekonomik güç 

sahipleri olmaya başladığını ve giderek sivil ve siyasal yaşam üzerinde daha fazla egemen 

olmaya başladıklarını görebiliriz (Özdemir, 2007: 97). Dolayısıyla, ekonomik güce sahip 

olanlar toplum üzerinde giderek daha fazla söz hakkına sahip olmaya başlamışlardır. Böylece, 

liberal kapitalist düşünme biçimlerinin modernlik düşüncesinde baskın hale gelmesiyle akıl 

yürütme, bilgilenme ve aktarma süreçleri denetim altına alınmıştır (Özdemir, 2007: 97). İnsan 

aklını ve bilimi, geleneksel yapıların baskıcı otoriterlerinden kurtuluş için temel alan bir dünya 

görüşü olan modernite, böylelikle başlangıçtaki heyecanını yitirerek vaat ettiklerini yerine 

getirememiştir. Bu doğrultuda kapitalist dünya görüşü modern dünyada egemen ve baskın olan 

düşünce şeklini almıştır. 

Harvey’e göre de, 20. yüzyıl savaşları ve ölüm kamplarıyla, Aydınlanma projesi 

amaçladığının tersine evrilerek, “insanlığın özgürleşmesi hedefini, insanlığın kurtuluşu adına 

evrensel bir baskı sistemine dönüştürmeye daha baştan mahkûm olduğu yolunda bir kuşku 

doğmuştur” (Harvey, 2010: 26). Horkheimer ve Adorno’nun, Aydınlanmanın Diyalektiği 

(1972) kitabında ortaya sürdükleri görüş de tam olarak bununla örtüşmektedir. Onlar da 

“Aydınlanma akılcılığının arkasında yatan mantığın, bir hakimiyet ve baskı mantığı olduğunu 

savunmuşlardır” (Akt. Harvey, 2010: 26).  Birincil amacını dünyayı tüm gizemlerinden, büyü 

ve mitten kurtararak akıl ve bilgi vasıtasıyla dünyanın algılanmasını sağlamak olan 



 

25 
 

Aydınlanmanın, kendini tahrip etmesi ve gittikçe totaliter bir görünüm almaya başlaması 

Aydınlanmaya yönelik eleştirilerin temelini oluşturan argüman olmuştur.  

Kültür endüstrisi tanımı, Frankfurt Okulu teorisyenlerinin modernlik paradigmasının 

kültürü standartlaştırıcı etkisine yönelik eleştiri vasıtası ile ürettikleri bir kavram olmuştur ve 

“kapitalist modernliğin bireyin sonunu hazırlama” tehdidini içerdiğini ve “yeni bir tahakküm 

biçimi olarak kültür endüstrisinin tek boyutlu bir toplum yarattığını” savunmuşlardır (Şan, Hira, 

2007). Buna göre, bireyin bir özne olarak varlığının yok oluşu ve modern sanayi toplumunun 

kültürü altındaki durumu benliği yok etmeye başlamıştır ve kültür endüstrisinin inşa ettiği şey, 

bireyde sahte bir bireysellik yaratma duygusundan ibarettir. (Durdu, 2005: 130). Bernstein, 

Adorno’nun Horkheimer ile birlikte, bu kültür kuramını ilk kez açık bir biçimde, tarihsel ve 

felsefi bir bağlamda Aydınlanmanın Diyalektiği eserinde ele aldığını ve “Aydınlanma’nın 

kendi kendini yok edişini” ana hatlarıyla anlatmakta olduğunu belirtmektedir (Adorno, 2016: 

13). Onların tezine göre; insanlığı mitsel güçlerin elinden kurtararak, doğa üzerinde ilerlemeci 

bir denetim kurmasını sağlayan akılsallık, içsel doğası aracılığıyla mite yeniden dönülmesine 

ve böylece “yeni tahakküm biçimlerine” yol açmaktadır (Adorno, 2016: 14). Durdu’ya göre, 

Aydınlanma ile ortaya çıkacağı varsayılan özgürlük, kültür endüstrisi yoluyla tamamen yok 

olmuştur. Bireyi ve aklı özgürleştirmek, mitlerden ve doğaüstü güçlerden arınmak üzere yola 

çıkan Aydınlanma, sonuçta aklı tahrif ederek bireyi tahakküm altına almıştır (Durdu, 2005: 

131). 

Martin Jay, Diyalektik İmgelem adlı kitabında eleştirel teorisyenlerden bahsederken, 

enstitünün yaptığı çalışmaların ve araştırmaların ilerledikçe, “kültür endüstrisinin, insanı 

geçmiş dönemlerdeki tahakküm yöntemlerine ve pratiklerine oranla çok daha ince ve etkin 

yöntem ve pratiklerle tahakküm altında tuttuğunu düşünmeye ve savunmaya başlamış” 

olduklarını dile getirmiştir. Üstelik, enstitüye göre, teknolojinin gelişip hayatın her alanına 

yayılıyor oluşu, denetim ve tahakküm süreçlerini hızlandırmakta, otoriter yönetimlerin 
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Avrupa’da denetimlerini artırmasına ve Amerika’da ise kültür endüstrisinin etkinliğine 

artırmasına yardımcı olmaktadır (Jay, 1989: 313).  

Frankfurt Okulu teorisyenlerinden önce, “araçsal akılcılığın modernite çağında insan 

davranışını düzenleyen başlıca etken olduğunu” söyleyen Weber, teknolojide ve insan 

faaliyetlerinin bürokratik örgütlenmesinde rasyonelleşme kavramını anahtar kavram olarak ele 

almıştır (Giddens, 1996: 12). Weber (1974), modern çağ ve onun görünümlerini – ki bu 

görünümler kapitalizm, bürokrasi, şehirleşme, hukuk, kitle demokrasisi vs. dir- “empoze edilen 

bir kader” olarak düşünmek eğilimindedir ve bu kaderin, rasyonalizasyon ve her şeyden önce 

dünyanın büyüsünün kaybolması tarafından karakterize edildiğini öne sürmektedir (Akt. 

Çiğdem, 1997: 158, 159).  

Modernizme yönelik eleştirilerin diğer tarafında ise, postmodernistler tarafından 

yöneltilen eleştiriler vardır. Postmodernizmin modernliği eleştirmek üzerinden oluşturduğu 

çerçeve, bir sonraki bölümde daha detaylı olarak üzerinde duracağımız postmodernist akımın 

da temel görüşünü oluşturmaktadır (Kırılmaz, Ayparçası, 2016: 41). 

Moderniteyi, çelişkilerle dolu bir proje olarak değerlendiren Bauman, eserlerinde 

modern yaşamın hoşnutsuzluklarını ve bu hoşnutsuzlukların bireysel ve toplumsal yaşamdaki 

sonuçlarını ve ortaya çıkardığı rahatsızlıkları ele almıştır (Duman, 2008: 2-3).  

Akışkan Modernite adlı eserinde Bauman, klasik eleştirel kuramın hedefi olan 

moderniteyle bugünkü kuşakların içinde yaşadığı modernitenin arasında şaşırtıcı bir fark 

olduğunu belirtmiştir. Buna göre; eleştirel kuram döneminin modernitesi, günümüzün hafif, 

akışkan modernitesine göre daha ağır, katı, yoğun ve sistemseldir ve aynı zamanda totaliter bir 

rejim doğurmaya müsait bir modernitedir (Bauman, 2017: 54). Buna göre Bauman şu şekilde 

devam etmektedir:  
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“Zorla kabul ettirilmiş, her şeyi içine alan homojen yapısıyla totaliter bir toplum 

modeli, tam olarak etkisiz hale getirilememiş saatli bir bomba veya bedenden bir türlü 

çıkarıp atılamamış kötü ruh gibi tehditkâr bir şekilde ufukta asılı durmaktaydı. O 

modernite düzensizliğin, çeşitliliğin, anındalığın, çokanlamlılığın ve bireysel 

farklılıkların ezeli düşmanıydı ve bütün bu anomalilere karşı kutsal bir yıldırma savaşı 

başlatmıştı; bu savaşın beklenen ilk kurbanı ise bireysel özgürlük ve özyönetimdi. Bu 

modernitenin ikonlarının başında, çalışanların bedensel faaliyetlerini basit, tekdüze 

ve büyük ölçüde önceden belirlenmiş, itaatkâr bir şekilde takip edilmesi ve 

düşünmeden yapılması gereken hareketlere indirgeyen, bireysel inisiyatifi ve 

kendiliğindenliği yasak bölge ilan etmiş Fordist fabrika modeli vardı. Bunun ardından 

bürokrasi geliyordu...” (Bauman, 2017: 54). 

 

Moderniteyi toplum açısından yeni bir durum olarak değerlendiren sosyologların 

moderniteyi tanımlama şekillerinden anlaşılacağı üzere modernite karmaşık bir durumu içinde 

barındırmaktadır. Duman, Durkheim’ın modernite için, “anomi” tanımını yaparken, Weber’in 

moderniteyi, “dünyanın büyüsünün bozulması”, Marx’ın, “katı olan her şeyin buharlaşması” ve 

Giddens’ın ise “elimizden kaçıp giden dünya” olarak tasvir ettiklerini belirtmektedir (2008: 5). 

Bu eleştiriler doğrultusunda Duman, modernitenin geleneksel toplumların evreni algılayış 

biçimlerinden köklü bir kopuşu yansıtacak biçimde “yeni bir insan-evren ilişkisini” yarattığını 

ve bunun yanında, yalnızca “yapısal ve kurumsal alandaki” dönüşümlerle değil, aynı zamanda 

“bilişsel ve düşünsel zihniyette” yarattığı radikal değişimlerde de aslında modernitenin, 

“kendine özgü bir dönemselliği” temsil ettiğini dile getirmektedir (2008: 5).  

Aydınlanma projesinin vaatlerini yerine getirmede başarısız olması ve “insanlığın 

kurtuluşu adına evrensel bir baskı sistemine dönüşmeye daha baştan mahkum olması” (Harvey, 

2010: 26), konusunda kuşkular doğmasının ardından, Habermas gibi düşünürler, 

Aydınlanmanın “hedefleri konusunda yüksek derecede bir kuşkuculuk, araçlar ve amaçlar 

arasındaki ilişki konusunda tereddüt ve böyle bir projeyi günümüz koşulları altında 

gerçekleştirme olanağı konusunda karamsarlık besleseler bile, Aydınlanmacı ve modernist 

projeyi desteklemeye” (Harvey, 1997’den Akt. Özdemir, 2007: 98) devam etmişlerdir. Ancak 

kimi düşünürler ise, bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz üzere, postmodenist düşüncenin 
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çekirdeğini oluşturacak şekilde, “insanlığın kurtuluşu adına Aydınlanma projesini bütünüyle 

terk etmemiz gerektiği konusunda ısrar etmişlerdir” (Harvey, 2010: 27). 

  

1.2 POSTMODERN TOPLUM VE KİMLİĞİN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ 

 

1.2.1 Postmodernite Tartışmaları 

Modernlik paradigmalarının eleştirisine araçsal akıl ve aydınlanma eleştirisi ile 

Frankfurt Okulu düşünürleri öncülük ederken, postmodern düşüncelere kaynaklık eden tezler 

1960’lı yıllarda yükselen toplumsal muhalefet ile birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal hareketler 

olmuştur (Özdemir, 2007: 98). Dolayısıyla, postmodern düşüncelerin yaygınlaşması 

modernitenin geçirdiği bir takım değişim ve dönüşüm süreciyle olan ilişkisiyle 

bağlantılandırılabilir. Sanayi devrimiyle başlayan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel 

yapıdaki dönüşümler,  hümanist ve demokratik hareketlerin yükselişe geçmesi gibi koşullar 

neticesinde ortaya çıkan modern dönemin sonuçta geldiği nokta, postmodernist düşünürlerin 

eleştirilerinin temelini oluşturmuştur. Bu doğrultuda Özdemir’e göre postmodern düşünce, 

“modernlik tasarımının sorgulanması ve modernliğe duyulan inancın yitirilmiş olmasından yola 

çıkarak, dünyayı evrensel bir bütünlük olarak algılayan kesin çözümlerle, sorulara tam yanıtlar 

bekleyen bakış açısının reddini öngörmekte ve her alanda bir çoğulculuk ruhu ile hareket 

edilmesi gerektiğini öne sürmektedir” (Özdemir, 2007: 98).  

Önder Erol’a göre, siyasal ve ekonomik, kültürel ve toplumsal açılardan yeni bir çağa 

girilmiş olması konusunda bütün sosyoloji düşünürleri hemfikir olmasına rağmen, aralarında 

anlaşamaz oldukları nokta bunun modernitenin devamı niteliğinde bir dönem mi, yoksa 

postmodern olarak tanımlanan bütünüyle yeni bir çağ mı olduğu meselesidir (2016: 61). 

Dolayısıyla, bu iki dönem arasındaki kopma ya da ayrılmada nelerin belirleyici olduğu sosyal 

bilimciler arasında tartışma konusudur.  
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Yirminci yüzyılın son kırk-elli yılında kapitalizm içinde gerçekleşen önemli 

değişimlerle yeni bir evre olarak postmodernizme geçildiğini belirten Bocock, bu yeni evrenin 

özelliğini “en önemli sosyal, ekonomik ve kültürel süreç olarak tüketime doğru bir 

hareketlenmeyi kapsaması ve kapitalizmin etkisinin çok uluslu şirketler aracılığıyla gittikçe 

daha evrensel hale gelmesi” olarak tanımlar (Bocock, 2009: 84).  

Bununla birlikte, postmodernizmin özellikle 1980’li yıllardan itibaren yaşanan 

toplumsal gelişmelere karşılık gelen bir dönem olduğunu belirten K. Kumar, toplumsal 

düzlemde 1980 sonrasındaki toplumsal değişmeleri, kökende aynı olguyu ifade eden üç farklı 

gelişim çizgisi ile ifade etmiştir. Buna göre; postmodernizm, sanayi sonrası toplum kültürünü 

belirtirken, enformasyon toplumu; toplumdaki üretim güçleri/faktörlerindeki değişimi, post-

fordist kuram ise; toplumdaki üretim ilişkilerindeki değişimi vurgulamaktadır ve toplumsal 

düzlemde oluşan tüm bu gelişmeler genel olarak küreselleşme olarak adlandırılabilir (Akt. Ekşi, 

2012: 39).  

Hassan (1985), postmodern teorideki eğilimleri, modernite ve postmodernite arasındaki 

farklara ilişkin hazırladığı bir karşılaştırma ile gösterir. Hassan’ın bu karşılaştırması, 

postmodernitenin modernite karşısında neler bakımından bir tepki olarak 

konumlandırılabileceğini görebilmek açısından yararlı bir başlangıç noktası oluşturabilir. Buna 

göre modernite; “amaç”, “tasarım”, “hiyerarşi”, “hakimiyet”, “düzen”, “bütünselleştirme”, 

“merkezlenme”, “derinlik”, “gösterilen”, “büyük anlatı”, “belirlenmişlik”, “aşkınlık” gibi 

kavramlarla ifade edilirken; postmoderniteyi; “belirsizlikler” olarak tanımladığı “çoğulculuk”, 

“tutarsızlık”, “açıklık”,  “metinlerarasılık”,  “eklektizm”, “keyfilik”,  “içkinlikler” olarak 

tanımladığı, “bulanık bir simgesellikle kendimizi oluşturmamız”, “manevi dünyaya 

dönüklüğümüz” ve “tarihin ve diğer üst anlatıların gerçekleşmesini önleyen göstergeler 

yayınının tuzağına düşmüş oluşumuz” olarak tanımlar (Akt. Featherstone, 2013: 84, 85; 

Harvey, 2010: 59).  
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 Postmoderniteye genel olarak baktığımızda şu özelliklerini söylemek mümkündür: 

- Monolitik yapılar ve büyük anlatıların (teorik, ideolojik, dini, politik, bürokratik 

gibi) reddedilmesi esastır, 

- Rasyonel, kalıcı ve tek tip olan sorunsallaştırılmaktadır, 

- Farklılık ve çeşitlilik benimsenmektedir, 

- Bilginin zorunsuz, lokal ve bağlamsal olduğu görüşü kabul edilmektedir, 

- Rasyonalite, bilim, objektiflik ve kontrol, ilerleme kavramlarına karşı çıkış söz 

konusudur,  

- Kişinin uyumlu-özgün benliği kavramından çoklu özelliklere sahip, çoğul kimlikler 

görüşüne doğru bir değişim gerçekleşmektedir, 

- Gerçeklik söylem ve uygulama yoluyla kurulmaktadır dolayısıyla, mutlak değerler 

söz konusu değildir, 

- İktidar/güç tek parçadan değil, farklı kaynaklardan oluşmaktadır, 

- Derin yapılar yerine yüzeysel çözümlemeler söz konusudur (Tennant, 1996’dan Akt. 

Ekşi, 2012: 41).  

Şan ve Hira (2003), sanayi sonrası toplumu postmodern toplum olarak niteleyen ve 

modern dönem sonrasında farklı bir paradigmayla yeniden şekillendiği yönünde ortak bir 

kanaati paylaşan postmodern toplum teorisyenlerinin, postmodern toplumun modernitenin 

temelini oluşturan Aydınlanma fikrinden “epistemolojik bir kopuş temelinde” bir farklılığa 

karşılık geldiği düşüncesini savunduklarını belirtmişlerdir. Lyotard, Baudrillard, Jameson ve 

Bell gibi düşünürler, modern dönemden bir kopmanın yaşandığını ve yeni ve farklı bir dönemin 

ortaya çıktığını savunurlarken,  Habermas ve Giddens gibi düşünürler ise, öne sürüldüğü şekilde 

yeni bir dönemden bahsedilemeyeceği ve içinde bulunulan dönemin “modernliğin ileri bir 

biçimi” olabileceği hakkında görüş belirtmektedirler (Şan, Hira, 2003). 
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Postmoderniteyle yaşanan toplumsal değişmelere geçmeden önce iki taraflı görüşlere, 

moderniteden postmoderniteye geçiş sürecini nasıl gördüklerine, postmoderniteyi nasıl 

tanımladıklarına yönelik kısaca değinmek, postmoderniteyi anlamak bakımından yerinde 

olacaktır.  

Featherstone, postmodernlikten bahsederken, “kendine özgü örgütleyici ilkere sahip 

yeni bir toplumsal totalitenin ortaya çıkışını içeren bir çağ değişikliğini” ya da modernlikten 

kopuşu belirtmek anlamına geldiğini öne sürer ve Baudrillard, Lyotard ve Jameson’ın 

eserlerinde sezilenin de bu çağ değişikliği olduğundan bahseder (Featherstone, 2013: 23).  

Lyotard’ın postmodern topluma dair en önemli tezi, toplumu iyileştirme iddiası taşıyan 

“büyük anlatıları” yadsımasıdır. Lyotard, mantık ve bilimsel bilginin kullanılması yoluyla 

insanlığın iyileştirilmesi ve sosyal gelişimi fikrini “büyük anlatı” olarak değerlendirir ve 

bunlara şüphe ile bakar (Akt. Usher, Bryant, Johnston, 1997: 6). Postmodern Durum (1997) 

adlı kitabında Lyotard, toplumların postendüstriyel, kültürlerin ise postmodern olarak bilinen 

çağa girdikçe bilginin konumunun değiştiğini savunarak bilginin yapılanmasında yaşanan 

değişimler ile birlikte yeni bir döneme girildiğini öne sürmektedir (1997: 16). Harvey’e göre, 

Lyotard düşüncelerini “yeni iletişim teknolojileri” bağlamına yerleştirmekte ve postmodernlik 

düşüncesini, “ileri kapitalist ülkelerde iletişim dillerinde gerçekleştiğini düşündüğü çarpıcı bir 

toplumsal ve politik geçişin merkezine” koymaktadır (2010: 65). Bu doğrultuda Lyotard’a göre, 

modern toplumlardaki teknolojik gelişme ve ilerlemeler, bilginin tabiatında da değişime yol 

açarak, “toplumların bilgisayarlaştırılması” olgusunu ortaya çıkarmış, böylece modernden bir 

kopma ve kırılma gündeme gelerek, bu koşullar içinde postmodern toplum olgusu ön plana 

çıkmaya başlamıştır (Akt. Önder Erol, 2016: 62).  

Diğer yandan Featherstone, Jameson’ın postmodernizmi bir çağ değişmesi olarak 

düşünmeye Lyotard’dan daha isteksiz olduğunu, onun postmodernizmi daha çok İkinci Dünya 
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Savaşı sonrasından kaynaklanan “kapitalizmin üçüncü büyük aşamasının, geç kapitalizmin 

kültürel egemeni ya da kültürel mantığı” olarak kavradığını ve dolayısıyla postmodernizm 

terimini geniş anlamda kültüre gönderme yapmak üzere kullandığını, böylece kavramdan 

“kültür alanının dönüşümüne yol açan bir kültürel mantık ya da kültürel egemen” olarak söz 

ettiğini belirtir (2013: 24, 31). Postmodernizmi bir dönemselleştirme kavramı olarak kullanan 

Jameson, postmodernizm hakkında şunları dile getirmektedir:  

“Çok kere nazikçe, modernizasyon, post-endüstriyel toplum, tüketim toplumu, medya 

toplumu; görüntü toplumu veya çokuluslu kapitalizm olarak adlandırılan toplumlarda 

görevi, yeni resmi kültür özelliklerinin ortaya çıkışını, yeni bir sosyal yaşam tarzı ve 

yeni bir ekonomik düzenin ortaya çıkışı ile ilişkilendirmektedir” (Akt. Bocock, 2009: 

83). 

  

Jameson postmodernizmi, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki geç kapitalizm aşamasıyla 

bağlantılandırarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1940’lı yılların sonu ile 1950 başlarında 

yaşanan, “savaş sonrası patlama” ile başladığını öne sürer (Featherstone, 2013: 31; Bocock, 

2009: 83).  

The Cultural Contradictions of Capitalism (1978) eserinde, modern çağın sonlanmakta 

olduğunu belirten Bell’e göre, modern çağı biçimlendirmiş olan burjuva düşüncesinin insan 

eylemi, toplumsal ilişkiler ve özellikle ekonomik mücadele hakkındaki görüşü sona ermekte ve 

yeni bir çağ başlamaktadır (Akt. Özdemir, 2007: 115). İnsanlık tarihini sanayi öncesi, sanayi 

ve sanayi-ötesi toplum olarak dönemleştiren Bell, sanayi-ötesi dönemde teorik bilginin merkezi 

bir önem kazanmış olduğunu ve toplumda teknoloji olarak enformasyon teknolojisinin öne 

çıktığını savunarak, bu toplumu beş temel bileşenle tanımlamaktadır; ekonomik sektörde mal 

üretiminden hizmet ekonomisine geçiş, meslekler dağılımında profesyonel ve teknik sınıfların 

artışı, gelişmenin kaynağı olarak teknik bilginin merkezi bir önem kazanması, teknolojinin 

kontrolü ve yeni bir “entelektüel teknoloji” yaratılmasıdır (Akt. Özdemir, 2007: 116). Buna 

göre sanayi-ötesi toplumda, toplumu tahkim eden ve üreten gücün enformasyon olduğunu 
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savunan Bell’e göre, teorik bilginin artan işlevi dolayısıyla bilim ve teknoloji arasında nitelikli 

bir ilişki gelişmektedir ve böylece toplumsal ağırlığın bilgiye yöneldiği sanayi-ötesi toplumda 

güç odakları yer değiştirmektedir. Sona eren geleneksel mülkiyet ilişkilerinin yerini teknik 

beceri, makine ve fabrikaların yerini bilgi ve üniversiteler almış, bilim insanları ve 

araştırmacılar toplumun başat figürleri haline gelmiştir (Akt. Özdemir, 2007: 117).  

Baudrillard (2016), modern toplum ile postmodern arasında net bir ayrım yaparak, 

postmodern dünyayı hipergerçeklik olarak betimlemekte ve postmodern toplumun temel 

dinamiğini göstergelerin ve sembollerin tüketilmesi olarak göstermektedir. Featherstone’a 

göre, Baudrillard’ın “postmodern bir simülasyonel dünya tasviri”, meta üretiminin gelişmesinin 

bilgi teknolojisi ile beraber “anlamlandırma kültürünün zaferi”ne yol açtığı varsayımına 

dayanmaktadır (Featherstone, 2013: 28). Böylelikle, Marxist düşüncedeki metanın kullanım ve 

değişim değerleri yanında, malın gösterge değerinin postmodern dönemle birlikte arttığını 

savunan Baudrillard, modern endüstri toplumunun anahtarının üretim olduğunu, postmodern 

bir yapıda gerçekliği önceleyen modeller olarak taklitlerin toplumsal sisteme egemen olmaya 

ve toplumu bir “hipergerçeklik olarak oluşturmaya” başladığını öne sürer (Akt. Aslan, Yılmaz, 

2001:102). Böylece Baudrillard, “postmodern dünyanın simulakrlardan oluşan bir 

hipergerçeklik dünyası olduğu”nu öne sürer.  

Habermas’ı postmodern yaklaşımlardan ayıran şey, onun modernlikte hem muhafaza 

etmeye hem de yeniden canlandırmaya değer bir miras gören bakış açısıyla modernliğin 

kazanımlarına sahip çıkması ve modernitenin gerçekleştirilmemiş potansiyelini 

gerçekleştirmek istiyor oluşudur (Best ve Kellner, 1998’den Akt. Özdemir, 2007: 126). 

Postmodernistlerin eleştirileri karşısında Habermas modernitenin bir kriz içinde olduğunu 

kabul etmesinin yanında, bu krizin modernliğin içinde taşıdığı iletişimsel rasyonalite gibi 

kaynaklar sayesinde aşılabilecek bir durum olduğunu düşünmektedir (Girgin, 2018: 634). Bu 

bakımdan Habermas, modernliğin sonunun geldiğini kanıtlamaya çalışmak yerine, modernliğin 
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kendi sorunlarını çözebilecek potansiyele sahip durumda olduğunu vurgulayarak, bu 

problemlerden çıkış yolu aranması gerektiğini savunmakta ve modernliğin yeniden 

değerlendirilmesine yönelik düşünceleriyle en önemli modernite savunucusu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Habermas, “postmodern teorilerin modeniteye yönelttiği eleştirileri, aydınlanma 

karşıtı ve irrasyonel teorilerde görülebilecek tepkilerin bir biçimi olarak görmekte” ve 

postmodernistlere yönelik eleştirisini, postmodernistlerin argümantasyona önem vermemeleri, 

din, bilim, sanat ve felsefe ayrımlarını görmezden gelmeleri, öznelciliği savunmaları ve sözün 

ve mantığın “hiyerarşik üstünlüğünü yıkarak, retoriği ve yazıyı öne çıkarmaları”na 

yoğunlaştırmaktadır (Akt. Aslan, Yılmaz, 2001: 104,105).  

Giddens’ın, modern toplumu modernliğin kurumsal boyutlarını ayrıştırarak analiz ettiği 

konusundan önceki bölümlerde bahsetmiştik. Buna göre Giddens, modernliği modernist ya da 

postmodernist eleştirmenler gibi savunmak, eleştirmek ya da reddetmek yerine onu gelenekten 

ayıran ve bugünü şekillendirmesinde etkili olan bazı özellikleri üzerine eğilir. Modernliğin 

kurumsal analizinin yapılarak modernliğe özgü karakteristiklerin ortaya çıkarılması ile 

insanlığın içinde bulunduğu durumu daha net ortaya koyabileceğimizi düşünür (Girgin, 2018: 

640). Bu doğrultuda, modernliğin temel parametreleri olan kapitalist piyasa ekonomisi, ulus-

devlet ve sanayileşme gibi olgular belirleyiciliklerini hala sürdürmekte olduklarından, 

Giddens’a göre “postmodern bir dönemde değil, modernliğin sonuçlarının radikalleşip 

evrenselleştiği bir dönemde” yaşamaktayızdır (Kızılçelik, 1994: 88; Giddens, 2014).   

Tüm bu görüşler çerçevesinde, postmodernite ile birlikte yeni bir dönemin başladığını 

ve moderniteden farklılaşıldığını kabul etmekle birlikte, postmodernitenin modernite ile daima 

bir ilişki içerisinde olduğunu göz önünde bulundurmak ve bu ilişkiselliği neden ve sonuçlarıyla 

değerlendirmeye ve anlamlandırmaya çalışmak, modernite ve postmodernite dönemlerine ve 

bu dönemlerin toplumsal etkilerine bir bütünsellik içinde bakabilmek açısından önemlidir.  
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1.2.2 Değişen Yaşam Tarzları ve Değerler Bağlamında Kimliğin Yapısal 

Dönüşümü 

Postmodern perspektiften yaklaşıldığında modern toplumlardaki hız, gelişme ve 

karmaşıklığın giderek hız kazanması ve artmasının bir sonucu olarak kimlik de daha karmaşık 

ve değişken bir hale gelmiştir. Bu doğrultuda, postmodernite söylemleri kimlik olgusunu 

sorunsallaştırarak, kimliğin bir mit ve bir yanılsama olduğunu iddia etmektedir (Kellner, 2001: 

189). Bireysel kimliğin, toplumsal rollerin ve genel olarak toplum yapısının üretim ve piyasa 

ilişkilerine göre belirlendiği tezini savunan görüşlerin aksine postmodern yaklaşımlar, 

ekonomik büyüme ve toplumsal değişme hızının bir sonucu olarak, tüketim faaliyetlerinin ve 

yaşam tarzlarının postmodern dönemde kimliğin belirleyicisi rolünü oynadığını ileri 

sürmektedir. Bu anlayışa göre, modern endüstriyel toplumun üretici konumunda olan 

kimlikleri, kolektiflik anlayışı ve sosyal roller giderek önemini kaybederek üretim insan 

yaşamında merkezi bir öneme sahip olmamaya başlamıştır. Kellner (2001: 190), Frankfurt 

Okulu, Baudrillard ve diğer postmodern kuramcılar tarafından özerk ve kendini kuran öznenin, 

modern bireylerdeki bireycilik kültürünün bir başarısı olarak görüldüğünü ancak, bu özerk 

öznenin, “toplumsal süreçler ve rasyonelleşen, bürokratikleşen, dolayımlanan ve tüketicileşen 

bir kitle toplumu yüzünden” giderek parçalanmakta ve gözden kaybolmakta olduğunu dile 

getirmektedir. Bocock’un öne sürdüğü şekilde tüketim, postmodern kapitalizmin karakteristik 

özelliklerini gösteren bir olgu haline gelmiştir ve insanların kimlik duyguları üretimdeki yerleri 

ve iş rollerinden çok, “izledikleri tüketim kalıplarıyla ilgili” olmaya başlamıştır (Bocock, 2009: 

113). 

1960’lı yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretimin olağanüstü bir şekilde 

artması, ekonomik büyümeye paralel olarak yaşam standartlarını da giderek yükseltmiş ve 

farklı sınıfların daha yüksek harcanabilir bir gelire sahip olması tüketimin doğasında radikal bir 

değişime öncülük etmiştir. Harvey’e göre (2010: 317), “yeni organizasyon biçimlerinin ve 
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teknolojilerin hızla uygulamaya konulması yoluyla” ve “fordizmden esnek birikime geçişle 

birlikte” mekân ve zamanın kullanımları ve anlamlarında büyük bir dönüşüm gerçekleşmiş 

olduğundan yoğun bir zaman-mekân sıkışması evresi yaşanmaktadır ve bu durum “politik-

ekonomik uygulamalar, sınıf güç dengeleri ve kültürel ve toplumsal yaşam üzerinde insana 

yönünü şaşırtan, sarsıcı bir etki” yapmaktadır. Üretim sürecinin hızlanması, değişim ve 

tüketimde süreçlerindeki paralel hızlandırmaları zorunlu kılmış ve gelişmiş iletişim sistemleri, 

dağıtım tekniklerindeki rasyonalizasyon süreçleriyle birleşerek, malların piyasa düzeninde daha 

seri dolaşmasını olanaklı kılmıştır (Harvey, 2010: 318). Sermayenin devir sürelerinde görülen 

bu genel hızlanmadan kaynaklanan sayısız sonuçlar arasından Harvey (2010: 319), daha çok 

“postmodern düşünme, hissetme ve eyleme tarzları üzerinde özel etkisi olanlar” üzerinde 

durarak; “modanın, ürünlerin, üretim tekniklerinin, emek süreçlerinin, fikirlerin ve 

ideolojilerin, değerlerin ve yerleşik uygulamaların uçarılığında ve gelip geçiciliğinde bir 

artış” gözlemlendiğini, “katı olan her şey buharlaşır” türünde bir duygunun daha önce hiç 

olmadığı kadar yaygın olduğunu öne sürmüştür. Bunun meta üretimi alanındaki esas etkisi, 

“anında çözüm” (ihtiyaçların anında giderilmesi, “fast food” anlayışı) ve “atılabilirlik” 

(kâğıt/plastik bardak tabaklar, ambalajlama gibi) nitelikleriyle “kullan ve at” toplumunun 

ortaya çıkışının işaretleri olmuştur. Harvey’e göre bunun anlamı sadece üretilmiş malların 

atılması değil; aynı zamanda, değerlerin ve hayat tarzlarının, şeylere, yerlere ve insanlara 

bağlılığın da atılabilmesi anlamı taşıyordu ve bireyi, “şeylerin hızla işe yaramaz hale gelişi 

ihtimaliyle başa çıkmaya” zorlayarak, “sıradan günlük deneyimi ile çatışmaya girişinin dolaysız 

ve elle tutulabilir biçimlerini” oluşturuyordu (Harvey, 2010: 319). Tüm bu gelişmeler, 

toplumda değerlerin farklılaşması yönünde bir bağlam yaratarak, insan psikolojisini muazzam 

bir şekilde etkilemiş ve dolayısıyla insan ilişkilerinin ve kimliğin de dönüşüm geçirerek, 

akışkan bir yapıya bürünmesine neden olan etkileri oluşturmuştur.  
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1980’lerden itibaren dünyanın niteliksel olarak modern yaşamdan farklı olduğunu öne 

süren postmodern kuramcılar, kimliğin inşasında tüketimin ve tüketim kalıplarının kültürel 

görünümlerinin önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, daha esnek ve akışkan hale gelen 

kimlik yapılarının, toplumsal köklerden bağımsız olduğuna işaret ederek, iş rollerinin katı 

boyutlarının iletişim araçları ve tüketimin homojenleştirici etkisiyle çözüldüğünü savunurlar 

(Yanıklar, 2018: 233). Bocock, “post-modern” teriminin, “sosyal sınıf kavramının kimlik 

oluşturma konusunda diğer yollardan daha az önemli olduğu düşüncesini” doğurduğunu öne 

sürer (Bocock, 2009: 85).  Buna bağlı olarak, bireylerin üretim sürecinde aldıkları role bağlı 

olarak tanımlanan kimlik yapılarından,  tüketim hareketlerine bağlı olarak şekillenen kimlik 

yapılarına yönelik bir dönüşüm yaşanmıştır. Storey’e (1997) göre postmodern teoriler, gösterge 

ve imajların önem kazandığı “tüketim toplumu” içinde, kimlik duygusunun inşa edilmesinde, 

tüketim faaliyetlerinin artan bir öneme sahip olduğunu ve bunun aksine iş rollerinin giderek 

önemini kaybettiği argümanını ortaya koymaktadır (Akt. Yanıklar, 2018: 237). Diğer yandan 

Bocock, kimlik oluşturma ve onu koruyabilme konusunda üretim süreci içinde iş rolüne verilen 

önemin azaldığı göz önüne alındığında, postmodernizm içinde ekonomik sınıfların yerinin nasıl 

kavramsallaştırılabileceğinin önemli bir sorun olduğunu dile getirmektedir. Buna göre, boş 

zaman değerlendirme alışkanlıkları, müzik zevkleri, gıda ve içecek tüketim kalıpları, giyim 

stilleri gruplar arasındaki farklılıkları vurgulamak, sınırları çizmek veya sürdürmek için 

kullanılabileceğinden dolayı, etnik özellikler ve yaş gibi etkenler tarafından 

etkilenebilmektedirler. Ancak bu kalıpların modernizmde de bulunabildiğini öne süren Bocock, 

postmodern dönemde farklı olanın, tüketim kalıpları çerçevesinden, çeşitli sosyal, etnik, yaş ve 

dönem sınırlamalarının, bireyselleşmiş kalıplara oranla daha az öneme sahip olduğunu ve grup 

sınırlarının modernite koşullarında olduğundan daha akışkan hale geldiğini; insanların 

kendilerini parçası oldukları sosyal statü ya da etnik gruba ait hissetmediklerini belirtir 

(Bocock, 2009: 85, 86).  
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Featherstone’a göre, postmodern kültür doğrultusundaki dönüşümün sunduğu iddia 

edilen şey, üzerinde anlaşma sağlanmış evrensel kültürel beğeni yargısı ölçütlerinden 

uzaklaşıldıkça, eskiden dışlananın, garip, öteki, bayağı görülenin içeri alındığı, daha görecelikçi 

ve çoğulcu bir duruma varılmasıdır. Buna göre, postmodern toplumdaki eğilim, uzun süredir 

savunulan ve evrensel addedilen Batılı simgesel hiyerarşiden, farklılık ve çeşitliliğe daha fazla 

hoşgörü içeren bir yaklaşımla uzaklaşılması doğrultusundadır (Featherstone, 2013: 186). 

Modernite tarafından kutsanan ve yüceltilen her şey, kuralsızlık ve belirsizlik gibi kaygan bir 

zemin üzerine kurulu postmodernite tarafından sorgulanmakta ve bölünmüşlük, parçalanmışlık, 

özgün ve farklılığın yüceltildiği postmodernitede, kimlik olgusu da farklılık ve benzerlikler, 

çeşitlilik ve heterojenlik, görecelik ve parçalanmışlık, belirsizlik ve karmaşıklık kavramları 

kapsamında ele alınmaktadır (Karaduman, 2010: 2894). Funk, kimliğin kavramsallaştırılması 

kapsamında, “yamalı bohça kimlik,” “çok yüzlü benlik”, “parçalanmış durum”, “çoğul 

kimlikler” “çok yönlü parça-benler” ve “yüzer gezer kimlik yaşantısı” gibi tanımların, 

postmodern kimlik durumunu açıklayan en yerinde tanımlar olabileceğini belirtirken, “yüzer 

gezer kimlik” yaşantısının “somut ve tanımlanabilir bir özneden yoksun” olduğunu göstermekte 

olduğunu savunur (Funk, 2013: 63). 

Baudrillard’a göre, postmodern toplumun sistematik ve örgütlü tüketime alıştırma 

amacının, tüm 19. yüzyıl boyunca kırsal nüfusların sanayileşmenin gerektirdiği çalışma 

biçimine alıştırılma amacıyla eşdeğer ve onun uzantısı olduğunu anlamakta güçlük çekeriz. Ona 

göre, üretici güç olarak kitleleri toplumsallaştıran sanayi sistemli modern kapitalist toplum 20. 

yüzyılda kitleleri tüketim güçleri olarak toplumsallaştırmak ve tamamlanmak için ilerlemek 

zorundaydı (Baudrillard, 2016: 96). Dolayısıyla, üyelerini öncelikle üreticiler olarak 

şekillendiren eski tip modern endüstriyel toplumun aksine postmodern toplum, üyelerini 

öncelikle tüketiciler olarak değerlendirmekte ve tüketici rolünü oynama görevinin gerektirdiği 

biçimde şekillendirmektedir (Bauman, 2014: 92). Ancak bununla birlikte, Bauman’a göre, 
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postmodern toplum ile yakın geçmişteki endüstriyel toplumda yaşamak arasındaki fark bir 

rolün terk edilip yerine başka bir rol üstlenilmesi gibi köklü bir değişim değildir. Ona göre, her 

iki evresiyle de modern toplum, tüketilecek şeylerin üretilmesine muhtaçtır ve her iki toplumda 

da tüketme eylemi toplumun üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu durumda 

modernliğin iki evresindeki fark Bauman’a göre yalnızca “vurgular” ve “öncelikler” 

arasındadır; ancak bu vurgu ve önceliklerin değişimi toplumda, kültürde ve dolayısıyla bireysel 

hayatların her alanında oldukça büyük farklar yaratmaktadır (Bauman, 2014: 93). Bu farklar 

doğrultusunda, üretimden tüketim odaklılığa yönelik bu dönüşümle birlikte, sosyal sınıfların 

yerini yaşam tarzları, benzerliğin yerini farklılık, üreticinin yerini tüketici, çalışma etiğinin 

yerini tüketim etiği almaya başlamıştır ve bireysel kimlik anlayışı, endüstriyel toplumdaki iş, 

çalışma ve kariyerle ilişkilendirilen karakteri yerine giderek yaşam tarzları ve tüketimle 

özdeşleştirilmeye başlamıştır (Yanıklar, 2018: 239). Böylece, postmodern toplumda çalışma 

anlayışının yalnızca yaşamların sürdürülebilmesi amacıyla değil, tüketim mallarına ve 

dolayısıyla arzulara erişme amacına ulaşmak için bir araç görevini almaya başlamış olduğunu 

söyleyebiliriz (Bocock, 2009: 56).  

Ancak bu görüşlerle birlikte, postmodern toplumda çalışma yaşamındaki rollerin, 

kimliklerin önemli bir kaynağı olarak görülmemesinin tek nedeni olarak tüketimin muazzam 

bir şekilde artması ve toplum üyelerinin günlük yaşamlarında her zamankinden daha önemli bir 

yer edinmesi değil, esasen neo-liberal ekonomik politikaların çalışma dünyasını radikal olarak 

dönüştürmesi ve özellikle güvencesi ve gelir düzeyi yüksek olmayan, geçici biçimlerdeki bu 

yeni çalışma ortamlarında çalışan pek çok insanın yaşamında işin anlamsızlaşmasına neden 

olduğudur (Yanıklar, 2018: 240). Ayrıca Beck de (1992), risk yüklü, esnek ve geçici işleri 

içeren istihdamın bu yeni formlarıyla, çalışma ve çalışmama arasındaki sınırın giderek akışkan 

hale geldiğini belirterek, endüstriyel toplumlarda sınıf temelli kimliklerin gelişimi için bir alan 
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sağlayan çalışmanın, emek piyasasında artan bu güvencesizlik ve esnekliğin sonucu olarak 

önemini kaybettiğini vurgulamaktadır (Akt. Yanıklar, 2018: 240). 

Kellner’e göre de, modern kimlik yapısı meslek, kamusal (ya da ailevi) alandaki işlevler 

çerçevesinde oluşurken, postmodern kimlik görünüş, imajlar ve tüketime dayalı boş zaman 

etkinlikleri bağlamında oluşmaktadır. “Modern kimlik, kişinin kim olduğunu (meslek, aile, 

politik özdeşleşmeler vb.) gösteren temel tercihleri içine alan ciddi bir mesele”yken postmodern 

kimlik, rol yapma ve imaj oluşturma yoluyla, sahnedeki bir oyun karakteri şeklinde kurulan, bir 

boş zaman ürünüdür (Kellner, 2001: 199). Bu tür bir kimlik anlayışı doğrultusunda, postmodern 

kimlikler devamlı bir değişim halindedir ve her zaman yeniden inşa edilebilir, böylece insan 

hayatını her zaman değiştirebilir ve bunu yaparken seçimleri konusunda özgürdür, bir altkültür 

grubundan diğerine özgürce geçebilir, farklı gruplar içinde yer almış olan şeyleri karıştırarak 

birbirine uydurabilir (Bocock, 2009: 86; Kellner, 2001: 200). Buna göre Bocock, postmodern 

modelde, sabah geleneksel beslenen ve geleneksel giyim tarzıyla giyinen aynı insanın, bir gün 

klasik müzik dinleyebileceğini ve diğer bir akşam pop konserine gidebileceğini, bir başka gün 

kilise, sinagog ya da camiye, tapınak veya New Age toplantılarına gidebileceğini varsayar 

(Bocock, 2009: 87). Böylece farklı ilgi alanları, boş vakit değerlendirme şekilleri, bir topluluğa 

ait olma duygusu, modern koşulların birbirini dışlayan kalıplarının aksine, postmodern koşullar 

altında birbiriyle karıştırılarak bir araya getirilmekte ve hızla değişime uğrayabilmektedir. Bu 

durumda postmodern birey için, üst statü gruplarının yaşam stillerini taklit etmek yerine kendi 

yaşam tarzını bulmak en önemli kaygılarından birisi haline gelmektedir.  

Jameson’a göre, postmodern yapıda birey aşırı mutluluk ve coşku yoğunluklarının 

etkisiyle parçalanmış, çözülmüş, bağlantısızlaşmıştır ve “merkezsizleşen postmodern benlik” 

artık endişe yaşamaz, “o en derinliği, tözselliği ve modern benliğin ara sıra ulaşabildiği, ideal 

tutarlılığını” ve durağanlığını yitirir (Jameson 1983 ve 1984’den Akt. Kellner, 2001: 190). 

Dolayısıyla, “imaja dayalı”, “parçalanmış”, “derinliği olmayan” bir toplum olarak nitelenen 
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postmodern toplumda,  toplumsal değişme hızının artması ve kültürel karmaşıklık ile birlikte, 

tutarlı ve bütünlüklü bir kimlik oluşturma bir sorun olarak ortaya çıkmakta, bunun yanında, 

postmodern yapı ve ona eşlik eden tüketim kültürü, metalar aracılığıyla, kimliklerin sürekli 

olarak yeniden inşa edilebileceklerini vaat etmektedir (Yanıklar, 2018: 241, 242). Bocock’a 

göre kimlik oluşumu ve onu sürdürme süreci, kimliğin durağan ve sabit bir yapıda değil, aksine 

bireyin kendisi ve diğerleri tarafından nasıl algılanmak istediğini gösteren, aktif bir performans 

dizisi olduğundan dolayı arzuların oynadığı rollerle de ilgilidir (Bocock, 2009: 100).   

Kimliğin oluşturulması, iletilmesi ve sürdürülmesinde tüketim pratiklerinin giderek 

daha önemli hale geldiği postmodern toplumda, imaj ve görünüş de postmodern kimlik 

inşasının temel öğelerinden birileri haline gelmiştir. Karaduman’a göre, imajlar aracılığıyla inşa 

edilen kimlikler, akışkan, hareketli ve değişmeye açık bir karakter almıştır ve bu yapısıyla 

postmodern kimlik “daha çok boş zaman faaliyetleri ve tüketim imajlarıyla biçimlenen, özgürce 

seçilen ve özgürce değişebilen” bir yapıya bürünmüştür (2010: 2895). Sınıf, ulus gibi 

moderniteye özgü kavramlar yerine postmodern dönemin farklı toplumsal yapılara, yerel 

özelliklere gösterdiği ilgi, tikel kimlik yapılanmalarına verilen önemi de artırmıştır. Böylece 

ulus‐üstü/ötesi kimlikler oluşturma çabasıyla kolektif kimlikler aşınıma uğrayarak, “alt‐kimlik, 

üst‐kimlik” ya da “çok‐kültürlülük” gibi farklı kavramlar önem kazanmaya başlamıştır 

(Karaduman, 2010: 2892). Burada vurgulanması gereken nokta, kolektif kimliklerin erozyona 

uğraması ve giderek önemini yitirmesi sürecidir. Bu süreç, kolektiflikten bireyselliğe yönelik 

bir eğilimin ortaya çıkmakta olduğunun temel göstergelerinden birisidir. Tüketim üretimin 

aksine iş birliği gerektiren kolektif bir eylem değil, bireysel bir eylemin sonucudur.  

Kellner’e göre, benlik konumlarının ve muhtemel kimliklerin çeşitliliği ve zengin imaj 

kültürü, bireyin kimliğini yeniden inşa edebilmesi için devamlı yeni açılımlar sunmakla 

beraber, üretim hızına bağlı olarak artan metaların arasında seçim yapmak zorunda olan birey 

açısından fazlasıyla istikrarsız kimlikler yaratır. Bu doğrultuda Kellner, muğlaklığın, 
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postmodern kimliği kuran unsurlardan birisi olduğunu öne sürmektedir (Kellner 2001: 203, 

217). Bu yüzden, postmodern kültürün karakteristiği olan parçalanmışlık, çok katmanlılık, çok 

kültürlülük gibi özellikleri sabit ve sürekli bir kimliğin oluşmasını engelleyen temel nedenler 

olarak sıralayabiliriz. Bu sebeple, postmodern toplumdaki çeşitli imajların arasından aktif bir 

seçim yapma süreci sonrasında kurulan bu postmodern kimlik oldukça devingen, akışkan, 

tutarsız ve geçicidir ve bu yüzden sürekli bir oluş hali içerisindedir. Bu oluş hali içerisinde 

kimlikler, daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir bireyselleşme sürecinin ürünleridir ve her 

zamankinden daha fazla kesinliğini ve süreksizliğini yitirmiştir. 

Funk, ekonomik ve sosyal yapıda ortaya çıkan her kökten değişimin bireyin değişimine 

de yol açacağını öne sürer. Dolayısıyla, kimliğe bütünlüklü ve tutarlı karakterini veren 

toplumsal yapıların çözülüşü modern endüstriyel dönemin kimliğinden çok farklı bir bireysel 

kimlik algısının oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bu yeni kimlik özelliğini Funk, postmodern 

ben-odaklı kimlikler olarak kavramsallaştırmaktadır ve bu kimlik yapısının “güçlü bir ben 

üzerine kurulu olduğunu” belirtmektedir (2013: 11). Funk’a göre postmodern ben odaklı 

karakter özgür ve bağımsız bir biçimde, kural ve ölçülerle sınırlanmadan, yaşamını kendisi 

belirlemeye çalışmakta ve kendisinin belirlediği bu yapıda “ben odaklı bir dünya üretiminden” 

keyif almaktadır (2013: 55). Funk, gerçekliğin üretilmesindeki en gündelik deneyimin, 

televizyonun düğmesine basmak ya da zap yapmak olduğunu dile getirir ve düğmeye basmakla 

kişilerin oturma odasındaki verili gerçeklikten çoğunlukla köklü bir biçimde farklı olan bir 

dünya yarattıklarını öne sürer ve bunu postmodern ben odaklı karakterin büyük bir tutkusallıkla 

yaptığını belirterek bu iki durumun arasında bir benzeşme yaratır. Buna göre postmodern ben 

odaklı karakter, kendisini çevreleyen gerçekliği kendi kararıyla üreterek bir televizyon 

üreticisine ve program müdürüne dönüşür (Funk, 2013: 56). Ayrıca Funk, postmodern ben 

odaklılığın temel inancını şu şekilde açıklamaktadır;  
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“Kim olduğunu sana başkalarının söylemesine izin verme. Seni sen yapan sen 

olacaksın... Hiç kimsenin, neyin iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, sağlıklı ya da 

hasta, hakiki ya da yapay, gerçek ya da yanılsama olduğunu söyleme hakkı yoktur. 

Önemli olan tek şey, benim ben olduğum gerçeğinin ben odaklı biçimde üretmesidir” 

(Funk, 2013: 55, 56). 

 

Funk, postmodern karakterin açıklanan bu ben odaklı yaşantısının daha önceki hiçbir 

kimlik yaşantısıyla tanımlanmadığını ve bu yaşantının önceden verilmiş bir enformasyona 

göndermesi olmadığını öne sürer. Funk’a göre, “geçmişten gelen ve kalıcı, karakteristik, özgün 

veya sahici olan hiçbir şey” olmadığından dolayı postmodern öznenin “içi boştur” ve “kimlik 

yaşantısını belirleyebilecek bir kendilik imgesi” taşımamaktadır. Dolayısıyla, yaşama sevinci, 

korkaklık vb. duyusal hazlar gibi kişinin yerleşik ve tipik özellikleri olarak kendini gösteren 

özellikler, bir insanın kim ve ne olduğunun tanımlanmasında hemen hemen hiç rol 

oynamamaktadır (Funk, 2013: 63,97). 

 

1.3 MODERNİTE VE POSTMODERNİTE BAĞLAMINDA BİREYSEL 

KİMLİK VE BENLİK SORUNLARI 

1.3.1 Sekülerleşme ve İnançların Bireyselleşmesi 

Modernitenin “kutsal ve dünyevi” olanı birbirinden ayırmaya ve gündelik yaşamın bu 

düşünce üzerinden sürdürülmesine yönelik vaadi modernitenin ideolojik duruşunun ve 

sekülerizmin göstergesidir. “Batı rasyonalitesinin olguları ve gerçeklikleri parçalama 

eğiliminden beslenen bir kavram” olarak tanımlanan sekülerizm, “modern sanayi toplumlarında 

dinsel inançların, pratiklerin ve kurumların öneminin yitirildiği bir sürece karşılık gelmektedir” 

(Marshall, 2003’den Akt. Mirza, 2014:56). Durkheim’ın düşüncelerinden etkilenen Steve 

Bruce, Thomas Luckmann ve Karel Dobbelaere gibi toplumbilimcilere göre, endüstri 

toplumlarındaki işlevsel evrimleşme ve iş kollarındaki ayrışmalar, din kavramının sosyal 
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yaşamdaki etkilerini ortadan kaldıran bir sekülerleşmeye neden oluşturmuştur (Küçükcan, 

2005: 111). Bu yaklaşıma göre Küçükcan, dinin sadece inançlardan ibaret olmadığını ve 

toplumsal olarak doğum, ölüm, evlilik gibi hayatın farklı alanlarındaki törenler ve ritüellerle 

ilgili işlevsel yönleri olduğunu öne sürer (2005: 111). Ancak endüstrileşmiş toplumlardaki 

uzmanlaşma ve meslekî ayrışma dolayısıyla din adamlarının uzun süredir yapmakta olduğu 

işler ve yetkilerin ellerinden alınması, bu alanlardaki hegemonyaya da son verilmesine temel 

oluşturmuştur (Küçükcan, 2005: 111). Dolayısıyla sekülerleşmeyi, dinin toplumsal önemini 

azaltan bir süreç olarak ifade edebiliriz.   

Geleneksel dönemde din, doğal ya da sosyal nedenlerden kaynaklanan ıstırapların 

dindirilmesinde anlamlı ve kabul gören çözümler getirmesi, günahların affedilmesine ait 

birtakım açıklamaların yapılması, yorumların getirilmesi, inançların bireyler üzerine empoze 

edilmesi gibi fonksiyonları yerine getirirken, moderniteyle birlikte bireyin yaşamının 

çoğulculuk kazanmasının sonucu olarak kognitif ve normatif genel belirsizlik hali, dinin 

güvenilirliğini sarsmak ve etkisini zayıflatmakla kalmayarak onu ikame edecek alternatifler de 

sunmamıştır. Moderniyle ortaya çıkan laik ideolojiler ise artan sosyal adaletsizlik, yoksulluk, 

hastalık ve ölümlerle mücadele eden insanlar için tatminkâr teodiseler kurma yolunda başarılı 

olamamıştır. Dolayısıyla, geleneksel dönemde insanların ıstıraplara katlanmalarını 

kolaylaştıran değer yargılarına olan inancı ve güveni zayıflatan modernite, sonuçta bir ıstırap 

kaynağı olmuştur (Berger, Berger ve Kellner, 2000’den Akt. Ekşi, 2012: 48).  Berger’e göre 

din, “sosyolojik ve sosyal-psikolojik bakış açısından, insanın evrende kendini evinde 

hissetmesini sağlayan kognitif ve normatif bir yapı olarak” tanımlanabilir (Coşkun, 2010: 61). 

Bu durumda dinin etkisinin zayıflamasıyla evrende bir evsizlik yaşamaya başlayan birey, 

çoğulculuğun gelişmesiyle “kendi inandıklarına inanmayan, hayatı kendisininkinden farklı ya 

da kendisininki ile çelişen anlamlar, değerler ve inançlarca biçimlendirilen kişilerin” bilgiyi 

edinme şekillerini de öğrenmeye başlar (2010: 61). Bu doğrultuda, “çoğulculuğun, dinin toplum 
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ve birey üzerindeki etkisini” zayıflatan, sekülerleştirici bir etkisi bulunmaktadır (Coşkun, 2010: 

61).  

Mirza’ya göre, modern toplum bağlamında aklın egemenliği üzerinden inşa edilmiş bir 

dünya tasavvurunda bireyin dış dünyayla ilişki kurma biçimi tüketim kanalıyla 

gerçekleşmektedir (2014: 54). Her türlü kavramın ve nesnenin metalaştığı bu dönemde din, 

tüketime yönelik dolaşımda kaçınılmaz olarak yerini almıştır ve bu yüzden var olmak için 

üretmek zorunda olmayan, tüketici olarak da kendisini gerçekleştirebilen bireyin dinle kurduğu 

ilişkinin içeriği de kaçınılmaz olarak değişmiştir (Mirza, 2014: 54). Featherstone’a göre de, 

tüketim kültürünün “hedonizmi, anlık zevk peşinde koşulmasını, dışavurumsal hayat tarzlarını” 

öne çıkarması, “narsisist ve bencil kişilik tiplerini” doğurmakta ve bu durumun din açısından 

oldukça yıkıcı etkileri bulunmaktadır; sonuç olarak dinin toplum içerisindeki kurumsal 

temellerinin aşınması, geride birey ve toplum açısından zararlı etkileri olan bir boşluk 

bırakmaktadır (Featherstone, 2013: 196, 197). 

Mirza’ya göre bu durum, “dinin akılcılığın ideolojisi tarafından etkisizleştirilmesi ya da 

tanımlanmış sınırlar içine yerleştirilmesi” yanında başka yıkıcı bir etkiyi de söz konusu 

kılmaktadır (2014: 55). Buna göre, din, büyük anlatıların sona erdiğini kabul eden postmodern 

düşüncenin perspektifinden ele alındığında, “bir büyük anlatı olarak tahrip olmaktadır” (2014: 

55). Ancak, Mirza’ya göre, “dinin büyük anlatı bağlamında sekteye uğraması, yeni dinsel 

tutumların ve yaklaşımların yok olduğu anlamına gelmemekte” ve “dinselleşme, hem tüketim 

kültürünün bir unsuru olarak devreye sokulmakta, hem de kendinden menkul inanç biçimleri 

olarak şekillenmektedir” (2014: 55). 

Modern yaşamın en çok etkilediği alanlardan birisi inançlar alanı olmuştur. 

Taburoğlu’na göre (2008),  modern yaşam ile birlikte dünyanın sisi dağılarak, yerdeki yaşam 

fazlasıyla aydınlanmış ve fizikötesine dair derin kuşkular duyulmaya başlanmıştır. 
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Modernitenin temel anlayışlarından olan bilimsel ve dünyevi bakış içinde, tüm varlıkların 

görünür biçimler alması ve aydınlık bir alana taşınmasından dolayı modernlik, görünmeyene 

ve ortada olmayana dair metafiziklerin, ikonografilerin çözüldüğü bir zamandır. Taburoğlu’na 

göre, bu kuşku çağında kalabalıkları kuşatan dinlerin yerine, ortak temaları olmayan ve 

kurumsal dini yapılardan bağımsız maneviyat biçimleri ortaya çıkmakta ve bununla birlikte, 

her bireyin kendi ikonlarını, kişisel metafiziğini yaratabileceği çoğul bir kutsallık alanı da 

açılmaktadır. Kişilerin diğerlerinden farklılığı üzerinden kurulan maneviyat biçimleri aynı 

zamanda bireyliğin ifadesi olmaya ve "yaşam biçimleri" bu kutsallığın deneyimlendiği alan 

halini alarak, kutsallık da kişiselliği bezeyen ve süsleyen bir yapıya bürünmeye başlamaktadır. 

Taburoğlu, kendi farklılıklarına, bireyselliklerine ve özne olma hallerine fazlaca sahip 

çıkanların, kendi bireyliklerinin daha büyük bir varlık ya da otoriter dini yapılar tarafından 

kuşatıldığı bir maneviyat alanı içinde rahat etmelerinin zorlaştığından böyle bir maneviyatın 

ancak dünyevi mekânda inşa edildiğini ve böylece bireyin ötedünyalarla, ötedekilerle ve 

başkalarıyla olan bağlantılarının zayıfladığını belirtir. Dolayısıyla, fazlasıyla içe kapanık 

yaşayan modern özne, diğerleriyle olan bağlantı noktaları köreldikçe kolektif bir dinselliğin 

gereği olan, bir bütün olma becerisini de yitirmeye başlar (Taburoğlu, 2008: 223). Böylece, 

geleneksel kutsallığı ortadan kaldıran modern yaşamla birlikte, bireysel yaşam biçimleri kişinin 

kendi kutsalını yarattığı alanlar haline gelerek benlik, bu maneviyatın sergilendiği bir gösteri 

alanı halini almaya başlamıştır.  

Modern toplum, bireyin yaşadığı sıkıntılar karşısında özel yaşam alanını inşa ederek, 

bireyin iç alemi ve dış alemi arasına bir sınır çekmiştir. Berger’e göre bunun kurumsal açıdan 

en gözle görülür sonucu dinin bireyselleşmesidir. Özel yaşam ve özel kişiliğin bireyin 

belirleyicilik alanı haline gelmesinin ardından din konusu da bireyin özel yaşamında varlığını 

ve fonksiyonlarını sürdüren bir realite halini almıştır ve toplumsal hayatta bazı alanları kendi 

etki sahasının dışında bırakırken özel yaşamda bir ifade olarak varlığını başarıyla sürdürmeye 
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devam etmiştir. Bireyin bu özel yaşamı ise, modern ve postmodernliğin belirsizliğine, 

akışkanlığına, anonimliğine karşı bireyin kendi anlamını yaratıp, dışarıya göğüs gererken 

kendisine güç sağladığı bir alan olmuştur (Akt. Ekşi, 2012: 48; Coşkun, 2010: 61).  

Modernitenin iddia ettiği büyük anlatılarına duyulan düş kırıklığı, aşırı rasyonelleşme 

ve teknolojileşmenin yarattığı yabancılaşma ya da maneviyat yokluğu gibi nedenlerle, 

modernitenin varoluşsal anlam krizine dikkat çeken bazı toplumbilimcilere göre, sekülerleşme 

kuramı, “Batı Avrupa’daki din, toplum ve devlet ilişkilerinin tarihsel gelişim bağlamında 

geçirdiği süreçleri ele alması ve açıklaması bakımından” anlamlı olmasına rağmen, dünyanın 

diğer bölgelerindeki din ve toplumsal yapı arasındaki ilişkileri açıklaması yönünden eksik 

kalmaktadır (Küçükcan 2005: 113). Ayrıca, son yıllarda maneviyat ve anlam arayışlarına dönüş 

eğilimlerinin artması, modernlik ve sekülerlikle paralel olarak dinin yok oluşu iddiasını 

savunan görüşlerin giderek eleştirilmesine temel oluşturmaktadır (Küçükcan, 2005: 113). 

 Bu doğrultuda Mirza (2014: 51), dinselliğin yeniden güç kazanmasının postmodern 

yapının doğasıyla kolayca ilişkilendirilebileceğini belirtir. Wenzel’e (2012) göre, “mutlaklığın 

sorgulandığı bir evrede dinin ortaya koyduğu mutlak kutsallık kavrayışının geçersizleşmesi” 

her türlü gerçeklik tasarımının bir anlatı olarak ele alınarak yeniden yaratılmasının olası 

görüldüğü bir dönemde kaçınılmazdır (Akt. Mirza, 2014: 51). Bu konumlandırma, 

“postmodernitenin göstergelerinden biri” olmasının yanında modernitenin bastırdıklarının geri 

dönüşü açısından da ele alınmalıdır; bu postmodernitenin, “moderniteye bir cevaptan ziyade 

semptomatik göstergelerin ortaya çıkış mecrası” olduğunun bir kanıtıdır (Mirza, 2014: 51).  

Featherstone, modernliğin dünyevileşme, metalaşma, büyünün bozulması ve 

rasyonelleşme süreçlerinin dinsel duygulanımların “karanlığa gömülmesine” yol açmadığını 

belirtir (2013: 209). Featherstone’a göre, biçimsel dinler güçten düşüyor olsa bile 

kutsal/cismani ayrımlarını cisimleştiren simgesel sınıflandırmalar, dünyevi toplumsal 



 

48 
 

süreçlerin bağrında yaşamayı sürdürmektedir (2013: 209). Diğer yandan Giddens da dinsel 

semboller ve pratiklerin sadece geçmişin kalıntıları olmadığını, dinsel veya daha genelde 

manevi ilgilerin yeniden canlanmasının modern toplumlarda oldukça yaygın olduğunu ileri 

sürmektedir. Giddens’a göre, Marx, Durkheim, ve Weber gibi modern sosyal teorinin önde 

gelen düşünürleri, modern kurumların gelişmesiyle dinin zamanla ortadan kalkacağına 

inanıyordu (2014: 259). Ancak Gidden’s a göre, din ortadan kalkmamakla kalmamış, aynı 

zamanda etrafımızda yeni dinsel duyarlılık ve manevi girişim biçimleri yaratılmıştır. Ona göre, 

bu ilgi canlanmasının nedenleri geç modern çağın en temel özellikleridir. Bunun bir nedeni, 

toplumsal ve fiziksel evrenin giderek belirli bilgi ve kontrol biçimlerine tabi olmasının, aksine 

nispeten güvenli alanların radikal şüpheyle ve risk senaryolarıyla iç içe geçtiği bir sistem 

yaratmasıdır. Böylece din, bir ölçüde modernitenin ilkelerine bağlılığın zorunlu olarak askıya 

alınması gerektiği inancını üretir. Yeni din ve maneviyat biçimleri en temel anlamında 

bastırılanın dönüşünü temsil eder, zira onlar doğrudan (modern kurumların tamamen yıkma 

eğilimde olduğu) varoluşun ahlaki anlamıyla ilgili sorunlara yönelirler (Giddens, 2014: 259). 

Taburoğlu da, her dönemin insanı için maneviyat yaratma pratiklerinin, kutsallık ve 

tinsellik arayışının kaçınılmaz olduğunu ifade eder ve bu arayışın ardında, sonsuzun ve kutsal 

genişliğin dünyadaki küçük bir benzerini yaratma, cisimsiz ve maddesiz olanı resmetme, “ara 

biçimler suretinde yeniden vücuda getirme” çabası olduğunu dile getirir (2008: 13). 

Taburoğlu’na göre, bu yaklaşımların ardında, kutsallıkla kapanmayan bir söyleşi, yarı-mistik 

bir iletişim ve deneyim arayışı vardır ve böylelikle modernliğin, “katı olan her şeyin 

buharlaştığı” bir hayat stilinin içine, bazı şeylerin korunduğu ve kalıcı olduğu bir maneviyat 

önerisi taşınmış olur (2008: 13). 

Berger’e göre, tutarlılığın ve toplumca genel kabul görme durumunun mevcut olmadığı 

hallerde realitenin dini tanımları doğru olma vasfını kaybeder ve bir tercih meselesi haline 

dönüşür. Dolayısıyla, inanç artık sosyal olarak verilir ve bireyden bunu kendisinin elde etmesi 
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beklenir (Coşkun, 2010: 61). Bu doğrultuda, insanın anlam arayışı ya da manevi ihtiyaçlarının 

postmodern yaşamda son bulmadığını, sadece bunun arandığı yer olan geleneksel dinler yerine, 

yeni alanlar yaratıldığını ve bu alanların yaratılmasında bireyin aktif konuma geçtiğini 

söylemek mümkündür. Mirza’nın (2014: 14), postmodern dönemin göstergelerinden biri olarak 

karakterize olan “Yeni Dinsel Hareketler” olgusunu bu alanlara örnek olarak gösterebiliriz. 

Mirza’nın bu olguyu belli bir tanım üzerinden ele almasının nedeni, “bu oluşumların 

kendilerine ait bir sosyal taban yaratmaları ve inanç, kutsallık, deneyim, iyileşme, arınma gibi 

kavramlar üzerinden yapılarını oluşturmalarından kaynaklanmaktadır” (2014: 14). Bu 

hareketler, içeriğini oluşturan unsurları geleneksel yapılardan ya da modern dönemden alabilir 

ancak, buradaki asıl mesele bu öğelerin yeni bir zihin tarafından yeniden yorumlanması ve 

şekillendirilmesidir (Başokçu, 2003’den Akt. Mirza, 2014: 15). Dolayısıyla bir modern çağ 

sorunsalı olarak ele alınmaya açık olan bu konu aynı zamanda, modern düşüncenin yaşamı 

dünyevi ve seküler olarak ayırmasına bir cevap olması açısından bir yenilik özelliği de 

taşımaktadır. Mirza’ya göre, “Yeni Dinsel Hareketler” adı altında gelişen bu oluşumlar, modern 

yapının akışkan yapısı içinde biçimlenen bireylerin kendisine özgü öznel sorularına verilecek 

cevaplar açısından yeterli bir yapı sunmaktadır. Bireyin maneviyat arayışında verdiği sonsuz 

seçeneğin yanı sıra, bireyin varoluşuna yönelik bir onay da barındıran bu oluşumlar, modern 

birey için bir çekim odağı olmuştur (Mirza, 2014: 16).  

Bu doğrultuda, yaygınlığını giderek artıran bu oluşumlar sekülerizmin oluşturduğu 

dünyevi hayat şeklinin kutsal ve maneviyata ilişkin bir içerik tarafından ele geçirilmesi 

gerçeğine temel bir örnek sunmaktadır. Bu bakımdan, bu yeni oluşumları yalnızca modern 

çağın açmazlarına ve sekülerizmin dolduramadığı maneviyat boşluğuna bir cevap olarak 

okumanın yanı sıra, geleneksel inanışlara bir seçenek olarak ele almak, modern insanın profilini 

anlamak açısından önemlidir (Mirza, 2014: 18). Bu bağlamda din, kutsallık gibi kavramlar 

modern dönemle birlikte etkisini yitirmesi bakımından değil, farklı formlara bürünerek bireyin 
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yaşamında yeniden yükselişe geçmesi bakımından postmodern dönemle ilgili olarak üzerinde 

durulması gereken konulardan birisidir. Bu yeni oluşumlardan birisi olarak gösterebileceğimiz, 

inançların bireyselleşmesinin bir örneği olan New Age ve spiritüalizm akımı, kişisel gelişimin 

farklı türlerinin alt başlığı olarak ilerleyen bölümde daha detaylı olarak incelenecektir.  

 

1.3.2 Varoluşsal Kaygı, Parçalanmışlık, Yabancılaşma Bağlamında Kimlikler 

Modernite ile yaşanan köklü dönüşümlerin, gündelik toplumsal hayatların doğasını 

temelden değiştirmesinin yanında insan yaşamının en kişisel yanlarını da etkileyerek doğrudan 

bireysel hayatlarla ve dolayısıyla benlikle iç içe geçtiğinden önceki bölümlerde bahsetmiştik. 

Modern kapitalist toplumda, ekonomik gelişmeler doğrultusunda değişen üretim biçimleri ve 

iş bölümü gibi gelişmeler ve kentsel yaşam bu sürece etki ederek toplumsal rollerin ve 

sorumlukların çoğalmasına zemin hazırlayarak bireysel ilişkilerin doğasını kökten değiştirdiği 

gibi beraberinde yeni kimlik problemlerini de getirmiştir. Hızla değişen yeni dünyada, hayatı 

hakkında alacağı önemli kararlar kendisine bırakılmış olan bireyin, değişik toplumsal rollere 

kendini uyarlamak zorunda kalması, modern yaşamın sunduğu yeni sosyal yapı içerisinde 

bireyin tercihleri ve seçimleri konusunda sorunlar yaşamaya başlamasının temellerini 

oluşturmuştur.  

Gündelik toplumsal pratikler ve etkinliklere yönelik kararların temelinde güven 

kavramının yatmakta olduğunu söylemekle birlikte güven, risk, tehlike gibi kavramların 

modern dünyada farklı anlamlar kazanmaya başladığını öne sürebiliriz. Toplumsal ilişkilerin 

yerel bağlamdan koparılıp küresel bir zaman ve mekân bağlamına taşınması toplumda eskiden 

bilinmeyen tehdit ve risklerle karşılaşılmasına zemin hazırlamıştır. Ya da diğer taraftan, 

Giddens’a göre (2014), modern çağ öncesinde bireyi çeşitli tehlikelere karşı korumuş yerinden 

çıkarıcı mekanizmalar, tarihsel koşullarda değişim göstererek modern çağla birlikte birey için 
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yeni risk ve tehlikeler yaratabilir hale gelmiştir. Geleneksel değer yargılarının ve baskıcı 

otoritelerin etkisinden kurtulan birey üzerindeki baskılar azalmış ancak, toplum üyelerinin 

eskisine oranla daha fazla etkileşim içinde bulunmasına olanak tanıyan modern dönem, bu yeni 

sistem içinde insan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini gerekli kılmıştır. Böylece modern 

uygarlaşma sürecinde insan davranışları ayrıntılı bir biçimde düzenlenmeye, güdüleri 

ılımlaştırılmaya, davranış biçimleri rasyonelleştirilmeye başlamış ancak, bireyin uygar insan 

olma gereği olarak dayatılmış bulunan kuralların ihlal edilmesinden duyulan içsel korkuları 

artmıştır (Özdemir, 2007: 35). Berger bu durumu “yaşantı dünyaları çeşitliliği” olarak aktarır. 

Buna göre; modern hayatın sunduğu ortamlar, daha çeşitli ve ayrışmıştır; bu ayrışma özellikle 

kamusal ve özel alanın ayrımını içermektedir. Bu doğrultuda, Giddens’ın aktardığına göre, 

yaşam tarzı seçenekleri çoğu zaman ortamdakilerin içinde yer aldıkları kararlardır ve bireyler 

hayatlarının gündelik akışı içinde çeşitli ortamlar arasında hareket ettikleri için, yaşam 

tarzlarının sorgulandığı farklı ortamlar içinde kendilerini rahatsız hissetmeye başlarlar 

(Giddens, 2014: 112).  Sennett’e (1996) göre de; kamusal ve özel alan ayrışması ve bu alanlara 

ait farklı kuralların egemen olmaya başlaması, “duyguların irade olarak açığa vurulmasından 

korkma, kamusal alan içinde gizlenmek için kişinin duygularını aşırı düzeyde bastırma 

arzusu...” gibi neticelere yol açmıştır (Akt. Özdemir, 2007: 35).    

Giddens, bireysel kimliğin, bireyin eylem sisteminin devamlılığının bir sonucu olarak 

verili bir şey değil, aksine “bireyin refleksif (düşünümsel) etkinlikleri” içinde rutin bir biçimde 

inşa edilmesi ve sürdürülmesi gereken bir yapı olduğunu dile getirir. Buna göre tüm insanlar, 

kendi etkinliklerinin koşullarını sürekli gözetir ve bu anlamda refleksif farkındalık her insan 

eyleminin karakteristik bir özelliğidir. Bu aynı zamanda ilk bölümde üzerinde durduğumuz 

modernitenin kurumsal refleksivitesinin de özel koşuludur (Giddens, 2014: 53, 74). Bireysel 

kimliğin aktör tarafından refleksif olarak yorumlanan türden bir süreklilik olduğunu öne süren 

Giddens (2014: 75), bir “kişi” olmanın yalnızca refleksif bir aktör olmak olmadığını, bununla 
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birlikte bireyin kendine ve diğerlerine uyguladığı bir “kişi” düşüncesine sahip olması demek 

olduğunu söyler. Refleksiviteyle birlikte hayatı üzerinde daha fazla denetim yetkisi olan ve 

seçenekler arasında seçim yapmak zorunda olan modern birey, modernitenin getirdiği tehdit ve 

risklere karşı da daha açık bir hal almış olur (Önder Erol, 2016: 58). 

Giddens’a göre, seçim faktörü benlik düzeyinde gündelik etkinliğin temel bir 

bileşenidir; modernite bireyi karmaşık bir seçim çeşitliliğiyle karşı karşıya bırakmakta ve 

nelerin tercih edilmesi gerektiği konusunda da kapsamlı bir yardım sunmamaktadır (Giddens, 

2014: 110). Giddens’a göre, bireysel kimlikle ilgili varoluşsal sorun bireyin kendisi hakkında 

sunduğu biyografinin kırılgan doğası ile ilgilidir. Buna göre, bir kişinin kimliği davranış içinde 

ya da diğerlerine tepkide değil, öznel bir anlatıyı sürdürebilme kapasitesinde bulunur (Giddens, 

2014: 77). Böylece, üst modernitenin yoğun refleksif ortamlarında ve genel belirsizlik 

evreninde istikrarlı bir bireysel kimlik duygusu sürdürebilmek giderek zorlaşır ve belirli bir 

yaşam tarzını genel risk ikliminden korumak, bu yaşam tarzı ne kadar yerleşik hale gelmiş olsa 

da gittikçe güçleşir (Giddens, 2014: 163). Bu, Giddens’ın refleksiviteyle birlikte risk ve 

tehlikelere daha açık hale gelen modern bireyin bu durumunu varlıksal güvenlik sorunu ve 

varoluşsal kaygı olarak betimlemesidir.  

Kellner’e göre de, kaygı modern benliğin temel deneyimlerinden biri haline gelmiştir; 

“zira insan, doğru kimliği seçtiğinden ya da bir kimlik kursa bile onu gerektiği gibi” inşa 

ettiğinden hiçbir zaman tam olarak emin olamaz ve “diğerleri tarafından kimliğinin tanınması 

ve onaylanması konusunda da” sürekli bir kaygı içerisinde olur (Kellner, 1992: 142; 2001: 188). 

İnsan olmanın bir proje olduğundan bahseden Kierkagard’a göre, insan olarak asıl görev kim 

olduğunu keşfetmek değil, kendini yaratabilmektir. Bu modern insanın kendini yaratma ideali 

için durmadan çabalamasına işaret etmektedir (Akt. Ekşi, 2012: 53). Dolayısıyla benlik, modern 

insanın en büyük uğraşı olduğu kadar en büyük kaygılarından birisi haline gelmiştir.  
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“Kendisini gerçek ya da gerçekdışı tehditlerle karşı karşıya bulan” ya da “bu tehditleri 

gerçeklik perspektifinden algılayan” modern insanın, benlik algısına yönelik bir muğlaklık 

yaşaması ve rekabete dayalı bir şekilde kimliğine yönelik geliştirdiği projeleri sürdürmek 

zorunda olması dolayısıyla giderek nihilistik bir içeriğe sahip olması da kaçınılmazdır 

(Beardsworth, 2004’den Akt. Mirza, 2014: 52). 

Giddens, modern toplumda benlik üzerine yazılanlarının büyük çoğunluğunun ortak 

temasının, bireyin farklı ve büyük bir evrenle ilişki içinde güçsüzlük duyguları yaşaması 

olduğunu öne sürer. Buna göre, modern toplumlarda kontrolün, bireyin yaşamını şekillendiren 

birçok farklı etkenin kontrolü altında olduğu geleneksel yapıdan farklı olarak, dışsal birimlere 

geçtiği varsayılmaktadır. Marx’ın yabancılaşma anlayışı bu sorunla ilişkili analizlerin esas 

merkezini oluşturmaktadır. Bu anlayışa göre, üretici güçler, kapitalist üretim biçimi altında 

gelişirken, birey makineleşme ve piyasaların baskıcı etkisi altında hayatı üzerindeki kontrolünü 

kaybetmektedir. Böylece birey giderek yabancılaşmaya başlar ve insani güçler nesnelleşmiş bir 

toplumsal çevreden kaynaklanan şeyler olarak metalaşmaya başlar (Giddens, 2014: 240).   

Marx, yabancılaşma kavramını emek üzerinden ortaya koyar ve bununla kapitalist 

düzenin üretim ilişkilerini işaret eder. “İşçinin kendisi ve ürettiği nesne arasındaki bağlantı 

yitimi, üretilen şeyin dışında kendisiyle ve üretme eylemiyle de ilişkisini problemli bir hale” 

getirmektedir (Mirza, 2014: 11). Böylece, Marx’ın bireyin kendi etkinliklerinin sonuçlarına, 

kendi üretim faaliyetine, içinde yaşadığı çevreye, kendi türüne ve “nihayetinde tarihselliğe ve 

insani kapasiteleri üzerinden kendisine yabancı hale gelmesi olarak ortaya koyduğu 

yabancılaşma kavramı, modern insanın bireysel bunalımlarını ve anlam arayışını ya da anlamı 

reddedişini” şekillendiren bir kavram olmaktadır (Bottomore, 1993’den Akt. Mirza, 2014: 53). 

Bu doğrultuda, bireysel bunalım, anlam kaybı, güvensizlik gibi varoluşsal kaygı sorunları 

yaşayan yabancılaşmış insan Fromm’a göre, boş, korkak, izole ve edilgen bir yaşam 

sürmektedir. Bu durumda, kendini “yabancı ve anlamsız” hissettiği böyle bir deneyimin içinde 
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birey, kendisini etkinliklerinin yaratıcısı olarak görmemeye başlar ve sonuçta “hareketleri ve 

davranışlarının sonuçları” ona hükmetmeye başlar (Göktürk, Günalan, 2006: 129). Madde 

üzerindeki gücü arttıkça özel yaşamında ve toplumsal hayatta kendisini güçsüz hissetmeye 

başlayan birey, doğaya hâkim olmak için yeni araçlar yarattıkça bu araçların karmaşık ağına 

düşerek, onlara anlam kazandıran kendisini kaybetmeye başlamıştır. Böylece doğa 

konusundaki tüm bilgi ve hakimiyetine rağmen, “insan nedir?”, “nasıl yaşamak zorundadır?” 

gibi insan varlığının en temel soruları karşısında bilgisiz kalmıştır (Fromm, 1993’den Akt. Ekşi, 

2012: 68).  

Tekin, Berger’den hareketle modern bireyin sahip olduğu anlam krizindeki önemli 

etkenlerden birisinin modern çoğulculuk olduğunu dile getirir (2014: 39). Berger’e göre, 

modernliğin ve modern çoğulculuk biçiminin giderek yaygınlaştığı endüstri toplumunda 

“değerler sistemi toplumun tüm üyeleri için ortak olma özelliğini kaybetmiştir” ve “bireyler 

artık eylemlerini belirleyen bir ortak değerler sisteminin geçerli olduğu” ya da “tek bir 

gerçekliğin olduğu bir dünyada” yaşamamaktadırlar (Akt. Tekin, 2014: 39). Berger’e göre 

modern toplumun bu çoğulcu yapısı, bireyin her geçen gün biraz daha değişen ve devamlı 

hareket eden bir varlık haline gelmesine, gündelik hayatın akışında birbirinden çok farklı ve 

çoğu zaman da “birbiriyle çelişen durumlar içerisinde yüzer duruma” gelmesine neden olmuştur 

(Akt. Tekin, 2014: 39). Sürekli değişimin ve bir belirsizliğin hâkim olduğu dünyada yaşayan 

birey, bu durumun yarattığı anlam kriziyle başa çıkmak zorundadır. Mirza’ya göre, 

modernitenin yabancılaşma duygusuna eşlik eden diğer sorunsallarından birisi de modern 

çağdaki bu belirsizlik duygusudur. Bauman (2001), belirsizliğin bireyi hoşnutsuzluğa, 

kararsızlık ve duraksamanın egemen olduğu bir zihin durumuna yönelttiğini belirtir (Akt. 

Mirza, 2014: 53). Mirza ise, belirsizliğin, postmodernitenin tek bir gerçekliğin olmadığı ve 

farklı gerçekliklerin var olduğu iddiasıyla birlikte, modernitenin birey üzerinde yarattığı 

gerilimlerin semptomatik bir sonucu olduğundan bahseder (2014: 53). Bu durumda “kendisini 
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normatif aklın ve iradenin dışında bulan birey” (Mirza: 2014: 53), yeni konumunu bu belirsizlik 

duygusuyla tanımlamak durumundadır. Mirza’ya göre, bu duyguyla kendisini tanımlamak 

durumunda olan birey, anlam sorununu da çözmek için aidiyet, kimlik, başarı gibi kavramlarda 

yer bulmak zorundadır ancak, bu kavramların sürekli olmayışı, bireyi bir kısır döngü içerisinde 

yine belirsizlik duygusunun ortasına fırlatmaktadır (2014: 53). 

Bir anlam devrimi olarak görülen modernizmin aksine postmodernizm, bir anlam 

yoksunluğu olarak karşımıza çıkmakta ve kavramsal bir boşluğa düşen bireylerin etrafı 

anlamların yerini alan imgelerle çevrilmektedir (Best ve Kellner, 2011’den Akt. Sertalp, 2016: 

391). Toplumun her alanındaki çokanlamlılık ve uyaran bolluğu, kimlikleri ve toplumsal rolleri 

çeşitlendirirken, içlerini boşaltmış ve sınırlarını yeniden çizmiştir. Postmodernizmin 

belirsizliği, gerçeklik ve temsil arasındaki ilişkiyi değiştirmesinin yanı sıra bireylerin 

varlıklarını ve varoluş koşullarını sorgulamalarına neden olarak, bireylerin benliklerinde anlam 

kaybı ve parçalanmışlık olarak ortaya çıkmıştır (Sertalp, 2016: 391). 

Giddens, geç modern dünyada yaşamanın benlik düzeyinde farklı gerilimler ve 

güçlükler içerdiğinden bahsederken bunlardan birinin “birleşme/parçalanma” ikilemi olduğunu 

belirtir. Ona göre modernite parçalar ama aynı zamanda birleştirir. Giddens’a göre, birleşme 

olgusu, benlik söz konusu olduğunda bireysel kimlik anlatısının modern çağın yarattığı köklü 

değişimler karşısında korunabilmesi ve yeniden yaratılabilmesiyle ilişkilidir. Öte yandan 

parçalanma, etkileşim bağlamlarının çeşitlenmesine bağlı olarak artmaktadır. Modern 

ortamlarda birey, her biri kendine özgü olarak, farklı ve uygun davranış biçimleri gerektiren 

çok sayıda karşılaşma içinde yer almak durumunda kalabilir. Giddens’a göre bu durum, farklı 

karşılaşmalar içine girerken benlik sunumunu ilgili durumun gerekliliklerine göre ayarlayan 

bireyin, farklı etkileşim bağlamları kadar farklı benliklere sahip olduğunu göstermektedir 

(Giddens, 2014: 238, 239).  
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Giddens, farklı etkileşim bağlamlarında buharlaşan benlikte Fromm’un “otoriter 

uyumluluk” olarak nitelediği “adaptasyon biçimiyle” karşılaştığımızı belirtir (2014: 240). Buna 

göre Fromm, bireyin kendisi olmaktan çıkarak kültür kalıplarının kendisine sunduğu kişilik 

türlerini benimsediğini ve bu sebeple diğer tüm kişilere benzediğini ve diğerlerinin kendisinden 

beklediği kişiliğe dönüştüğünü ifade eder (Akt. Giddens, 2014: 240). Giddens, bu tür koşullarda 

yanlış benliğin bireyin gerçek güdülerini temsil eden asıl düşünme, hissetme ve isteme 

edimlerine baskın çıktığını ve onları engellediğini öne sürer. Bu durumda gerçek benlikten 

geriye kalan şey boş ve sahici olmayan bir şey olarak yaşanır ve bu boşluk hissi bireyin farklı 

bağlamlarda sergilediği sözde benliklerle doldurulamaz. Böylece, varlıksal güvenliği zayıf olan 

kişi, bireysel kimliği içinde, kendisini sadece davranışları diğerleri tarafından onaylandığı 

sürece psikolojik olarak güvende hisseder (Giddens, 2014: 240).  

Bauman, modern zamanların başından beri süregelen kimlik sorununun biçim ve 

içeriğini değiştirdiğini öne sürmektedir. Sorun kimliği nasıl edineceklerinden, modern 

toplumun akışkanlığı içinde hangi kimliği seçeceklerine evrilmiştir. “Oraya nasıl ulaşılacak?” 

sorusu yerini “Nereye gidebilirim ya da gitmeliyim? Ve yürüdüğüm bu yol beni nereye 

götürecek?” sorularına bırakmıştır (Bauman, 2015: 196). Bu durumda Bauman’a göre asıl 

belirsizlik, bireylerin seçtikleri kimlikleri nasıl edindikleri ve bu kimlikleri çevrelerindeki 

kişilere nasıl kabul ettirecekleri değil, hangi kimliği seçecekleri ve seçtikleri kimliğin piyasadan 

çekilmesi ya da çekiciliğini kaybetmesi durumunda başka bir seçim yapabilmeleri için gerekli 

olan koşulları nasıl sağlayacaklarıdır (2015: 196). Dolayısıyla, böyle bir ortamda bireyin en 

büyük endişesi ise, “sağlam bir toplumsal sınıf ya da kategori içinde” nasıl yer bulunabileceği 

ve “bulunması halinde bu yerin nasıl korunacağı” değil, güçlükle oluşturulan bu çerçevenin bir 

anda parçalanmasından ya da erimesinden duyulan kuşkudur (Bauman, 2015: 196).  

Bunun yanında Bauman, modern toplumun değişen değer yargılarından hareketle, 

kimliğin başka bir sorununa gönderme yapar. Buna göre “aynılık” ve “süreklilik” 
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postmodernitenin koşulları içerisinde artık kaçınılan duygular olmuştur. İki önemli kültür 

çözümlemecisi, Zbyszko Melosik ve Tomasz Szkudlarek’ın belirttiği gibi “Hedefe ulaştığım 

zaman özgürlüğümü kaybederim; birisi olduğum zaman kendim olmaktan çıkarım” tarzındaki 

görüşler, kimlik oluşturmadaki en büyük sorunlardandır (Bauman, 2015: 197). Bu doğrultuda 

Bauman’a göre, kimlikle ilgili bu sorun, “kimliğin bünyeye çok çabuk yapışmasının nasıl 

engelleneceği” (Akt. Yanıklar, 2018: 243) ile ilgilidir ve postmodern hayatın özü, kimliklerin 

kararlı hale getirilmesi değil, “sabitlikten kaçınmaktır” (2018: 243). Bauman’a göre, böyle bir 

dünyada akılcı tutum, mümkün olan sayıda çok fazla seçeneği açık tutmayı ve sıkı bir şekilde 

uyum sağlayan bir kimliği gerektirmektedir (Bauman, 2015: 197). Yanıklar’a göre, burada 

Bauman’ın vurguladığı nokta, bireylerin postmodern yaşamda gerçekten sağlam ve devamlı bir 

kimlik yaratması ve bunu kararsızlıktan kurtaracak bir yere sabitlemek için kullanılacak 

kaynakların “kronik yokluğundan” mustarip olmasıdır (2018: 243). 

Cushman (1995: 23), geleneksel yapıların çözülmesiyle, yer yön ve anlam duygusundan 

mahrum kalmış bir benlik yaratıldığını öne sürer ve bu benliği “boş benlik” olarak değerlendirir. 

Cushman’a göre, sürekli dönüşen ve değişen benlik, hiç bitmeyen bir kendini gerçekleştirme 

ve gelişme arayışındadır ona göre psikoterapi bu “boş benlik” in gelişimini teşvik ederek 

kasıtsız bir şekilde bu boşluğu yönlendiren bir endüstrinin gelişmesine neden olur.  Böylelikle 

kişisel gelişim endüstrisinin gelişme süreci ve çalışma dinamikleri “boş benlik” kavramı ile 

ilişkili hale gelmeye başlar. Modern ve postmodern dönemlerin tüm gelişmeleri, bireyin 

psikolojisini, bireyselliğini etkilemiş, sınırlandırılmış ve boş benliğin mevcut görünümünü 

oluşturmuş ve bu doğrultuda bu boş benliği doldurmaktan ve bireyin varoluşsal kaygılarını 

iyileştirmekten sorumlu mesleklerin oluşumuna zemin hazırlamıştır (Cushman, 1990: 600). 
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1.3.4 Narsisist Kimlikler 

Modernite ve benlik söz konusu olduğunda ortaya çıkan bakış açısı, modern toplumda 

benliğin kırılgan, hassas, bölünmüş ve parçalanmış olduğudur. Giddens, bu analizlerin teorik 

olarak post-yapısalcılıkla bağlantılı olduğunu ve bu bakış açısına göre toplumsal dünyanın 

dönüşümü ve dağılışı gibi benliğin de dönüşüm geçirdiğini ve dağıldığını belirtir. Post-yapısalcı 

eğilim içinde olan düşünürlere göre, benlik fiilen ortadan kalkmaktadır. Bu anlayışa göre tek 

özne, kimliğini dil veya söylemin parçaları içinde bulan merkezsiz bir öznedir (Giddens, 2014: 

215). Benlikle ilgili bu görüşlerin yanında aynı ölçüde bir görüş modern toplumdaki narsisizme 

odaklanır. Sennett, narsisist kimlik özelliklerinin ortaya çıkışını, Kamusal İnsanın Çöküşü 

(2010), adlı eserinde kamusal hayatın çözülüşü teziyle bağlantı içinde tartışır. Sennett, kamusal 

etkinlik alanları daralırken ve kent ve şehir hayatı ortaya çıkarken, insanın kendini özel alanında 

var etme eğilimi ile karakterize olan “modern benliğe” odaklanır ve benlikten başarılı bir 

biçimde üstesinden gelemeyeceği görevler talep edildiğini öne sürer. 

Sennett’e göre, dış dünyanın bireyin iç dünyasına çekildiği bu benlikte, “her şeyi kendi 

iç dünyasından okuyan insan, hayatta karşılaştığı olguları kendi ilgilerine göre değerlendirip 

tavır almaya mahkûmdur” (Akt. Paker, 2011: 65). Diğer yandan narsisizm, kişinin kendine 

duyduğu hayranlıktan kesin olarak ayrılmaktadır. Sennett’e göre narsisizm, benlik ve dış 

dünyalar arasında, “neyin benliğin tatmininin alanına ait neyin bu alanın dışında olduğunun 

algılanmasını engelleyen kendine dönüklük halidir” (2010: 22). Narsisist modern benlik, dış 

olayları “bu kişi ya da olay benim için ne ifade eder?” (Sennett, 2010, 22) sorusu etrafında 

şekillendirmektedir. Bu anlamda narsisizm, kendine dönük olmayı ve yaşamı kendisinden 

hareketle tanımlama eğiliminde olan yeni bir kişilik özelliğine vurgu yapar. Narsisizm yakın 

ilişkileri sürdürmek için gerekli olan “bağlılık” ile karşıtlık içindedir çünkü bağlılık Giddens’a 
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göre, bireyin kendini gerçekleştirme arayışı içinde gerekli olan çoğu deneyimin yaşanma 

fırsatını sınırlamaktadır (Giddens, 2014: 215). Bu durumu Sennett şu şekilde açıklar: 

“Diğer insanların ve dış edimlerin kişisel önemleri öylesine vurgulanır ki, söz konusu 

kişiler ve olaylar kendi başlarına anlamsız hale gelirler. İlginçtir ki, benliğin bu kendine 

gömülmesi benliğin gereksinimlerinin tatminini engeller. Amacına ulaşma ya da bir 

başkasıyla ilişki kurma noktasındaki kişinin, “Aslında istediğim bu değildi” duygusuna 

kapılmasına neden olur. Narsisizm böylelikle, hem benliğin gereksinimlerine tam 

anlamıyla gömülme hem de gereksinimlerin tam olarak doyurulmasını engelleme 

şeklinde ikili bir özellik taşır” (Sennett, 2010: 22).  

 

Narsisizm sürekli bir kimlik ve doyum arayışını gerektirir ancak, sürekli “Ben kimim?” 

sorusunu yanıtlayabilecek bir tanım aramak insana acı verdiği gibi, sürekli doyum arayışı 

yüzünden, kişinin etkinlik ufukları daima sıkıcı ve yavan görünür. Sennett’e göre narsisizm, 

güçlü bir benlik sevgisinin tam zıttıdır, kendine kapanma doyum sağlamaz ve aksine benliğe 

zarar verir. Bununla birlikte, narsistik benliğin kendine saygısı ve sorumluluk duygusu da 

kaybolma eğilimi göstermektedir (Sennett, 2010: 416; Giddens, 2014: 216).  

Funk (2013: 57) narsisizmin, “boyutları büyütüldüğü için insanın kendi ben'inin ve 

bunun sonucu olarak da kendisi dışındaki her şeyin çarpıtılmış algısı” olduğunu ileri sürer. Ona 

göre narsisist kişi, kendisini olumlu ya da olumsuz anlamda "muhteşem" olarak algılar ve bu 

doğrultuda kendini büyük bir günahkâr ya da işe yaramaz biri olarak yaşaması durumunda bile 

olumsuz anlamdaki büyüklenmeciliği yüzünden acı çeker. Bu noktada narsisist birey öbür 

yüzünü (zayıflığını ve zavallılığını, başarısızlığını ve hata yapabilirliğini, korkaklığını ve 

bağımlılığını ya da tersine, yeteneklerini ve gücünü) yadsıyarak bunları çevresine yansıtır ve 

bu durum narsisist bireyin çevresiyle olan ilişkisini belirler. Bu bakımdan narsisist kişilik 

Funk’a göre, kendini idealize ederken çevreyi değersizleştirir ya da kendini değersizleştirirken 

çevreyi idealize eder (Funk, 2013: 57). 

Diğer yandan Lasch, Sennett’in “narsisizm kendine hayranlıktan ziyade kendine karşı 

öfkeyle ilişkilidir” görüşüne katılır ve narsisizmin çocuksu bir öfkeyle kendini savunma, 
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ayrıcalıklı benliğin her şeye sahip olma fantezilerini ödünleme girişimi olduğunu aktarır 

(Giddens, 2014: 217). Lasch, Narsisizm Kültürü adlı kitabında, modern toplum ve kapitalist 

değerler bağlamında bir narsisizm kültürünün geliştiğine ve bu kültürün, kapitalizmin ilk 

aşamasındaki “iktisadi insan”ın yerine, yeni bir kişilik yapısı ortaya koyduğuna işaret eder ve 

bu yeni kişiliği “psikolojik insan” yani narsisist birey olarak isimlendirir (Lasch, 2006). Lasch 

narsisizmi, özellikle modern toplumsal hayatın insanlığı yıkıma götürebilecek doğasıyla 

ilişkilendirir ve narsisizm kültürünün, geleneksel değerlere dayalı yaşam biçimlerini tasfiye 

edecek denli kuşatıcı olduğunu ifade eder (Giddens, 2014: 217). Lasch’e göre, kimsenin 

potansiyel küresel zararlardan nasıl kaçınabileceği konusunda görüş sunamadığı, dünyanın 

herhangi bir yoldan iyileştirme umudu bulunmadığı bir ortamda küresel riskler, herkesin kabul 

ettiği bir gerçek haline gelmiştir. Genel toplumsal yapının kontrol edilebilme umudundan 

vazgeçen insanlar, küresel risklerden uzak durarak bunları artık düşünmemeye ve etkinliklerini 

sadece kendi hayatta kalma stratejilerine yoğunlaştırmaya başlayarak salt kişisel uğraşılara, 

kendilerini ruhsal ve bedensel olarak geliştirmeye ve Doğu’nun bilgeliğine yönelirler (Giddens, 

2014: 217; Lasch, 2006: 23). Lasch bu durumu tarihin yadsınması, kökleri geçmişe uzanan ve 

geleceğe doğru ilerleyen uzun bir kuşaklar dizisine ait olma duygusu bağlamında tarihsel 

süreklilik hissinin kaybolması olarak ifade eder (Giddens, 2014: 217). Bu bağlamda, kaygıdan, 

nedeni bilinmeyen hoşnutsuzluklardan, içte hissedilen boşluk duygusundan yorulan yirminci 

yüzyılın psikolojik insanı, karşılanması oldukça zor bir huzur arayışı içindedir (Lasch, 2006: 

36). 

Lasch’in “narsisizm kültürü” olarak adlandırdığı şey daha sonra “hayatta kalabilme 

kültürü”ne dönüşür. Dünyanın sunduğu tehditler ve her şeyin sona ereceği korkusunun etkisi 

altında, hem geçmişle hem de gelecekle ilişkisini psikolojik olarak koparan narsisist birey, tüm 

dikkatini “kişisel icrası” üzerinde yoğunlaştırarak “aşkın bir biçimde kendisine yönelir” (Lasch, 

2006: 25). Dolayısıyla, “geçmişe duyarsızlık, geleceğin reddedilmesi ve sadece günü yaşama 



 

61 
 

kararı, bireylerin üzerlerinde yok denecek kadar az kontrole sahip olduğunu hissettikleri 

etkilerin hakimiyetindeki koşullarda, gündelik hayatın karakteristik bir özelliği” halini almış 

olur (Giddens, 2014: 219, 220, 224). Bunun yanında, duygusal bağımlılık korkusu ile birlikte 

bireyler daha fazla tatmin içeren yakın ilişkiler talep ederler ve kişisel ilişkilerinde takındıkları 

güdümleyici ve sömürücü tutum, bu ilişkileri yavan, yüzeysel ve doyurucu olmayan ilişkiler 

haline getirir. Bu durum narsistik benliğin ölçüsüz taleplerde bulunmasına karşılık, bu talebin 

karşılığının gerektirdiği şeyleri reddetmesiyle mümkün olur (Lasch, 2006: 14).  

Lasch, aile yapısının zayıflaması ve tarihsel süreklilik duygusunun kaybolmasıyla, 

ailenin ve geleneksel liderler ve bilgelerin otoritesinin yerine bir “uzmanlık kültürü”nün ortaya 

çıktığını öne sürer. Bu yeni uzmanlar, narsisist bireyin huzur arayışında terapi kültürünün 

ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve her türden uzmanın insanların ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalıştığı bu yeni bir tür ataerkillik biçiminde, bu uzmanlara bağımlılık bir hayat tarzı halini 

almıştır. Modern toplumlardaki bağımlılık artık yetişkinlik hayatının çoğu alanına yayıldığı 

için, ortaya çıkan güçsüzlük tepkilerine bir reaksiyon olarak narsisizm yoğunlaşmaktadır 

(Giddens, 2014, 219, Lasch, 2006: 32). 
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İKİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL GELİŞİM ENDÜSTRİSİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 

2.1 KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ  

Kişisel gelişim kitaplarının çıkış kaynaklarına baktığımızda, kökeninin erken modernlik 

dönemlerine kadar dayanmasını söylemekle beraber 19. yüzyılın, kişisel gelişim yazının 

bugünkü mevcut durumuna yönelik şekillenmesinde önemli bir dönem olarak öne çıktığını 

söyleyebiliriz. Din, sekülerlik, kültürel faktörler ve psikolojinin 19. yüzyıldaki yapısal 

dönüşümleri ve iç içe geçmişliği, kişisel gelişim endüstrisinin bugünkü mevcut görünümünün 

temellerini atmaya başlamıştır. Endüstrileşme ve kentleşmenin artması, teknolojinin gelişmesi 

ve tüketimin artması 19. yüzyılda kişisel gelişimin değişen yüzündeki en büyük etkiyi 

yaratmıştır (Prager, 2001: 29). Özdemir, kişisel gelişim anlayışının modernitenin ortaya 

çıkardığı sanayi toplumu ve bürokratik rasyonalitenin başarısızlığını öne sürerek genişleyen 

postmodern önermeler ile beslenmekte olduğunu öne sürer (2007: 93). 

Kişisel gelişim kitaplarının 19. yüzyılla aldığı görünümden önce erken modernlik 

dönemlerindeki gelişimine kısaca odaklanmak alanın bütünsel bir şekilde kavranabilmesi 

açısından fayda sağlayacaktır.  

 Starker (2008: 13-14) Birleşik Devletler’deki ilk kişisel gelişim kitaplarının tarihini 17. 

yüzyıla kadar dayandırmakta ve bu kitapların köklerini Protestan Hıristiyanlık ve Püriten 

ideolojilerin dayandığı gelenek ve değerlerden aldığını öne sürmektedir. Püriten ideoloji, 

insanların Tanrı'nın isteklerine uygun yaşadığı sürece, Tanrı'nın da onların beklentilerini 

karşılayacağına ve bireylerin yaşamlarını kendilerine göre şekillendirmekten sorumlu olduğuna 

inanıyordu. Bu açıdan bakıldığında çalışkanlık, tasarruf, hoşgörü, sorumluluk gibi bir takım iyi 

değerler öneren Püriten inancının, 17. yüzyıldaki danışma kaynaklarının türüne egemen 

olduğunu söyleyebiliriz. Danışma kaynaklarının ilk kökleri dinsel içeriğe dayansa da kişisel 



 

63 
 

gelişim türü zamanla daha seküler kaynaklar tarafından hızla şekillenmeye başlamıştır (Prager, 

2001: 29).  

 Benjamin Franklin’in kendi öz yaşam öyküsünü anlattığı Poor Richard’s Almanac 

(1732) kitabı, yaşamında kendi kendine geliştirmiş olduğu “erken kalkan çok yol alır”, “sağlık, 

para ve bilgelik kazanır”, “acı yoksa kazanım da yok” gibi özdeyişleri içermekte ve modern 

anlamda kişisel gelişim edebiyatının temelini oluşturduğu kabul edilmektedir (Özdemir, 2007: 

42-43). Amerikan burjuvazisinin eğilim ve özelliklerini yansıtan Franklin, kapitalist ahlakın 

tutumluluk, dakiklik, çalışkanlık gibi özeliklerini kendinde taşıyan bir kişinin asla yoksul 

kalmayacağını, bu kurallara uyan herkesin zengin olabileceğini söylemektedir. Öz 

değerlendirmenin yardımıyla asil bir hayatın nasıl yaşanabileceğini göstermeye çalışan 

Franklin’in kitabı, aynı zamanda başarılı olmak için pratik yollar önermekteydi. Franklin’in 

öncülüğünü yaptığı bu düşüncelerin o yıllarda üretim güçlerini geliştirerek toplumsal zenginliği 

artıran ve genç kuşaklara yeni fırsatlar açan Amerika’da birçok insana esin kaynağı olduğu öne 

sürülmektedir (Pekcoşkun, 2013:21).  

 18. yüzyılda giderek seküler bir yapı almaya başlayan kişisel gelişim türündeki eserler, 

19. yüzyılla birlikte yaşanan toplumsal dönüşümler neticesinde bireysel başarı ve gelişim odaklı 

bir görünüme bürünmeye başlamıştır ve böylece 19. yüzyıl Batı’nın kişisel gelişim endüstrisi 

tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Ayrıca, gelişen endüstrileşmenin etkisiyle zenginlik 

isteği ve materyalizm yükselen değerler olmaya başlamıştır (Ekşi, 2012: 108). Kentleşmenin 

gelişimi, sanayileşmenin hızlanması ve üretim tesislerinde artış dolayısıyla insanlar önemli 

sosyoekonomik değişimleri deneyimlemeye başlamışlar ve bu dönüşümler insanları bu 

dönemin olanaklarına ve gerekliliklerine uygun olarak yaşamlarını sürdürmeye teşvik etmiştir 

(Starker, 2008: 16). Özdemir, döneme egemen olan çalışma etiği ve anlayışını yansıtan 

kitaplarda ılımlılık, tutumluluk, perhizcilik gibi olguların öne çıktığını ve anında haz elde etme 

ve doyuma yönelik kısa vadeli düşünme biçimlerinin yerine uzun erimli bir başarı ve mutluluk 
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arayışının onaylanmasının ön planda olduğunu söyler (2007: 44-45). Liberal kapitalist 

modernite anlayışını dışa vuran söylem biçimlerine egemen olan bu tarz bir yandan öz-denetim, 

kişisel sorumluluk gibi değerleri yansıtırken diğer yandan davranış ve tüketim biçimlerinde 

sınıfsal farklılıkları yansıtan metaların kullanımı, giyim, kuşam, temizlik, konuşma, yemek, 

toplantı, söz söyleme ve benzeri gündelik etkinliklerle ilgili beceriler daha fazla önem 

kazanmaya başlamıştır (Özdemir, 2007: 44-45). Endüstrileşme hareketi, sosyal ve ekonomik 

gelişmeler, yeni istihdam olanakları, kentleşme ve benzeri dönüşümler, Batı’nın bireylerini 

daha kararlı olmak ve daha fazlasına sahip olmak konusunda büyük ölçüde etkilemiştir. 

Endüstrileşme ve ekonomik gelişmelerin ışığında, zengin ve güçlü olma, konforlu ve lüks bir 

hayat yaşama istekleri önem kazanmaya başlamıştır.  Bu koşullar altında yaşamaya çalışan 

bireyler, önceki yüzyıllarda yaygın olan ahlaki rehberlerden ziyade daha iyi bir danışmanlık 

vaat eden, çağa uygun kişisel rehberlere ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Böylece 19. yüzyıl 

kişisel gelişim konusunun sosyal ve ekonomik değişimlerden ayrılamayacağını ve ahlaki 

erdemlerin ve bireysel hırsların birleşimi ile mümkün olabileceğini göstermiştir. Bu doğrultuda 

dönemin kişisel gelişim türleri, yaşamın temel erdemlerini kaybetmeden nasıl başarılı 

olunabileceğini öğretmeye çalışan rehberler olmuşlardır (Pekcoşkun, 2013:21).  

 Diğer yandan 19. yüzyılın ikinci yarısı, bir başka önemli dönüm noktasına tanıklık 

etmiştir. Püriten değer ve erdemlerin yeni Amerikan kültürünün ve problemlerinin karşısında 

geçerli çözümler sunamıyor oluşu, “New Thought Movement” denilen “yeni düşünce 

hareketleri”nin, kişisel gelişimde yeni bir tür akım olarak belirmeye başlamasının temeli 

olmuştur. Kentleşmenin, endüstrileşmenin ve ekonomik büyümenin sonuçlarını deneyimleyen 

insanlar, bu geçici ve hızla değişen düzende hayatta kalabilmek için güçlü ve özgüvenli olmaları 

gerektiğini anlayarak yeni arayışlar içerisine girmişler ve sosyokültürel koşullar bu yeni 

düşünce hareketlerinin yaygınlaşmasına zemin hazırlayarak bireylerin bu taleplerinin 

karşılanmasına bir yanıt olmuştur. Mevcut yerleşik dini uygulamalara rakip olmayan yeni 
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düşünce hareketleri, her türlü inanca açık olarak insanların sağlık, hastalık gibi konulardaki 

kaygılarına rahatlama, meditasyon, pozitif düşünce gibi pratik ve uygulamalarla çözüm 

getirmiştir (Starker, 2008: 20, 30, 32). Pozitif düşünce gücüne odaklanan yeni düşünce 

hareketlerinin, bu bölümün alt kategorisi olarak işleyeceğimiz bugünün popüler kişisel gelişim 

türü olan New Age (Yeni Çağ) ve spiritüel hareketlerin ilk temsilcileri olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır.  

 20. yüzyıl kişisel gelişim kitaplarının sayısındaki ve popülerliğindeki artışın yaşandığı 

dönem olmuştur. Büyük Buhran’a kadar olan süre içindeki ekonomik iyileşmeler ve kadın 

hareketleri, özgürlük, sanayileşme, zevklerin tatmini gibi toplumsal yükselişler sadece 

ekonomik ve sosyal fırsatları değil, aynı zamanda ideolojik anlamda siyasi özgürlükleri de 

içine alan bir değişim yaratmış ve bu gelişmeler neticesinde kişisel gelişimin içeriği de bu 

dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak evrilmiştir. İnsanların günlük yaşamlarından ve 

ülkelerinden beklentilerinin artması ve bu beklenti içerisinde hayallerine ulaşmanın yollarını 

aramaya başlaması dönemin belirleyicisi olmuş, özellikle bireysel özgürlükler kapsamında 

tanımlanabilecek, başarıya ve refaha ulaşma fırsatının çok çalışma ile kazanılabileceğini içeren  

“American Dream” (Amerikan Rüyası)2 bu dönemi tanımlayan bir olgu olmuştur. 20. yüzyılın 

bireyleri daha zengin ve rahat yaşam olanaklarını sağlayan daha iyi bir yaşam anlayışına 

yönelmiştir. İnsanların kökenlerinden ve sosyal statülerinden bağımsız olarak kısa yoldan 

zengin olarak hayallerini gerçeğe dönüştürme temasının önem kazanan bir anlayış olduğu bu 

dönemde, daha iyi bir yaşam için uygulanabilir formülleri sunan rehberlere olan ihtiyaçlar 

artmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 20. yüzyıl boyunca, özellikle İkinci Dünya 

 
2 Amerikan rüyası (American Dream), yükselen yeni bireycilik nosyonuyla temelleri atılmış ancak asıl anlamına 

özellikle Büyük Buhran’dan sonra kavuşan ve zamanla Amerikan bireysel kimliğinin önemli bir parçası haline 

gelerek bireyselliği, mücadeleyi ve zorlukların üstesinden gelmeyi temsil eden, sosyoekonomik durum ya da diğer 

koşullardan bağımsız olarak, sınırsız bir iyimserlik havasıyla, herşeyin yeteri kadar istendiği takdirde 

gerçekleşeceği bir döneme işaret eden, kişinin büyük bir kararlılıkla ve kazanma hırsıyla herhangi bir görevi/zor 

bir durumu başararak mağduriyetlerin üstesinden gelebileceğini vurgulayan bir kavram olarak kullanılmaktadır 

(Hight, 2011: 16,26,27). 
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Savaşı’ndan sonra, başarılı olmanın zengin olmak anlamına geldiğini söylemek mümkündür. 

İnsanlar kapitalist beklentilere uygun düşecek şekilde daha materyalistik istekler içerine 

girmişler, kendilerini daha çok para ve maddi eşyalarla bağlantılandırmaya başlamışlardır. 

(Pekcoşkun, 2013: 24-25). 

 Schneider ve Dornbusch, Popular Religion-Inspirational Books in America (1958) adlı 

çalışmasıyla, sosyoekonomik ve kültürel değişimlerin belirli bir ülkede yazılı kaynakların 

çerçevesini nasıl etkilediğini vurgulamışlardır. 1875-1955 yılları arasındaki “ilham verici dini 

edebiyat eserleri”ni inceledikleri bu çalışma ile 1930’lu yılların bu tür için kritik bir dönem 

olduğunu, dinin 1930’lu yılların ortalarına kadar bireysel kurtuluşta tek başına yeterli olarak 

görüldüğünü ancak, 1930’lu yıllardan itibaren mantık kavramının,  psikolojik ve psikiyatrik 

yöntemlerin din kavramıyla birlikte önem kazanmaya başladığını ve daha seküler içeriklerin 

görülmeye başlandığını öne sürmüşlerdir. Böylece, Tanrı sevgisi ve daha iyi bir yaşam için tek 

başına dine olan bağlılığın özellikle 1930’lu yıllardaki Büyük Buhran’dan başlayarak 20. 

yüzyılda popülerliğini yitirmeye başladığını, buhran yıllarında ise zenginliğe erişme yolundaki 

kişisel hırsların ve nitelikli bir yaşam sürdürmek için psikolojik olarak sağlıklı olmanın önem 

kazanmaya başlayan konular olduğunu belirtmişlerdir (Akt. Pekcoşkun, 2013: 23-24). 

 Kişisel gelişimin bağımsız bir tür haline geldiği 20. yüzyılın ilk yarısı, endüstrileşme 

hareketine dayanan sıkıntıların ve değişikliklerin dönemi olmuştur ve bu yeni koşullar altında 

hayatta kalabilmek için  “başarı” teması büyük bir önem kazanmıştır. Bu koşullar altında aktif 

ve kaotik bir hayat yaşamak zorunda kalan insanların hayata dair sorunları ve psikolojik 

problemleri karşısında ihtiyaç duyduğu hızlı ve pratik çözümler için ise kişisel gelişim kitapları 

yardım etmeye hazır danışmanlar haline gelmiştir. Dale Carnegie, Napoleon Hill ve Norman 

Vincent Peale gibi isimler, 20. yüzyılın ilk yarısında Amerika’daki kişisel gelişim türünün 

temsilcileri olmuş, sosyal ve ekonomik dönüşümlerin yaşandığı bu çalkantılı ve değişken 

dönemde insanların günlük sorunlarını çözmeye, iş hayatında başarılı olmaya, özgüven 
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kazanmaya, yetenek ve potansiyellerini kullanarak ve pozitif düşünce gücünden yararlanarak 

diğerleri ile iyi ilişkiler kurmaya yönelik tavsiyelerde bulundukları kitapları, popüler çok satan 

kitaplar olmaya başlamıştır. İnsanların hayatlarında uygulayacakları yöntem, teknik ve 

aktiviteleri sunan bu yazarların çağdaş kişisel gelişim türünün kurucuları olduğunu söylemek 

mümkündür (Pekcoşkun, 2013: 25-26). 

 20. yüzyılın ilk yarısındaki diğer önemli bir gelişme ise, “zihin gücü” ve “pozitif 

düşünce” olarak bilinen hareketin yayılmasıdır. Bu yayılma, psikoloji ve psikiyatrinin kişisel 

gelişimde önemli temalar olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamış, insanların problemlerine 

çözüm bulma yollarını akıllarına ve iç seslerine yöneltmelerine yol açmıştır. Kişisel gelişim 

literatüründe, başarıya ulaşmada “zihin gücü” temasını kullanan ve eserlerinde din ve 

psikolojiyi uygun bir dille harmanlayan Norman Vincent Peale, 1952 yılında yazdığı The Power 

of Positive Thinking (Olumlu Düşünmenin Gücü) kitabıyla, kişisel gelişim endüstrisinde yeni 

bir çağ başlatmıştır. Peale’in Olumlu Düşünmenin Gücü kitabının tarzı ve içeriği açısından 

modern zamanlardaki kişisel gelişim literatürünün öncülerinden olduğu düşünülebilir (Ekşi, 

2012: 112; Starker, 2008: 104). 

  Kişisel gelişim endüstrisinin 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artış 

göstermesi, “endişe çağı” olarak tanımlanan bir dönemde, İkinci Dünya Savaşı’nın insanlarda 

yarattığı hayal kırıklığı, insanlığa yeni umutlar aşılayan politik dönüşüme yönelik radikal 

hareketlerdeki gelişmeler, sosyal düzenlemeler, dini kurumlar ve aile yapısının önemini 

yitirmesi, mistik ve egzotik kültlerin yaygınlaşması ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması 

gibi bir takım toplumsal dönüşümlerle ilişkilendirilmektedir. Kişisel gelişim kitaplarının artan 

yaygınlığı, bir yandan modern toplumdaki bireyin yukarıda saydığımız dönüşümler 

karşısındaki problemli durumuna işaret ederken diğer yandan bu problemlerin çözümü 

karşısındaki bağımsız ve bireysel çabayla da bireysellik kavramının aldığı yapıyı 

göstermektedir (Ekşi, 2012: 113-114).  
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Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra artan tüketimcilik ve materyalizm kültürü, 

insanların daha önce olmadığı şekilde arayışlara girmesine yol açarak daha önceden hiç 

görülmemiş bir derecede kendilerini geliştirmeye ve kendilerine odaklanmaya yöneltmiştir. 

Bireysel gelişme ve bireysel hazzın yaşamdaki en önemli değerlerden birisi haline gelmeye 

başladığı bu dönemde kozmetik endüstrisi, zayıflama ve diyet endüstrisi, elektronik eğlence 

endüstrisi, önleyici tıp gibi farklı alanlar gelişmeye ve kişisel gelişim endüstrisi ise bu yeni 

kendini geliştirme ihtiyacı karşısında giderek büyümeye başlamıştır (Cushman, 1990: 604). Bu 

süreçler, bireysellik ve bencilik kavramlarını bireyler açısından giderek çekicileştirmeye zemin 

hazırlamış, bireysellik algısının giderek artmaya ve yayılmaya başladığı bu dönemde bireysellik 

olgusu, insanların yaşamlarının tüm alanlarını etkileyen bir kavram haline dönüşmüştür. 

Psikolog Mildred Newman ve Bernard Berkowitz’in, 1970’de yazdığı ve dönemin en çok satan 

kitaplarından birisi olmuş How to be Your Own Best Friend kitabı, adından da anlaşılacağı 

üzere, bireysellik ve bencilik ideolojisinin ve narsisizmin 20. yüzyılın ikinci yarısındaki kişisel 

gelişim türlerini etkilemesi adına önemli bir örnek oluşturmaktadır (Starker, 2008: 121).  

 1980’li yıllar, iş yaşamının ve işletmecilik kültürünün büyüdüğü, bilgi ve iletişim 

toplumu anlayışının yükseldiği bir dönem olmuştur. Mal üretiminden hizmet üretimine geçiş, 

hizmetlerin hızlı tüketimi, beklentilerin ve standartların yükselmesi çalışanların niteliğinin 

geliştirilmesini ve bu gelişimin sürekli olmasını gerekli kılmıştır (Ekşi, 2012: 120). Bu 

gelişmeler ile birlikte 1980’li yıllarda bütün dünyada işletmecilik veya iş idaresi eğitimine talep 

yükselmiş ve bu çerçevede işletmecilik anlayışı pazarla bütünleşme çabasını önüne hedef olarak 

koyan diğer bütün disiplinleri de önemli ölçüde etkilemiştir (Özdemir, 2007: 75). Ayrıca, 

1980'li yılların ortasından itibaren kurulan eğitim ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla 

çalışanların eğitimine önem veren ve bu yolla çağı yakalamak isteyen işletmeler için eğitim 

programları düzenlenmeye başlanarak bu kuruluşlar giderek önem kazanan bir sektör 

oluşturmuştur (Özdemir, 2007: 1).    
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 İşletmecilik kültürünün ve bilgi ve teknoloji toplumunun yükselişinin yanı sıra bu 

dönem, insanların fiziksel ve duygusal yaşamlarını zenginleştirmek için daha istekli hale 

geldiği bir dönem olmuştur. Küreselleşmenin, kentleşmenin, iş yaşamlarındaki değişimlerin ve 

sosyal yapıdaki dönüşümlerin koşullarına giderek adapte olan insanlar daha fazla kazanma 

tutkusu ve başarı isteklerinin yanında sağlıkları ve fiziksel görünüşleriyle de daha fazla ilgili 

olmaya başlamışlardır (Starker, 2008: 133). Sağlık, beslenme, diyet ve fitness üzerine yazılmış 

kitaplar, başarıyla ilgili kişisel gelişim kitapları kadar popüler olmaya başlamıştır.  

 1990’lı yıllar, kişisel gelişim literatürünün Amerika’da önemli bir noktaya ulaştığı ve 

milyonlar sattığı dönem olmuştur. İnsanların günlük hayatlarını, içsel yaşamlarını, sosyal ve iş 

dünyalarını geliştirmek istedikleri bu dönemde kişisel gelişim, Amerika’nın ve sonrasında ise 

tüm endüstrileşmiş dünyanın yeni dini haline gelmiştir. Kişisel gelişim literatürünün tamamen 

bağımsız ve geniş kapsamlı bir tür olarak kabul edilmeye başlandığı 1990’lı yıllarda, kişisel 

gelişim kitabı okumak, modern yaşamın sorunlarından kaçmak isteyen bireyler için bir hobi 

yerine zorunlu bir görev halini almış ve özellikle orta sınıfın hayatına girmeye başlamıştır 

(Pekcoşkun, 2013: 33). John Gray tarafından yazılan Men are from Mars, Women are from 

Venus (Erkekler Mars'tan Kadınlar Venüs'ten) (1992) kitabı, 43 dile çevrilerek 1990’lı yılların 

en çok satan kitaplarından birisi olmuş, kitabın yayıncısı ise John Gray’i tüm zamanların en çok 

satan ilişki yazarı olarak nitelendirmiştir. 1990’lı yıllarla birlikte kişisel gelişim kitaplarının 

artan popülaritesinin çok satanlar listelerinde giderek görünür olmaya başladığı gerçeği kişisel 

gelişim literatürünün insanlar tarafından benimsendiği ve tercih edildiğinin en büyük kanıtı 

olmuştur (Salerno, 2005’ten Akt. Pekcoşkun, 2013: 32-33). Diğer yandan, 1990’lı yıllardan 

itibaren bilişim teknolojilerinin önemli ölçüde gelişmesi ve internetin yaygın olarak 

kullanılmaya başlaması bireylerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayan yolu açmıştır. 

1990’larla başlayan bu süreç, kişisel gelişim için bir dönüm noktası olmuştur. Televizyon 

şovları, web siteleri, videolar gibi görsel medya ürünleri ya da genel anlamıyla kitle iletişim 
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araçları, kişisel gelişimin ivme kazanmasında ve büyük bir endüstri haline gelmesinde önemli 

bir rol oynamıştır (Pekcoşkun, 2013: 33).   

 2000’ler kişisel gelişim endüstrisinin tüm bileşenleriyle güçlendiği yeni bir dönem 

olmuştur. Amerikan kültürü, yaşam boyu kendini geliştirme, özgüven, kendine inanma 

amaçlarıyla kişisel gelişime çok daha fazla takıntılı hale gelirken dünyanın geri kalanı, özellikle 

Amerikan yaşam tarzını benimseyen kültürler kişisel gelişim yöntemleriyle özgüvene ulaşma, 

ve kendini tamamlama düşüncesine inandırılmıştır. Örneğin, Rhonda Byrne tarafından yazılan, 

dünyaca ünlü ve birçok dilde çevirisi bulunan The Secret (Sır) kitabı, dönemin spiritüel 

arayışlarına ve kendini gerçekleştirme amacına yönelik bir kaynak olmuş, yukarıda 

bahsettiğimiz şekilde kitle iletişim araçlarının sağladığı fırsatlar ile de, New Age ve spiritüel 

alandaki kişisel gelişim kitaplarının popülerliğini ve görünürlüğünü artıran bir örnek olmuştur 

(Pekcoşkun, 2013: 34). Postmodern dönemin koşulları içinde bireysel gelişme ve bireysel 

hazzın giderek en önemli değerlerden birisi haline gelmesiyle yaşamdan giderek izole hale 

gelen ve kendine yönelen postmodern birey, bu yapı içinde kişisel gelişim endüstrisinin 

ürünlerine ihtiyaç duydukça bireyin yaşama tutunabilmesi, kendini keşfetmesi, mutlu 

hissetmesi, başarılı olması için tavsiyeler sunan kişisel gelişim endüstrisi de sosyokültürel 

değişimlere bağlı olarak doğan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda evrilerek bugünkü görünümünü 

almıştır.  

    2.1.1 Kişisel Gelişim Kitaplarının Farklı Türleri 

Kişisel gelişim kitapları, hayata dair sundukları tavsiyeler ya da sorunların çözümüne 

yönelik bireylerin verdikleri öğütlerle bir tür yardımcı rehberlik niteliği taşıdığından bu türün 

yazarlarının bir nevi “terapist” ya da “psikolog” rolüne büründüğü de iddia edilebilir. Bu 

kapsamda, önerilen “terapinin” amacı bireyin kişisel gelişim sürecine katkıda bulunmak olsa 

da niteliği birbirinden ayrılmaktadır. Diğer bir deyişle, kişisel gelişim türü genel olarak yaşamın 
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herhangi bir alanında sorun yaşayan ya da desteğe ihtiyaç duyan bireylere kılavuzluk etse de 

bu misyonun kapsamı ve içeriği değişkenlik göstermektedir.  

Bu değişkenliği doğuran sebepler ise toplumun zaman içinde deneyimlediği siyasi, 

ekonomik ve sosyo-kültürel değişimlerdir. Ekonomik ya da siyasi kriz ve ertesi dönemlerde 

toplumsal dinamikler ve hiyerarşiler yeniden yerleşiklik kazanacakları bir sürece girerler. Bu 

gibi değişim süreçlerinde ise bireyler kendilerini içinde bulundukları karışık durumdan 

çıkaracak bir yol gösterici arar. Bu yol göstericilik rolü elbette dönemin koşullarının 

gerektirdiği gibi şekillenmektedir, zira her yeni dönemde toplum daha önceki toplumların 

maruz kaldığı süreç ve koşullardan çok farklılarını deneyimlemektedir. Diğer bir deyişle, 19. 

yüzyılda kendine yol gösterici olarak kişisel gelişim kitaplarını seçen birey ile bu deneyimi 20. 

yüzyılda yaşayan bireyi bu yola iten kaygılar, çatışmalar, problemler ya da beklentiler aynı 

değildir. Dolayısıyla, bu bireylerin kişisel gelişim kitaplarında karşılarına çıkacak olan içerik, 

çözüm yolları ve vaatler de aynı olmayacaktır. Bu bağlamda, Ekşi’nin Starker’dan özetleyerek 

tabloya indirgediği veriler kişisel gelişim kitaplarının zaman içindeki değişimi ve dönüşümü 

konusunda genel bir panorama sunmaktadır: 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

Dönem Dönemin Karakteristiği Kişisel Gelişim Kitapları 

Değerleri 

17. yüzyıl İlk Kişisel Gelişim Metinleri • Protestan püriten 

değerler 

• İş, çalışkanlık, 

tutumluluk 

• Uygun yaşama 

• Adanmışlık 

• Dindar yaşam 

• Ahlaki rehber 

18. yüzyıl Sekülerleşme • Genel başarı 

• Zenginlik 

• Yaşam becerileri 

19. yüzyıl Endüstriyelleşme • Zenginlik isteği 

• Materyalizm 

1800’lerin sonu 

1900’lerin baş 

New Thought • Çekim yasası 

• Zeki evren 

• Kutsal enerji 

20. yüzyıl (I. Dünya Savaşı 

sonrası) 

Kadınların Çalışması 

Popüler Psikoloji 

• Zevklerin tatmini 

• Özgürlük  

1929 Büyük Depresyon • Dine yöneliş 

• İş dünyasındaki 

başarı 

1960’lar ve 1970’ler Hümanistik Psikoloji 

Feminist Hareket 

• Benliğe odaklanma 

• Bireyselcilik 

• Yaratıcılık 

• Kadınların 

bireyselleşmesi 

1980’ler Yeni bir spiritüalite 

Materyalist değerler 

Dış görünüşün öneminin 

artması 

• Fiziksel fitness 

• Beslenme 

• Diyet  

• Başarı 

• Kişinin kendi 

benliğine karşı 

sorumluluğu  

Kaynak: Ekşi, 2012: 119 

Hangi dönemde olursa olsun, başvurduğu yol göstericinin telkinleri sayesinde hareket 

eden ve yaşamını planlayan birey zaman içinde hayatının farklı yönlerinde de bir kılavuzun yol 

göstericiliğinden faydalanmak ister, ki bu da “kişisel gelişim yazınının kendi içinde de 
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sınıflandırma gereksinimi duyacak kadar alanını geliştirme yolunda olduğunu göstermektedir” 

(Özdemir, 2007: 174).  

Kişisel gelişim kitaplarının kategorilerine yönelik çeşitli sınıflandırmalar önerilmiştir. 

Bu çalışmada Ekşi’nin (2012: 171) uyarladığı kategoriler baz alınarak kişisel gelişim 

kitaplarının farklı türleri şu alt başlıklarda incelenmiştir:  

1. Başarı 

2. Para ve kariyer 

3. İlişki 

4. Ruh sağlığı 

5. Yaşam tarzı 

6. Sağlık ve fitness 

7. Spiritüalite / maneviyat 

İzlenecek bu sınıflandırma şeması Abraham Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı” 

doğrultusunda olacak şekilde yeniden sıralanmış ve bu şekilde incelenmiştir. “Maslow’a göre 

insanlar doğuştan iyidir ve şartların doğuştan getirdikleri potansiyeli açığa çıkarmalarına olanak 

vermesi durumunda kendini geliştirme eyleminin tam kapasiteyle gerçekleştirilmesi 

olanaklıdır” (Liebert ve Spiegler’den Akt. Tat, 2007: 142). Bu kapsamda, kişisel gelişim 

kitaplarının bu olanağı gerçeğe dönüştürücü (ya da en azından öyle olduğu düşünülen) 

faktörlerden biri olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, kişisel gelişim türlerinin detaylı 

incelemesine geçmeden önce Maslow’un ihtiyaç piramidini incelemek önemlidir, zira bireyin 

toplumsal hiyerarşide kendini gerçekleştirme çabası ihtiyaç hiyerarşisindeki sıralama ile 

doğrusal bir şekilde ilerleme göstermektedir.  
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Kaynak: HABERTURK.COM 

Başarı  

Hava, su, besin, uyku, seks, boşaltım gibi biyolojik olarak yaşamını sürdürmesini 

sağlayan fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan birey ikinci basamağa geçiş yaptığında güvenlik 

ihtiyacı hâsıl olur. Güvenlik ihtiyacı kişiyi kendisini, ailesini ve toplumu güven içinde tutacağı 

güvenli bir ortam oluşturma emeline iter. Diğer bir deyişle hayatına emniyet ve düzen 

getirmelidir. Örneğin, bireyin barınacak ev ihtiyacını karşılaması bu basamağın en temel 

özelliklerinden biridir. Bunu yapabileceği en temel yollardan biri de bir işe girmek ve para 

kazanmak olacaktır, ki bu da bireyin profesyonel hayatta başarılı olmaya mecbur olduğunu 

göstermektedir.  

Materyalist değerlerin ve yeni bir kapitalist düzenin hâkim olmaya başladığı 1980 sonrası 

dönemde bu alt başlık kişisel gelişim türünde en fazla eserin üretildiği alan olarak 

değerlendirilebilir. Ekşi’ye göre, başarı ideolojisi ile ilgilenen kişisel gelişim kitapları şu alt 

kategorilerden oluşacak şekilde derlenebilir:  

Atılganlık eğitimi, Beden dili, Beyin geliştirme, Koçluk eğitimi, İletişim becerileri 

ve eğitimi, Sürekli eğitim, Uzaktan eğitim ve e-öğrenme, Duygusal zekâ, Yönetici 

koç ve yönetici koçluk, Gelecek eğilimleri, Hedef Belirleme, Alışkanlıklar, Ev 

https://www.haberturk.com/maslow-un-yeni-ihtiyaclar-piramidi-2084788-ekonomi
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okulu, İlham ve ilham veren sözler, Çekim kanunu, Liderlik, Öğrenme, Yaşam 

koçluğu, Dinleme Becerileri, Zihin gücü, Motivasyon, Uzlaştırma becerileri, NLP, 

Personel gelişimi, İkna, Refah, Öz değer ve özgüven, Hızlı okuma, Başarı 

prensipleri, Zaman yönetimi, Kelime hazinesini geliştirme (2012: 171-172) 

 

Bu kategori başlıklarının hepsinin modern dünya ve yeni kapitalist düzenin hayatımıza 

soktuğu “başarı odaklılık” anlayışının yansımaları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kişisel 

gelişim kitaplarındaki başarı ideolojisini incelediği makalesinde Bilgen Aydın Sevim kapitalist 

sistemi şu sözlerle açıklamaktadır; “Eşitsizliğe dayanan ve eşitsizliği meşrulaştıran kapitalist 

sistem, insanı bireysel olarak başarabileceğine inandırmaktadır; ancak herkesin başarması da 

mümkün değildir” (Aydın Sevim, 2013: 23). Bu olasılık durumu kişisel gelişim pazarında 

başarı alt kategorisinde üretilen eser sayısındaki fazlalığın altında yatan başlıca sebeptir. Bu 

bağlamda, Aydın Sevim yeni kapitalizmi tanımlarken bu olguyu “Herkes Kendi Şansını 

Yaratır” ve “Kazanan Hepsini Alır” (2013: 21) alt başlıkları ile nitelemektedir. Aslında bu iki 

slogan kişisel gelişim kitaplarında başarı kavramın neden bu kadar fazla işlendiğinin adeta 

cevabı niteliğindedir.  

Siyaset ve ekonomi politikalarındaki değişiklerin sonucunda toplumun sosyo-kültürel 

ve istihdam yapısında da dönüşümler olması kaçınılmazdır. İstihdam yapısı kamudan özel 

sektöre doğru bir kayma yaşadığı zaman sınıf atlama olasılıkları da artacaktır, ki bu da doğal 

olarak bireyleri bir yarış ya da rekabet ortamına sokacaktır. Botton, toplumda önemli bir 

mevkiye gelmiş kişileri “adam olmuş”, tam karşısında yer alanları da “bir hiç” olarak 

tanımlamanın yaygın bir tavır olduğunu bildirmektedir (Akt. Aydın Sevim 2013: 23). Kendini 

bu iki zıt kutbun tam ortasında bulan postmodern birey bu yeni düzene ve piyasa koşullarına 

bir şekilde uyum sağlamak zorundadır. İşte bu noktada profesyonel hayattaki hiyerarşide bir 

yer edinme çabası içinde olan ve bu sancıyı en derinden yaşayan postmodern bireyler için 

başvurulacak kılavuz ise elbette kişisel gelişim kitapları olacaktır. Ancak, bu “kitaplar, 

insanların yaşamdan beklentilerine ve özlemlerine yer vermekle birlikte odakları, insanların 
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istedikleri değil, onların önceden belirlenen piyasa tipi başarı kriterlerine göre başarılı olmaları 

ya da sayılmalarını sağlamak için yol ve yöntemler önermektir,” (Özdemir, 2007: 216). 

Bireyler, bu yeni düzende harekete geçmeli ve bir an önce kazanmaya odaklanmalıdır çünkü 

bu yeni düzende başarı mutluluk getirmektedir. Türkiye’de kişisel gelişim türünde başarı 

ideolojisi inceleyenlerin başında Mümin Sekman gelmektedir. Sekman’a göre bireyler hayatta 

başarılı olmaya mecburdur: “Bir iş başaramadın, o halde yoksun! […] Acı ama gerçek, 

başarımız kadar adam yerine konuyoruz. Başarımızın büyüklüğü kadar saygı görüyoruz. Hatta 

neyi başarırsak, ona göre tanımlanıyoruz. Başarısızsak, ‘anomim’leşiyoruz” (Akt. Aydın 

Sevim, 2013: 32). Bu bağlamda, bu hayattaki kendi misyonunu da şu sözlerle açıklamaktadır: 

“Başarılı, mutlu ve hayattan memnun olan insanları inceleyip, nasıl başarılı olabildiklerinin 

sırlarını öğrenip, sonra bu sırları başarılı olmak isteyen insanlara aktarıyorum. Bana sorarsanız, 

bir tür entelektüel Robin Hood’luk yapıyorum” (Sekman, 2006’dan Akt. Aydın Sevim, 2013: 

32).  

Sekman ve başarı kategorisinde eserler üreten pek çok kişisel gelişim yazarının 

kendilerine biçtikleri bu “entelektüel Robin Hood’luk” misyonu belki de kişisel gelişim türüne 

yönelik olumsuz tepkilerin altında yatan en temel nedenlerin başında gelmektedir, zira bu 

alandaki eser sayısının fazlalığını göz önünde bulunduracak olursak, bu misyonu benimsemiş 

kişilerin fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu kişiler, yeni kapitalist sistemin içerisindeki insanların 

zaaflarından istifade ederek onlara başarıya ulaştırıcı vaatlerde bulunmakta ve yol gösterici 

rolüne soyunmaktadır. Bu doğrultuda, aslında “kişisel gelişim uzmanları, kişinin ulaşmak 

istediği hedefleri kendi kendine tekrar etmesini öğütleyerek dinî olmayan bir dua biçimi sunar” 

(Aydın Sevim, 2013: 20). Modern yetişkin bireyden ise deyim yerindeyse bu olmayacak (olsa 

bile) duaya âmin demesi ve “Herkes Kendi Şansını Yaratır” ve “Kazanan Hepsini Alır” 

düsturuna uygun şekilde hareket etmesi beklenir. Ayrıca, başarıya giden bu yolda hemen her 

şey mubah ve saçma dahi olsa makbuldür. Bunun sonucunda ise Yekta Kopan’ın takma bir 
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isimle kişisel gelişim kitapları yazan bir yazarın hayatını incelediği Sıradan Bir Gün (2018) adlı 

romanında takıldığı gibi bir durum ortaya çıkmaktadır: “İşinizde Yükselmeniz İçin 

Uygulamanız Gereken Beslenme Modelleri diye kitap bile gördü bu gözler. Siyez bulguru yerse 

bölüm şefi olacağına inanan insanlar var bu dünyada” (Akt. Aba: 2018). Kısacası, postmodern 

bireyin, seçtiği bir kişisel gelişim kitabına uymaya çalışarak hayatını değiştirmeye çalışması 

çabası bazen komik ve bazen de acınası bir tabloya dönüşebilmektedir.  

Para ve Kariyer 

Modern birey, kişisel gelişimin başarı rehberlerinin yol göstericiliği sayesinde başarıya 

eriştiği zaman yüksek statüye de erişmiş olur ve bunun getirilerini deneyimlemeye başlar. 

Bireyin bu yeni statüsü, mutluluk ve özsaygı gibi manevi getirilerinin yanı sıra para ve kariyer 

imkânları doğurmuştur. Fakat geldiği bu noktada bireyi farklı bir zorluk beklemektedir: 

bulunduğu konumu korumak. Bauman’a göre, “bireyselleşen toplumda hiçbir birey kendisinin 

vazgeçilmez olduğunu iddia edemez” (Akt. Aydın Sevim, 2013: 23). Dolayısıyla, bin bir 

emekle elde ettiği hiyerarşideki konumu ile bunun getirisi olan para ve kariyer olanaklarını 

korumak zorunda olan birey “yine” başvuracağı çözümü gayet iyi bilmektedir: kişisel gelişim 

kitapları. İşte bu noktada bu türün para ve kariyer başlığına giren alt kategorileri imdadına 

yetişmektedir. Bu kategorileri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

İş koçluğu/danışmanlığı, İş görgü kuralları, Kariyer koçluğu, Kurumsal eğitim, Müşteri 

hizmetleri, Çalışan motivasyonu, Girişimciler, Finansal özgürlük/okuryazarlık, Döviz, 

Yeşil meslekler/Yeşil kariyerler, Evden iş, İnsan kaynakları, Sigorta, İnternet pazarlama, 

Görüşme becerileri, Yatırım, Yönetim becerileri, Pazarlama stratejileri, Özgeçmiş 

yazımı, Satış yönetimi eğitimi, Küçük işletme, Pazarlama, Stratejik planlama, İş 

yaşamında kadınlar. (Ekşi, 178-9) 

 

Görüldüğü üzere başarı ve para/kariyer kategorisine giren kişisel gelişim kitapları 

birbiriyle iç içe geçmiş bir görüntü sergiler. Ancak, bu kategoriye dâhil olan konular daha çok 
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bireyin kariyerini kontrol etmesine ve tökezlediği noktalarda onu bir şekilde ayağa kaldıracak 

gerekli tavsiyeleri ve motivasyonu sağlama üzerine odaklanmaktadır.  

İlişki 

Bireyin çıktığı kendini gerçekleştirme yolculuğunda, başarı basamaklarını tırmanırken 

bir yandan da özel hayatında da aynı başarıyı yakalaması beklenir, zira birey ancak bu şekilde 

bütünlüklü bir hayat sürdürebilir. Diğer bir deyişle, çabaları sayesinde Maslow’un 

piramidindeki güvenlik ihtiyacını karşılayan birey şimdi diğer bireyler ile ilişki kurma ve ait 

olma gibi sosyal ihtiyaçlarını gidermeye yönelecektir. Bu noktada, bireyin bu gibi konularda 

kendini geliştirebilmesi ya da mevcut sorunlara çözüm araması ihtiyacına cevaben ilişki alt 

kategorisinde sınıflandırılan kişisel gelişim kitapları devreye girmektedir. Bu kategoriye giren 

alt başlıkları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Ebeveynlik ve Çocuk gelişimi, Boşanma, Aile içi şiddet ve kötüye kullanma ilişkileri, 

Aile, Bağışlama, Arkadaşlık ve yalnızlık, Aldatma, Yakınlık, Aşk, Evlilik, Ebeveynlik, 

Tutku, İlişki Danışmanlığı, Cinsellik, Bekârlar, Güven (Ekşi, 2012: 175-176). 

 

Bu türe ait kitaplar diğer alt kategorilerde üretilen eserler ile kıyaslandığında farklı bir 

yere konumlandırılabilir, zira bu kategori ile birlikte kadınların modern hayattaki yeri kabul 

edilmiş sayılabilir. Elbette ki diğer alt kategorilerdeki eserlerin yalnızca erkekleri hedef kitle 

olarak gördükleri söylenemez, fakat hemen hepsinde modern dünyanın zorluklarını 

göğüslemesi ve üstesinden gelmesi için telkinlerde bulunulan modern bireyin daha çok erkek 

ile özdeşleştirildiği de yadsınamaz. Bu bağlamda, Dr. Grodin’in de açıkladığı üzere, bu yeni 

başlıkla birlikte kişisel gelişim öncelikle erkeksi bir aktiviteyken kadınsı bir aktiviteye 

dönüşmüştür (Akt. Ekşi, 2012: 176). Bu noktadan sonra kişisel gelişim kitapları, modern 

bireyin sadece profesyonel hayatına değil özel hayatına da müdahale etmeye başlamıştır. İçsel 

yolculuklarına çıkarak kariyer ya da hayattaki başarı basamaklarını tırmanmaya çalışan kadın 

ve erkeklerin ilişki, cinsellik ya da çocuklarla ilgili yaşadıkları sorunlara müdahil olmakta ve 
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onlara bunları aşmaları için çözümler sunmaktadır. Özel hayatında mutluluk ve iç huzur 

arayışında olan bireylerin bu telkinlere kulak asmaları ve bu doğrultuda yaşamlarına çekidüzen 

vermeleri kapitalist sistemin düzgün şekilde işlemesi açısından elzemdir.  

Ruh sağlığı 

Kişisel gelişim türünün kategorileri arasında bu adımdan sonrasının Maslow’un İhtiyaçlar 

Hiyerarşisi’nin üst basamaklarıyla ilişkili olduğunu iddia edebiliriz. İlk basamaktaki fiziksel 

ihtiyaçlarını hâlihazırda bir şekilde karşılayan postmodern birey, iş dünyasında elde ettiği 

başarının getirileri sayesinde güvenlik ihtiyacını gidermekte,  ilişki kategorisinde belirtilen 

kişisel gelişim kitaplarıyla da arkadaşlık ve aile gibi konulardaki sosyal ihtiyaçlarını gidererek 

bir basamak daha atlamaktadır. Bu aşamada birey değer verilme ve saygınlık ihtiyacına düşer. 

Tabi buradaki saygı ihtiyacı sadece çevresindeki kişilerin bireye duyduğu saygı değildir. Birey 

ilk önce kendine saygı duyma ve kendi özgüvenini geliştirme ihtiyacını hissedecektir. Örneğin, 

komplekse neden olacak duygu ya da düşünceleri varsa bunları alt edecek ya da geçmişten 

gelen travmatik bir sorun yaşıyorsa bunun çözüm yollarını arayacaktır. Diğer bir deyişle, 

kendini gerçekleştirme yolculuğunun ilk adımı olarak ruh sağlığını iyileştirmek ve psikolojik 

gereksinimlerini karşılamak için kişisel gelişim kitaplarına yönelecektir. Bu bağlamda, bu 

kategori başlığında yer alan alt kategoriler şu şekilde sıralanabilir:  

Öfke yönetimi, Kaygı, Dikkat eksikliği bozukluğu, Davranış değiştirme, Çatışma çözme, 

Depresyon, Rüyalar, Yemek bozuklukları, Enerji psikolojisi, Kader, Hipnoz, IQ testi ve 

EQ testleri, Bellek eğitimi ve bellek geliştirme, Zihin kontrolü, Korkuyla ve Tramvayla 

baş etme, Panik atak, Pozitif psikoloji, Bulmacalar ve beyin/zekâ problemleri, Bilinçdışı 

mesajlar ve bilinçdışı öğrenme, Terapi/Danışmanlık. (Ekşi, 2012: 179) 

 

Yaşam tarzı 

Yaşam tarzı kategorisi aslında ruh sağlığı kategorisinin devamı niteliğindedir ve yine 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin üst basamaklarıyla ilişkilendirilebilir. Ruhsal sorunlarını ve 
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psikolojik gereksinimlerini çözmeye çalışan birey, aynı zamanda bunları destekleyici adımlar 

atma isteği de duyar. Artık bu aşamada estetik kaygılar da işin içine girdiğinden birey bu 

yöndeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmiştir. Çareyi yine kişisel gelişim kitaplarında aramayı 

tercih eden birey ise şu alanlarda sınıflandırılmış içeriklere erişebilmektedir: 

Güzellik, Hayırseverlik ve gönüllülük, Yemek pişirme ve tarifler, Çevre ve yeşil yaşam, 

Feng Shui, Yabancı dil eğitimi, Mutluluk, Eğlence ve oyunlar, Yaşam dengeleri, İş-yaşam 

dengesi, Barış, Kişisel web siteleri ve makaleler, Evcil hayvanlar, Rahatlama, Seyahat 

(Ekşi, 2012: 180).  

 

Sağlık ve fitness 

Bireyin kendini gerçekleştirme yolculuğunda ruh sağlığı kadar beden sağlığı da bir o 

kadar önemli bir yere sahiptir, zira tıpkı özel hayattaki başarının iş hayatındaki başarıyı 

tamamlaması gibi beden ve zihin de,  bireyin hayatta bütüncül bir şekilde “başarılı” olabilmesi 

için birbiriyle eş zamanlı şekilde gelişmelidir. Bu bağlamda, birey, bu kategoride şu içeriklerle 

karşılaşacaktır: 

Akupunktur, Aerobik, Yaşlanma ve Uzun Yaşam, Alternatif Tıp, Alzheimer, Anti-aging, 

Aromaterapi, Vücut geliştirme, Beslenme ve kilo verme, Fitness ve egzersiz, Sağlık 

eğitimi, Bitkisel ilaçlar ve otlar, Bütüncül sağlık, Uykusuzluk ve uyku bozuklukları, 

Masaj ve masaj terapi, Tıbbi danışma ve kaynaklar, Doğal sağlık, Doğal Tıp, Ağrı 

Yönetimi, Pilates, Reiki, Spor, Yoga (Ekşi, 2012: 177-178). 

 

Görüldüğü üzere sağlık kategorisine dâhil edilen başlıklar sadece bedensel sağlık ile değil 

kişinin ruh sağlığı ve estetik kaygıları ile de yakından ilişkilidir. Bu kadar geniş alt başlıklara 

ayrılmış bu kişisel gelişim türü de tıpkı başarı kategorisindeki eserler gibi eleştiri oklarının 

hedefi haline gelmiştir. Anıl Aba’nın,  Kişisel Gelişim Şarlatanlığı ve Plasebo Etkisi başlıklı 

yazısında (2018),  bilhassa bu alt başlıkta sıralanmış kişisel gelişim çözümlerinin geçerliliği 

irdelenmekte ve bunların bir plasebo etkisi olup olmadığı sorgulanmaktadır. Aba’ya göre, 

kişisel gelişim uygulamalarını benimseyen ve uygulayan kişilerin en kuvvetli argümanı şudur: 

“Bende işe yaradı.” Aba gerçekleştirdiği, “Kişisel Gelişim: Şarlatanlık mı, Mucize mi?!” 
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başlıklı konuşmalar serisinde katılıcımlar ile Reiki hakkında yaşadığı bir durumu ve bu 

konudaki görüşlerini de şöyle aktarmaktadır: 

“Reiki bende işe yaradı” çıkışı üzerine başka bir katılımcı “valla ben de çok gittim, bende 

hiçbir işe yaramadı” diye haklı bir cevap vermişti. Eee şimdi Reiki işe yarıyor mu, 

yaramıyor mu? İşte bilimsel yöntemden, bilim felsefesinden ve bu bağlamda plasebo 

etkisinden bihaber olan insanlar “ben yaptım oldu, bende işe yaradı, bir arkadaşım çok 

faydasını görmüş” gibi argümanlarla kişisel gelişim şarlatanlarını meşrulaştırıyorlar 

kendilerince” (Aba, 2018). 

  

Bu örnekte de görüldüğü üzere bireylerin bilhassa bu kategoride sınıflandırılan kişisel 

gelişim uygulamalarından elde ettikleri kazanımlar sübjektiftir ve bu nedenden dolayı, bireyin 

bu yollara başvurması sıklıkla eleştirilmektedir. Tüm bu eleştirilere karşın, bu alanda var olan 

ve üretilen kişisel gelişim kitapları ve kişisel gelişime dair benzer uygulamaların sayısında bir 

artış olduğunu söylemek mümkündür, çünkü tüm basamakları bir şekilde aşıp bu noktaya gelen 

birey bu basamaktaki ihtiyaçlarını da karşılama güdüsü ile hareket etmektedir. Diğer bir deyişle, 

kendini bulma ve geliştirme sürecine devam edebilmesi için bu alanlarda üretilen içeriğe her 

daim talepkâr olmuş ve olacaktır. 

Spiritüalite / maneviyat 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde en üst basamağa ulaşmak diğer bir deyişle kendini 

gerçekleştirmek herkesin deneyimleme fırsatı olmadığı bir durumdur. Bir şekilde bu basamağa 

erişen bireyler için Maslow “zirve deneyimler yaşayan kişinin kendisi ve diğerlerine bakışında 

sağlıklı değişimler oluştuğunu, ‘kâmil kişi’ olarak değerlendirilebilecek bu kişinin ‘varlık’ 

değerlerine sahip olduğunu belirtmiş ve varlık değerlerine sahip organizmaların fizyolojik 

ihtiyaçlarının karşılanmış olması dolayısıyla daha ulvi amaçlara yöneldiğini saptamıştır” (Şirin, 

2005’ten Akt. Tat, 2007: 145). Kısacası, birey tüm basamakları aşıp gelmiş ve başarıya erişmiş 

olsa da yine de içinde bir boşluk hissedecektir ve kendini gerçekleştirebilmesi için daha çok 

manevi bir boşluk olarak nitelendirilebilecek bu boşluğu doldurma girişimine girecektir. Bu 



 

82 
 

boşluğu dolduracak maneviyatın arayışı içinde olan postmodern birey kişisel gelişim 

kitaplarına yöneldiği zaman şu alt kategorilerle karşılaşacaktır: 

Akaşik kayıtlar, Astroloji, Aura, İnanç, Kanal olma, Bilinçlilik ve farkındalık, Yaratıcılık, 

Enerji şifacılığı ve Enerji Tıbbı, Aydınlanma, İman, Burçlar, İmgelem, İçsel barış, Sezgi, 

Meditasyon, Mucizeler, Mistisizm, Yeni Çağ, Olumlu düşünme, Psişik okumalar ve 

psişikler, Hayatın anlamı, Din, Kendini gerçekleştirme, Spiritüel gelişme, Spiritüel 

rehberlik, Spiritüel şifa, Tarot (Ekşi, 2012: 179).  

 

Bu kategoriler arasından bilhassa New Age yani Yeni Çağ hareketi ve spiritüellik, bu 

araştırmanın konusu ile ilgili olduğundan önem arz etmektedir. Yirminci yüzyılın sonlarına 

doğru ortaya çıkmış olan New Age, “maddeci bilimsel paradigmanın yerine Doğu'nun ruhani 

öğretilerinin yeniden önem kazanmaya başladığını varsayan bir akımdır” (Karaosmanoğlu, 

2009: 98). The Culture of Narcissism adlı eserinde Christopher Lasch (1991), New Age tarzı 

inanç hareketlerinin ortaya çıkışı ve benimsenmelerinin nedenlerini çarpıcı bir şekilde 

açıklamaktadır. Lasch’a göre bu gibi inanç hareketlerinin toplumda güçlenmesi, modern 

hayatın giderek sekülerleşmesi konusundaki varsayımları yerle bir etmiştir, zira bilim 

beklenenin aksine dinin yerini alamamıştır. Dolayısıyla, bilim ve inanç toplumda garip bir 

şekilde yan yana gelişmiştir. Aşırı rasyonellik ve rasyonalite karşıtlığın bir arada olması, 

günümüzde kadın-erkek pek çok kişiye ıstırap veren yersizlik ile yabancılaşma duyguları ve 

“her şeye sahip olabilirsin” vaadi ile bireylerin sınırlılıklarının gerçekliği arasındaki zıtlık 

olarak yerleşmiştir (Lasch, 1991: 248). Bu ikilem arasında kalan birey mutsuzdur ve de 

“evrenin merkezine Tanrı’nın yerine insanı koyan Rönesans ve Reform’a, dogma karşısında 

insan aklını yücelten Aydınlanma’nın tüm görkemine, bilim ve teknolojinin doğa ve coğrafya 

üzerindeki zaferlerine karşın […], birbiriyle çelişen “izm”lerin, “fikir”lerin ve “kitap”ların 

arasında kendine bir yol bulmakta güçlük çekmektedir” (Aydın Sevim, 2013: 19).  

Eğitim, kariyer ve gelir bağlamında isteklerini nispeten olumlu anlamda karşılayan 

postmodern bireyler, bu sefer bir türlü dolduramadığı büyük bir manevi boşluktan mustarip hale 
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gelmiştir. Varoluşsal boşluk olarak da tanımlayabileceğimiz manevi boşluk, postmodern 

yaşamın yaygın bir olgusu olmuştur. Bir psikiyatr olan Viktor Frankl (1966), bu boşluğu 

“varoluşsal vakum” olarak tanımlar ve şu şekilde ifade eder: 

“…bugün sıkıntı ve kayıtsızlık yayılmaktadır. Boşluk ve anlamsızlık duygusu da. 

Varoluşsal vakum diye adlandırdığım şeye bugünün kitlesel nevrozu da denebilir. 

Maslow tarafından ortaya atılmış yerinde bir tanım olan doruk yaşantısının (peak-

experience) aksine kişi, “boşluk deneyimi” (abyssexperience) anlamında bir varoluşsal 

vakum yaratabilir” (Akt. Paker, 2011: 94). 

  

Postmodern bireyin içinde hapsolduğu bu vakumdan çıkma arayışlarında devreye kişisel 

gelişim kitapları girer ve “insanoğlunun yaşama katlanma, yaşamak için sebep bulma ve umut 

etme gibi gereksinimlerini karşılarken sekülerizmin dolduramadığı bir alanı” hedeflerler 

(Aydın Sevim, 2013: 19). Bölümün başında kişisel gelişim kitapları yazarlarına “terapist” ya 

da “psikolog” rolünün atfedilebileceğinden söz edilmişti. Diğer kişisel gelişim kitapları 

yazarları için geçerli olan bu tanım, Paker’in düşüncesine göre, New Age kategorisine dâhil 

yazarlara pek uymamaktadır ve ona göre yeniçağcı kişisel gelişim çalışanı, “bir psikologdan 

ziyade bir psikagojist gibidir”. Paker bu konuyla ilgili olarak şöyle devam eder; “bir benzetme 

yapacak olursak, psikoloğa başvuran kişi psikoloğun bilgi ve becerisi sayesinde kendini tanıyıp, 

problemleri ile yüzleşip, dış dünya ile bozulan uyumunu yeniden düzenlerken; yeniçağcı kişisel 

gelişim uzmanına başvuran kişi kendini diğerinin aktif katılımcı olduğu bir ilişkide anlar ve 

karşısındaki kişinin telkinlerine açık olarak, önerilen belli ruhsal görev ve ritüelleri yerine 

getirerek ‘tekâmül’ yoluna girer” (Paker, 2011: 94).  

Bu bağlamda, birey kendisine telkin edilen görev ve ritüelleri yerine getirmek koşuluyla 

kendi içinde bir yolculuğa davet edilmektedir. Bu yolculuk sırasında ve de sonucunda birey 

dünyaya gelişinin ve yaşamasının amacını bularak kendini tanıyacak ve iç huzurunu 

yakalayacaktır. Bireyin bir bütünün parçası olduğunu kabul eden bir anlayışla bireysel tekâmül 

sonucunda “bencil bireyciliğin bireyler-ötesi kozmik bir farkındalıkla yer değiştireceği” (Zizek, 
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2006’dan Akt. Karaosmanoğlu, 2009: 98) aşikârdır. Bu gibi bir vaadi olan New Age akımının 

“bir anlamda postmodern bir bilgeliğe işaret” (Paker, 2011: 95) ettiğini söylemek doğru 

olacaktır.   

2.1.1.1 New Age Akımı ve Spiritüalizm 

 

Modern Batı kültürünün en geniş kapsamlı hareketlerinden biri olan ve 20. yüzyılın 

sonlarına doğru ortaya çıkan “New Age hareketi” ya da diğer bir ifadeyle “Yeni Çağ Akımı” 

“ruhsal alanla ilgili kişisel eklektik bir yaklaşımı temsil etmektedir” (Tat, 2007: 150). Kişisel 

gelişim yazınını önemli ölçüde etkilemiş bulunan yeni çağ hareketleri, yeni çağ 

postmodernistleri olarak da adlandırılmaktadır. Özdemir’e göre, yeni çağ hareketleri çok genel 

bir çerçeveyle günümüz şartlarında toplumsal devrimler döneminin geçtiğini, bunun yerine 

yabancılaşmış ve nesneleşmiş insanın kendisini ve tahrip olan doğayı kurtarabilmek için tek 

alternatifin kozmik güçlerle ilişki kurarak gerçekleştirilecek “bir tinsel devrim” olabileceğini 

savunmaktadırlar (2007: 300). New Age öğretilerinin en belirgin ortak özelliği hayata dahil 

olmaktan, müdahale etmekten ve insanlarla diyalog içinde kolektif çabalarda bulunmaktan yana 

bir tutumu değil, içe dönüklüğü esas alan aşırı bireyci ve pasifist bir yaklaşımı benimsemiş 

olmaları ve bunun yanında ruha, inanca, duyguya ve pozitif enerjiye vurgu yapmalarıdır 

(Özdemir, 2007: 300). “Bireyselleşme ve dünyevileşme süreçlerine bağlı gelişmiş, karmaşık 

çeşitli düşünce ve inançların melez ve bütünleşik bir versiyonu olarak postmodern bir varoluş 

felsefesi” (Paker, 2011: 61) ortaya koyan New Age söylemi, rasyonel akılcılığa karşı bütüncül 

kozmik bakış, şifacılık ve doğal olana dönüş vurgularıyla postmodern bir bağlam çerçevesinde 

incelenebileceğini göstermektedir. 

 Küreselleşme süreci, modern dönemden farklı olarak, bir yandan sekülerleşmeyi 

içerirken diğer yandan geleneksel dinlerin sanıldığının aksine canlanmasına ve yeni dini 

hareketlerin doğmasına yol açacak sosyokültürel bir zemin hazırlamıştır ancak, bu canlanış 
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geleneksel dinlerden daha çok yeni dinî algılayışların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Biçer, 

2017). Dolayısıyla, insanın anlam arayışı ya da manevi ihtiyaçları postmodern yaşamda son 

bulmamış sadece bunun arandığı yer geleneksel dinler yerine yeni alanlara kaymış ve bu 

alanların yaratılmasında birey aktif bir konuma geçmiştir. Mirza’nın (2014: 14), postmodern 

dönemin göstergelerinden biri olarak kabul edilen “Yeni Dinsel Hareketler” olgusuna bu 

alanlara örnek olarak önceki bölümlerde değinmiştik. Ancak, New Age hareketi, Yeni Dinsel 

Hareketlerle karakterize olan sürece kıyasla daha “düşsel bir yapı ortaya koymaktadır” (Mirza, 

2014: 18). Mirza’ya göre, inancın, ruhsallığın ve bilimin, tüketimin ve aynı zamanda dünyevi 

olanı reddedişin, dünyada mutluluk arayışının, sağlığın, tıp ve şifacılığın tek bir akım içinde ve 

bu akımın etkilediği bireylerde tam olarak ifade bulabilecek biçimde gerçekleşmesi gerçekten 

“düşsel” ve “gerçekdışı” bir yapı ortaya çıkarmaktadır (2014: 18). Mirza’ya göre, Yeni Dinsel 

Hareketler ve New Age çağının benzer yanları oldukça fazladır ve New Age akımı, Yeni Dinsel 

Hareketler’den bağımsız olarak yeni ve farklı bir şey söylememektedir. Ancak, New Age 

“yaygınlığı ve ulaşılabilirliği açısından” farklı bir kategoriye girmekte ve “dini olan ve din dışı 

olan farklı kategorileri içine alabilmesi” (Mirza, 2014: 18, 19) nedeniyle bir farklılık 

içermektedir. Paker’e göre, dünyevileşmenin gündelik yaşamda yeşermesi ve bireyin, özel bir 

iç dünyaya ve farklı ilgi ve yeteneklere sahip bir kişilik olarak kabul edilmeye başlanması, New 

Age hareketinin “komüniteryan yapıya sahip yerel ve kadim inanışlardan ya da dinlerden ayrı 

olarak ortaya çıkışında” (2011: 62) belirleyici bir etki olmuştur. Bu açıdan bakıldığında, New 

Age hareketlerinin postmodern dönemdeki iç içe geçmişliğin din, inançlar ve maneviyat 

alanlarındaki etkilerine yönelik önemli bir örnek oluşturmakta olduğunu, dolayısıyla 

postmodern bir inanç biçimine işaret ettiğini ve postmodern bireyin profilini anlamak açısından 

önem taşıdığını söyleyebiliriz.  

 New Age hareketinin üyeleri ya da takipçileri, organizeli bir dini takip etmekten çok 

bütün dünya dinlerinin ve Şamanizm, Okültizm gibi akımların, Tasavvuf gibi düşüncelerin,  
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Taoizm gibi doğu felsefelerinin mistik geleneklerinden ihtiyaçları kadar alarak kendi ruhsal 

serüvenlerini oluşturmaktadırlar (Arslan, 2006: 16). Bu yüzden New Age’in uygulama ve 

pratikleri bakımından oldukça geniş bakış açılarını içine alan eklektik bir düşünce sistemi 

olduğunu söyleyebiliriz. New Age inanç ve pratikleri, “yoga ve meditasyon”, “Hinduizm”, 

“Taoizm”, “reenkarnasyon”, “astral seyahat”, “karma”, “Hristiyan gnostizmi”, “astroloji”, 

“pozitif düşünce”, “Sufizm”, “Paganizm”, “Budizm”, “mistisizm” gibi çok farklı düşünceyi 

içinde barındırırken diğer yandan bu çeşitliliği paranormal olgular, modern ve alternatif tıp, 

psikoloji, doğal tarım, ekoloji ve barış hareketlerini de içerecek şekilde ilişkilendirerek 

sınıflandırmaktadır. Bu eklektik ve karmaşık yapısına rağmen New Age’de bu farklı unsurlar 

kendi içerisinde bir anlam bütünlüğüne sahiptir ve bu anlamda New Age bu bütüncül özelliği 

ile dinler de dahil olmak üzere farklı unsurları kutsal bir inanç sistemi içerisine 

yerleştirmektedir (Arslan, 2006: 16). Paker’e göre, “dinlerin ve ruhsal öğretilerin modern 

hayattaki yeni versiyonunu inşa eden” New Age söylemi, “fantastik nitelikte sembol ve imajlara 

dayalı bir dil” ile inşa edilmekte ve hakikat imajiner olarak nesneleştirilerek; görünmeyen 

hakikati hissetme ve duyumsama çabası söz konusu olmaktadır (Paker, 2011: 63).  

Hanegraaff da (1996) New Age yaklaşımının, birbirinden çok az farkı olan alt öğretileri 

ve grupları kapsayan bir hareket olarak görülebileceğini belirtir. Bu öğreti ve grupların ortak 

iki temel özelliğinden bahsedilebilir; buna göre ilk olarak, “dualist, rasyonel ve pozitivist 

paradigmayı, bütüncül olmayan din ve bilim anlayışını karşısına alarak modern Batı kültürüne 

karşı bir eleştiri” (Akt. Paker, 2011: 63) içermesidir. İkinci olarak ise, bu hareket “Doğu 

felsefesi/dinleri ile karıştırılmış dünyevi bir Batınilik (esoterism)” (64) sunmaktadır. “Bu Batıni 

yaklaşımın söylemi, bütüncü (holism) ve ruhsal anlamda tekçidir (monism)” (64) ve buna göre;  

- “sağlığı yalnızca bedensel bir arıza olarak gören modern tıbba karşı şifacılığı ön 

planda tutar,  
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- kişinin, sahip olduğu tanrısal bir öz olan ‘yüksek benlik’ ile karşılaşmasını, ego’dan 

kaynaklanan sınırlandırmaları ve sorunları aşmasını önemser, 

- kişinin yaratıcı bir potansiyeli olduğunu, hayatının kendi yaratımı olduğunu ve bu 

konuda kişisel sorumluluğu ön plana çıkararak yaşama, bireysel katılım açısından 

anlam kazandırır” (Akt. Paker, 2011: 64). 

“Uyumun tecrübe edilmesi, kendisini ve başkalarını sevme deneyimi, barış, huzur, 

sağlık, şifa bulmuş olma hali ve bütün olma kavramları” (Mirza, 2014: 21), bu hareketi 

vurgulayan olgular olarak öne çıkarken New Age, hayatın tüm alanlarını kapsayan bir bakış 

açısıyla kutsal bir yaşam anlayışını içermektedir. Dolayısıyla, bütün bu kavrayışlar bireyi 

ruhsal, bedensel, duygusal, estetik ve sosyal açıdan onaylanır yönleriyle tanımlanan bir kendini 

gerçekleştirme hedefine yöneltmektedir (Heelas, 2001’den Akt. Mirza, 2014: 21). New 

Age’deki bu kendini gerçekleştirme ideali, tek tek mükemmele ulaşmış bireyler aracılığıyla 

kaçınılmaz olarak dünyada iyiliğin ve barışın hâkim olacağı bütüncül bir kozmik anlayışın 

temsilidir. Hislere bilimsel akıldan daha fazla değer veren New Age inancına göre, “dünyadaki 

yaşamın bir amacı vardır ve her deneyim yeni öğrenmeler için bir ders niteliğindedir” (Tat, 

2007: 150). Bu temelde, “yüksek düzeyde ruhsal bilince sahip insan topluluklarının” tüm 

toplumda bir değişim yaratacağını ve insanların düşünce yaşamıyla başlattığı bu dönüşümün, 

barış ve uyumun gerçek olduğu toplumlar yaratmada etkili olacağı savunulmaktadır (Tat, 2007: 

150, 153).  

Özdemir’in, yeni çağ post-modernistleri olarak tanımladığı New Age hareketlerinin 

ortak özelliği, “analitik, bilimsel ve akli olana karşı duygusal, akıldışı, mistik ve büyüsel olanı 

tercih etmeleridir” (2007: 300). Altıncı duyu, gizem, astroloji, yıldız falları, tarot, duyuötesi 

algı, numeroloji gibi modern bilimin açıklayamadığı konular başlıca ilgi alanları arasındadır ve 

kişisel ilişkiler, kendi kendini keşfetmenin ve kişisel dönüşümün anahtarlarını sunan terapi ve 

motivasyon hareketleri üzerinde yoğunlaşırlar. Bu terapilerle genellikle kendi kendini 
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iyileştirici teknikler geliştirme, dokunma tedavisi ve insanın enerji alanlarını keşfederek 

iyileşme gibi yollarla daha sağlıklı olmaya ve şifa bulmaya/vermeye çalışılır. Özdemir’in anti-

rasyonalist olarak tanımladığı postmodern New Age hareketleri, olumlayıcı bir politik özellikte 

olup, hoşgörü ve kendini anlama yoluyla hakikate ulaşmayı amaçlar. Aynı zamanda, bir yandan 

resmi siyasi sisteme karşı çıkan bu akım, diğer yandan ise politik eyleme inanmayan ve onu 

değersizleştiren anti-politik eğilimlere sahiptir. Bu sebeple, dışarıdaki yaşamın karmaşıklığına 

karşılık sadece bireysel dönüşümün uğraşmaya değer ve tatmin edici bir şey olduğu ve kişinin 

kendini değiştirmek için çalışması gerektiği öne sürülmektedir. Kişisel gelişim yazınında 

oldukça sık yinelenmiş olduğunu gördüğümüz “kendinizi tanıyın”, “içinizdeki gücü keşfedin”, 

“yüreğinizin sesini dinleyin” ya da “yüreğinizin götürdüğü yere gidin” türünden sloganik 

önermelerin temelinde yeni çağ hareketleri bulunmaktadır ve bu alanda yayılan bütün kitaplar 

spiritüellik ve kişisel gelişime dair kitaplar arasında sayılmaktadır (Özdemir, 2007: 300). 

Paker, New Age düşüncesinin, “şifalandırma”, “aydınlanma”, “olumlu-olumsuz enerji 

alma”, “sinerji yaratma” ve farkına vardığımız ya da varmadığımız daha birçok kavram ve 

açıklama ile “günlük dilimize nüfuz eden bir söylem olarak” karşımıza çıkmakta olduğunu öne 

sürer (2011: 62). Bu doğrultuda, New Age söyleminin popüler felsefede, popüler bilim ve 

kişisel gelişim hakkındaki gazete ve dergi makalelerinde, film ve kitaplarda, sosyal medya 

paylaşımlarında, bazen de reklamlar aracılığıyla, “günlük düşünce ve popüler kültürün 

yadırganmaz bir parçası haline” (Paker, 2011: 62) gelmiş olduğunu ve gelmeye de devam 

ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

2.2 DANIŞMANIN TİCARİLEŞMESİ ve KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI  

  

 Endüstrileşme, kentleşme ve sekülerleşmenin yaşanılan dönemi şekillendirdiği bir yapı 

içerisinde, kapitalist kültür sadece tüketim alışkanlıklarını ve görünüşleri değil, aynı zamanda 
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düşünce şekillerini de değiştirmiş ve bilginin giderek ticarileştiği bir dönem başlamıştır. 

Özdemir’e göre (2007: 75,76), eğitim hizmetlerinin bir sosyal hak olmaktan çıkarılıp bireysel 

gereksinmeye dönüştürülmesi ile piyasanın ihtiyaçlarına cevap verecek ve piyasaya entegre 

olacak insanların yetiştirilmesini öne alan bir eğitim anlayışının öne çıkarıldığı bu süreçte, 

toplumsal statü ve prestijin temeli modern dönemde olduğundan farklılaşarak entelektüel 

zenginliklerden, sanatsal ilgilerden ve mesleki bilgiden, tüketim süreçlerine ve eskisinden çok 

daha fazla yüksek gelir kazandırıcı işlere kaymıştır. Özdemir, eğitimi bir yatırım aracı olarak 

ya da bireysel başarı için yapılan bir faaliyet olarak gören anlayış ile bilgi toplumu olma 

yolundaki vurguların birleşmesiyle eğitimin, özel bir önem kazanmaya başladığını öne 

sürmektedir. Özdemir’e göre, bilginin ticarileştiği bir süreçte eğitimin aldığı bu özel önem, 

çalışanların zihinsel kapasitesinden yararlanmak isteyen işletmelerle sınırlı kalmayarak zaman 

içerisinde her boyutu ile postmodern topluma uyum sağlamayı esas alan gündelik yaşamla ilgili 

öğretilerin önce basın, sonra kişisel gelişim ile ilgili kılavuz kitaplar ve son olarak da kişisel 

gelişim kursları aracılığıyla sadece çalışma yaşamına yönelik olarak değil, tüm yaşam 

alanlarında yaygınlaşmaya giden yolu açmıştır (2007: 75,76).  

 Burada, hayat karşısında gelişmeye yönelik bir tutum sergileyen kültür aracılarından 

bahseden Bourdieu’ye (1984) değinmek yerinde olacaktır. Kapitalist ilişkilerin kültürel üretim 

alanlarında giderek daha fazla egemen olmaya başlaması ile simgesel malların ve hizmetlerin 

sağlanmasıyla uğraşan “pazarlama”, “reklam ve halkla ilişkiler uzmanları”, “radyo ve 

televizyon yapımcıları”, “sunucular”, “magazin muhabirleri”, “moda yazarları” ve “yardım 

uzmanları (sosyal yardım çalışanları, evlilik danışmanları, cinsel terapistler, diyetisyenler, vb.)” 

gibi alanlarda çalışan, Bourdieu’nün “yeni kültür aracıları” olarak betimlediği yeni bir grup 

ortaya çıkmıştır (Akt. Featherstone, 2013: 91; Özdemir, 2007: 77). Bourdieu, “hayat karşısında 

bilgilenmeye yönelik bir tutum benimseyen” bu kültür aracılarını “yeni entelektüeller” olarak 

niteler ve bu grubun “kimlik”, “sunum”, “dış görünüm”, “hayat tarzı” ve “bitimsiz yeni 
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tecrübeler arayışı” (Akt. Featherstone, 2013: 91, 162) içinde olduğunu belirtir. Ona göre, yeni 

entelektüeller sadece bilgi gövdelerinin kümelerinin popülerleştirilmesiyle kalmazlar, aynı 

zamanda “entelektüel hayat tarzını aktif olarak destekler ve daha geniş bir izlerkitleye aktarır; 

spor, moda, popüler kültür gibi yeni alanları geçerli düşünsel analiz alanları olarak 

meşrulaştırarak, entelektüellerle ortaklık” kurarlar (Akt. Featherstone, 2013: 91, 162). 

 Bourdieu’ya göre yeni entelektüellerin bu konumu, ekonominin yakın tarihli 

dönüşümlerinden (özellikle anlam üretimi ve ihtiyaç üretiminin sembolik çalışmasının; 

paketleme, promosyon, halkla ilişkiler, reklamcılık vs. payının artmasından) kaynaklanmıştır 

(Akt. Akçay, 2016: 14) ve sahip oldukları sembolik hizmetleri satabilmek için potansiyel 

tüketicilerde ihtiyaç yaratmak zorunda olan bu konumları işgal edilenler tarafından bir anlamda 

icat edilmişlerdir (2016: 14). Bu nedenle Akçay, Bourdieu’nün yeni kültürel aracılar 

mesleklerinin hem ihtiyaç üretimini gerektiren ekonominin hem de sosyal olarak yükselmek 

isteyenlerin sınıf kaygısının bir sonucu olduğunu söylemektedir (2016:14). 

Cushman’ın (1995: 23), geleneksel yapıların çözülmesiyle, yer yön ve anlam 

duygusundan mahrum kalmış “boş benlik”’ kavramından kuramsal kısımda bahsetmiştik. 

Cushman’a göre, modern ve postmodern dönemlerin tüm gelişmeleri bireyin psikolojisini ve 

bireyselliğini etkilemiş, sınırlandırılmış ve boş benliğin mevcut görünümünü oluşturmuş ve bu 

doğrultuda bu boş benliği doldurmaktan ve bireyin varoluşsal kaygılarını iyileştirmekten 

sorumlu, reklamcılık ve psikoterapi gibi mesleklerin oluşumuna zemin hazırlamıştır (1990: 

600). Cushman’a göre, postmodern toplum içinde sürekli dönüşen ve değişen benlik, hiç 

bitmeyen bir kendini gerçekleştirme ve gelişme arayışındadır;  psikoterapi bu “boş benlik” in 

gelişimini teşvik ederek kasıtsız bir şekilde bu boşluğu yönlendiren bir endüstrinin gelişmesine 

neden olur ve böylelikle kişisel gelişim endüstrisinin gelişme süreci ve çalışma dinamikleri 

“boş benlik” kavramı ile ilişkili hale gelmeye başlar.  
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 Özdemir (2007: 77), kendini keşfetme, kendi potansiyelinin farkında olma ve kendi 

kendini gerçekleştirme ideali gibi kişisel gelişimle ilgili literatürün ilksel önermelerini ilke 

edinen bu yeni kültür aracılarının, benliği ya da kendilerini dış görünüşleri ile sunmaya yönelik 

çabalarına ve tüketime vermiş oldukları önceliğe özellikle vurgu yapmaktadır. Dışavurumsal 

bir liberal hayat tarzının inşasında aktif bir rol alan ve “medya ve akademik düşünsel hayat 

arasında çalışan” (2007: 77) bu kültür aracıları, eski entelektüellerin yüksek kültüre önem veren 

ve popüler kültürel biçimleri aşağılayan tavrının tersine, popüler olan karşısında pek az 

hoşnutsuzluk hissetmektedir ve bu tavırla popüler düşünsel programların yayın dünyasında 

aktarılmasını kolaylaştırmaktadır (Featherstone, 2013: 91; Özdemir, 2007: 77). 

 Bu doğrultuda Özdemir (2007: 78), kültür aracılarının günümüz dünyasında bireyselliğe 

dayalı ilgilerin canlandırılmasında etkin rol oynadıklarını öne sürer. Buna göre, televizyon 

dizileri ve reklamları, magazinel gazeteler, dergiler ve kişisel gelişim kitapları aracılığıyla 

sunulan popüler kültürün öne çıkardığı bu ilgilerin genel olarak yasa ve düzenin korunmasına, 

mülkiyete, bireysel başarıya, saygınlık talebine, temiz ve sağlıklı yaşam, yeme-içme, giyinme 

ve gündelik yaşamı kolaylaştırıcı hizmetlerden yararlanmaya ya da eğlenceye yönelik ilgiler 

olduğunu belirtir. Diğer bir yandan Özdemir, kendine bakım ve kendine yardım (self-care; self-

help) olarak da nitelenen bu ilgilerin bir ideale sahip olma düşüncesini, protesto ve eleştiriyi, 

içinde yaşanılan toplumu ve düşünsel çabalar ile kendini anlama/anlamlandırma çabalarını 

dışlayarak eleştiri ve değişim çabası yerine var olana uyum çabasını öne çıkardığını öne 

sürmektedir (2007: 78). Cushman (1990: 604), bu dönemin daha önceden hiç görülmemiş bir 

derecede, kendini geliştirme ihtiyacı formunu aldığını belirtir. Bireysel gelişme ve bireysel 

hazzın yaşamdaki en önemli değerlerden birisi haline geldiği bu dönemde kozmetik endüstrisi, 

zayıflama ve diyet endüstrisi, elektronik eğlence endüstrisi, önleyici tıp ve kişisel gelişim 

endüstrisi gibi alanlar, yeni yaratılan kendini geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla 

büyümeye başlamıştır. Reklamcılık endüstrisi ve psikoloji alanı, bireysel gelişme ihtiyacına 
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karşılık verebilmek ve daha iyi gelişebilmek adına yenilerek güncelleştirilmiştir (Cushman, 

1990, 603). Cushman’ın “boş benlik” kavramı ve bireysel gelişme ihtiyacı, bu dönemde reklam 

endüstrisinin ve dolayısıyla diğer endüstrilerin algıları etkilemesini ve kontrolünü de 

kolaylaştırmıştır.  

  “Bireylerin, gerçek insan ihtiyacının otantik bir ifadesi olmaktan ziyade, konformist ve 

ayrıntılı şekilde yönlendirilen güç ilişkilerinin ürünü olan bireysellik arayışına mahkûm” 

(Niedzviecki, 2011: 165) olduğu bir yapıda bireysel gelişme edimleri kapitalist üretimin bir 

parçası olarak görülerek, geliştirilmesi gereken teknik bir beceriye indirgenmekte ve bu 

kavrayış sisteme uyum çabasını öne çıkarmaktadır.  

 Lasch’a göre, bugünün sosyal koşulları karşılaşılan zorlukların aşılması ve dünyayı 

değiştirme hayallerinin yerine bir tür hayatta kalma amacını inşa etmiştir (1991: 49). Örneğin, 

bir birey işyerindeki “kimlik ve egosunu korumak” ve geliştirmek için “duygusal” bir 

mücadelede bulunur (Paker, 2011: 67). Bireyin gelişimini bir bütün olarak ele alan normatif 

gelişim yaklaşımına göre, hayattaki amaç artık basitçe “en az sorun ve acı ile yaşamın 

üstesinden gelmektir” (Lasch, 1991: 49). Paker’e göre, “paniğe kapılmadan, durumu ve kendini 

kontrol altında tutarak yaşamın üstesinden gelme”, “yeni bir bilgelik biçimi”ni temsil 

etmektedir (2011: 67). Lasch Sheehy’den aktararak, popüler danışmanlıklarda, “yetişkin 

yaşamının öngörülebilir krizlerine karşı yüzeysel bir iyimserlik kazandıran büyüme, gelişim ve 

kendini gerçekleştirme programlarının hayatta kalma ideolojilerinin edebi sözleri olduğuna 

dikkat çeker” (Paker, 2011: 67; Lasch, 1991:49-50). Paker’e göre bu söylem, mevcut ideolojik 

ve sosyal düzeneğe karşı çıkmaz; ancak, ona daha insani bir çerçevede yeniden anlam 

kazandırır (2011: 67).  

 Özdemir’e göre, gündelik hayata ve iş yaşamına ilişkin popüler öğretilerin 

yaygınlaşması sonucunu doğuran ve günümüz kişisel gelişim literatürünü içine alan bu yeni 
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bağlamda dışavurumun ve sunumun kazandığı önem çerçevesinde, profesyonel kültürün 

aşınması olarak nitelenen mesleki ya da akademik bilginin değersizleş(tiril)erek bunun yerini 

piyasada başarılı olmak için gerekli olan ticari beceriler almıştır. Bu doğrultuda Özdemir, 

kişisel gelişim olgusunun iş yaşamının insanileştirilmesine yönelik çabalar ile birlikte, dost 

kazanma ve insanları etkileme yönündeki kitapların ötesine geçmeye ve giderek çeşitlenmeye 

başladığını öne sürmektedir (2007: 78). Özellikle bireyin yetenek ve becerilerini 

pazarlamasının daha fazla önem kazanmaya başlamasıyla birlikte, sunuma öncelik veren bu 

gelişmelerin, sadece metalara sahip olmakla yetinmeyen ve kendisini de bir meta olarak 

sunmaya başlayan yeni bir birey tipini ortaya çıkardığını ve bu yeni birey tipinin, gündelik 

yaşamın mikro alanında kendi promosyonunu (tanıtımı, reklamı ve pazarlaması) yapma 

sürecine fiilen katılarak, rekabetçi dolaşım alanı için sürekli kendini yeniden üreten ve sunan 

promosyoncu bir benlik ortaya çıkardığını söyleyebiliriz (Wernick, 1997’den Akt. Özdemir, 

2007: 79).  

2.2.1 Duyguların Ticareti Olarak New Age ve Spiritüel Akımlar 

 

New Age akımı ve spiritüalizm bölümünde bahsettiğimiz üzere, modern dönemin diğer 

manevi ve kutsal hareketleri ile kıyaslandığında New Age son derece düşsel bir yapı ortaya 

koymaktadır. Bunun yanında, New Age müşteri odaklı bir yapının belirginleştiği bir 

hareketliliği öncelediğinden, aidiyet gereksiniminin azaldığı, “lider merkezli gruplardan 

bağımsızlaşan bir iklim”le çağın temel dinamiği olarak karşımıza çıktığından ve yapısındaki 

muğlaklık dolayısıyla postmodern çağın anlatımı açısından sembolik bir değer taşımaktadır 

(Mirza, 2014: 18,19).  

 New Age akımının manevi inanca, ruhsal arınmaya ve içsel huzura öncelik vererek 

kişisel başarının içsel/ruhsal gücü artırmaya bağlı olarak yakalanabileceğini öne sürmesi bu 

hareketin, akla karşı duygu ve inançları öne çıkardığına örnek teşkil eden karakteristiklerinden 
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birisidir (Özdemir, 2007: 300). Meditasyon, yoga, reiki gibi aktivitelerin kişinin ruhsal 

arınmasında ve iç huzura kavuşmasında önemli bir yer tuttuğu New Age hareketi, bireyin iç 

dünyasına yönelik manevi gücünü keşfetmesi yolundaki mitsel ve ruhsal bir yaklaşımdır. Bu 

doğrultuda, kitap başlıklarından içeriğinde yer alan tavsiye verici öğütlere kadar, New Age ve 

spiritüel kategoriye giren kitapların, bireyin maneviyatına ve duygularına hitap ettiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. Addington, Robbins, Carnegie ve Covey3 gibi yazarların, 

spiritüel kategoriye giren kitaplarına yönelik incelemesinde Özdemir (2007: 301), inanç ve 

duygulara akıldan daha çok önem verildiğini ortaya koymaktadır. 

 Duygular aracılığıyla işleyen bir sistemden bahsederken, Illouz’un terapötik söylemine 

değinmek yerinde olacaktır. Illouz’a göre, politik liberalizm ve pazar ekonomisine dayalı 

ekonomik verimlilik söylemi dışında hiçbir kültürel çerçeve terapötik söylem kadar 20. yüzyılın 

benliği üzerinde etkili olmamıştır. Nüfusun çoğunluğu bir akıl sağlığı uzmanına danışmakla 

kalmamış, bunun yanında daha önemli olarak terapötik bakış açısı, modern toplumların çeşitli 

sosyal alanlarında (ekonomik organizasyonlar, kitle iletişim araçları, çocuk yetiştirme 

modelleri, eş ve cinsellik, okullar, ordu, mahkûm rehabilitasyon programları, uluslararası 

çatışmalar) kurumsallaşmaya başlamıştır (Illouz, 2008: 5,6). Illouz çeşitli formlardaki terapi 

kültürünün,  dünya çapında Amerikan popüler kültürüyle karşılaştırılabilir (ve belki daha 

yüksek) bir derecede yaygınlaştığını ve çok çeşitli sosyal gruplar, kuruluşlar ve kurumlar 

arasında çok nadir görünen bir kültürel meşruiyet düzeyi kazandığını öne sürmektedir. Illouz’ 

 
3 “Addington, Jack Ensing (2001) Yüzde Yüz Düşünme Gücü: Psikojenez Yolu, Akaşa Yayınları, İstanbul, Çeviren: Birol 

Çetinkaya, 

Robbins, Antony (1994) İçinizdeki Devi Uyandırın, İnkilap Kitabevi, İstanbul, Çeviren: Mehmet Değirmenci, 

Carnegie, Dale (2004) Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı, Epsilon Yayıncılık, İstanbul, Çeviren: Nazlı Uzunali,  

Carnegie, Dale (2005) Üzüntüyü Bırak, Yaşamaya Bak, Epsilon Yayıncılık, İstanbul, Çeviren: Meltem Erkmen, 

Covey, Stephen R. (2006) Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı, Varlık Yayınları İstanbul (29. Basım), Çeviren: Osman 

Deniztekin-Filiz Nayır Deniztekin” (Özdemir, 2007). 
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a göre terapötik söylem, modernliğin ayrışmış alanlarını bulanıklaştırarak benliği ifade eden, 

biçimlendiren ve yönlendiren ana kodlardan birisi halini almasının yanı sıra akademik 

öğrenimin ve psikoloji uzmanlık alanlarının standartlaşması yoluyla ulusal sınırları aşarak 

“ulusötesi” bir benlik dili oluşturmuştur (2008:6). Illouz, terapötik söylemi konuşma terapisi, 

ticari kişisel gelişim kitapları, destek grupları, özgüven eğitimi programları, tek şovluk 

terapötik danışmanlık sunan televizyon programları gibi eklektik anlamlar içeren nesneleri 

ifade etmek için kullandığını belirtmektedir (2008: 12). Bu doğrultuda, New Age ve spiritüel 

temalı içeriklerin bireyin kendisine yönelmesine, kendisini ruhsal olarak onarmasına ve içsel 

huzuruna yönelik terapötik söylemi, bilimsel dil, mitsel kavramlar ve mistik ifadelerle 

harmanlanarak bireyin duygularını etkisi altına alır.  

Kişisel gelişim kitaplarının, “özlü ve özlü benzeri sözler ve deyişler”i, “para-bilimsel 

alanlar ve yaşam öykülerinden anekdot ve sloganlarla bezenmiş retoriksel anlatısı ile 

muhakememizi tatmin etmeye değil, duygularımızı harekete geçirmeye çalışan” (Özdemir, 

2007: 214) anlatı yapısı New Age ve spiritüel içeriklerin terapötik söylemlerini özetleyen bir 

tanım niteliğindedir. Ayrıca, kişisel gelişim kitaplarının, sözlü kültürü ve sözelliği ön plana 

çıkaran özellikleri, bilimsel değerlendirmeler kadar bilgelik öğütlerine de yer vermeleri, akla 

ve bilince karşı, duygulara ve heyecana hitap eden dili, bilinçaltına, ruhsal algılamaya ve 

‘duygu’lara verdikleri önceliği göstermekte (Özdemir, 2007: 202-203) ve terapötik söylemin 

duyguları harekete geçirişindeki etkisini göstermektedir. Kendini gerçekleştirme ve ruhsal 

huzura kavuşma, terapötik söylemin temelini oluşturmakta ve terapötik anlatılar duyguları 

harekete geçiren mitsel kavramlar ve ifadelerle harmanlanarak bireyin gündelik hayat 

pratiklerinde yer edinmektedir.  

 Kişisel gelişim kitapları, bu terapötik söylemin ve kültürünün yayıldığı ve empoze 

edildiği araçların başında gelmektedir. Furedi, modern toplumdaki belirsizliklerin benlik 

problemlerini artırarak toplumda bir terapi kültürünün doğmasına yol açtığını belirtir. Ona göre, 
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Batı kültürü bireyin sağlıklı ya da sağlıksız olarak tanımladığı ruh halinin kaynağını bireyin iç 

dünyasında, duygu aleminde ve benliğinde görmektedir ve dolayısıyla bu bakışa göre, ruh hali 

sosyal bağlardan kopuk, benlik ise kültürel kimliğini kaybetmiş ve hayatın merkezinin duygular 

olarak (Ekşi: 2012: 241) adlandırıldığı bir yapıya bürünmüştür. Bu durumda sorunların 

kaynağını ise bireyin iç dünyası oluşturmaktadır. Bunun yanında, terapi kültürü kabul edilebilir 

ve kabul edilemez duyguları tamamlayarak bireylere tavsiyelerde bulunurken, duyguların 

bireyin çevresine uyum sağlamasına yarayan birer geribildirim olduğu yönündeki düşünceleri 

görmezden gelir. Ayrıca, Furedi’ye göre terapi kültürü, bireyin diğer insanlara olan ihtiyacını 

gösteren ve karşılıklı bağ kurmasına yarayan tüm duyguları olumsuz olarak görerek ya da 

tamamen yok sayarak duyguların yaşanmasını kısıtlarken diğer yandan duyguların kontrolünü 

hedef almaktadır (Akt. Ekşi, 2012: 241, 242).  

 Mirza (2014: 21), bireyin kendisini gerçekleştirebilmesi için tamamlaması gereken 

hedeflerin ve bu doğrultuda tanımladığı ideal haline ilişkin geliştirdiği imgelemin, “tüketim 

toplumuna sunulan hedefler ve değerler dizgesi ile aynı” olduğunu öne sürer. Bu yüzden, New 

Age akımının kapitalist yaşamın sunduklarını reddetme anlayışından doğan bir tepki olarak 

ortaya çıktığı düşüncesi, “bu sürecin kapitalizmin yeni bir mecrası olduğu” (Heelas, 2001’den 

Akt. Mirza, 2014: 22) gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla, kapitalist düzene ve toplum 

yapısına karşı çıkarak mutlak gerçekliğe, mutluluğa, iç huzura ve aydınlanmaya ruhsallık ve 

duyguların üzerinden ulaşmayı öngören bir anlayış üzerinden şekillenen New Age hareketi, bu 

aydınlanmaya ulaşmanın yanı sıra, “yine spiritüalist yöntemlerle zenginliğin yollarının da 

açılacağını vaat ederek kapitalist sistemin” (Mirza, 2014: 22) kendini sürdürmesine de yardım 

etmektedir. 

 Mirza’ya göre, New Age’in kapsamında yer alan uygulamalarla, işyerinde stresli bir gün 

geçiren bir yönetici evinde meditasyonla rahatlayabilmekte ya da “mutsuz bir evliliği olan bir 

birey, terapi gruplarında evliliğinin geriliminden uzaklaşabilmektedir” (2011: 22). Dolayısıyla, 
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“bireyin huzurlu, tamamlanmış, sağlıklı ve gerçeği bulmaya ilişkin rotasını uygun bir biçimde 

çizebilmiş hissetmesi, kapitalist düzenin rekabetçi, baskıcı ve dolayısıyla bireyi bir stres 

çemberi içine hapseden koşullarına bir karşı duruş gibi gözükmekte” (Mirza, 2011: 22) ve bu 

yöntemler, kişinin özel ya da kamusal hayata yönelik sorunlarından arınarak bu sorunlardan 

oluşacak baskıyı en aza indirdiği bir alan yaratmaktadır (Heelas, 2001’den Akt. Mirza: 2014: 

22). Ancak diğer yandan, bu anlayış bizi bir önceki bölümde bahsettiğimiz, sadece giyim, 

konuşma ve hareketlerle sınırlı kalmayarak, aynı zamanda sağlık ve güzellik çabaları ile 

bedenine gösterdiği yoğun ilgiyle de “kendisini sürekli olarak rekabetçi dolaşım alanı için 

yeniden üreten” Wernick’in “promosyoncu birey” kavramına götürmektedir (Akt. Özdemir, 

2007: 296-297). Bu doğrultuda bireyin, terapötik söylemlerle duygularına hitap eden tavsiye 

verici öğütleri günlük yaşamının pratikleri içinde deneyimlemesinin, rekabetçi dolaşım alanı 

içinde kendisini bir meta olarak sunan bir bireye dönüştüğünün ve bu sistemin kendini yeniden 

üretmesinde aktif bir rol aldığının göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.  

 

2.3 KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER 

Bauman’a göre, girişmeye niyetlendiğimiz eylemlerin sonucunu tam olarak kestirmenin 

imkânsız olduğu ve bu sebeple “her kararın belirsiz ve her eyleme arzusunun değişken olduğu” 

(2015: 96) günümüzün toplumunda müphemlik, içinde yaşadığımız çağın en belirgin 

özelliklerindendir. Bu durum toplumsal bir fenomen olmasına rağmen her birimiz onunla 

kişisel bir sorun olarak, Bauman’ın deyimiyle “psikolojik danışma patlaması” çağında, pek çok 

psikolojik danışmanın şiddetle önereceği gibi kişisel hatamız ya da hastalığımız olarak 

yüzleşmekteyizdir (Bauman, 2015: 97). Postmodern yaşamın getirdiği bu belirsizliklerle dolu, 

hızlı, teknolojik ve sekülerleşen dünyada temel vaatleri arasında iç benle tanışmak, içimizdeki 

potansiyel gücü ortaya çıkarmak, algılarımızı yönetmek,  anı yaşamak, yaşama dair hedefler 

belirlemek, başarılı olmak, bedenimiz ve zihnimiz üzerinde hakimiyet kurmak, başkalarının 
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bizim hakkımızdaki algılarını yönlendirebilmek gibi argümanların bulunduğu danışma 

kaynakları olan kişisel gelişim kitapları, kişiye kendini gerçekleştirme yolunda sunduğu bu 

vaatleri dolayısıyla birçok çevrenin eleştirisi altındadır. 

Britt (t.y), uzmanları kişisel gelişim hakkında düşünmeye iten birtakım nedenler 

sıralamıştır. Buna göre; 

- Kişisel gelişim kitapları, onları destekleyen hiçbir bilimsel veri olmamasına rağmen 

hastalıkları iyileştirme, kilo vermeye yardım etme, sigarayı bıraktırma gibi olağanüstü 

kanıtlar gerektiren birtakım iddialarda bulunur.  

- İnsanların yaşadığı problemler karşısında, “mutluluk bir seçimdir”, “kaybetmek bir 

hastalıktır”, “düşünceler alışkanlıklardır-alışkanlıklarınızı değiştirin” gibi çok basit 

çözüm önerileri sunar.  

- “Düşüncelerinden dolayı başarır ya da kaybedersin”, “yaşamımdaki her şeyi ben 

yaratırım” gibi yanlışlığı ya da doğruluğu ispatlanamaz iddialarda bulunur. 

- “Çekim yasası”, “bolluk kanunu”, “refah kanunu” gibi ölçülemez şeyleri referans 

olarak alır.  

- “Başarılı olamadın çünkü yeterince pozitif düşünmedin” gibi daima okuyucularını 

suçlayan ifadeler kullanır. 

- İstenen şeye odaklanıldığında onu almanın temel bir kanun olduğunu söyleyerek 

düşüncelerin insan hayatındaki rolüne aşırı vurgu yapar. 

- Pozitif düşünce gücünün kronik depresyon, anksiyete bozuklukları, şizofreni gibi ciddi 

zihinsel hastalıklara karşı kullanılabileceğini öne sürer.  

Kişisel gelişim kitaplarında, insanların kaderi sosyal, politik ya da ekonomik koşullardan 

uzak bir dünyada, toplumsal gerçekliklerden etkilenmediği varsayımı içinde tanımlanmakta ve 

bireycilik vurgulanmaktadır. Bireyciliği yücelten yanıyla kişisel gelişim kitapları, okuyucuya 



 

99 
 

içinde bulunduğu dünyada yaşamını nasıl sürdürebileceğine yönelik yardım ederken, vurguyu 

bu dünyayı değiştirmeye değil, bireyin kendisini değiştirmesine yapar. Bu nedenle kitaplar, 

bireye yakın çevresinin kontrolünü kazanması ve dolayısıyla “başarılı” bir şekilde hayatını 

sürdürebilmesini vaat ettiğinden dolayı genellikle “özgelişim” ve “özdenetim” ile ilgilidir 

(Douglas 1979: 101,102). Özdemir’e göre de, kendimize, işimiz ve yakın çevremize 

odaklanmamızı salık veren kişisel gelişim kitapları politik ve toplumsal nitelikte ilgileri yararsız 

ve olumsuz ilgiler olarak göstermektedir. Dolayısıyla, kişisel gelişimin sadece kendimizi 

değiştirebileceğimiz inancını vurgulayan ve kimseyi değiştirme gücüne sahip olmadığımız 

temel gerçeğini sıklıkla söyleyen yapısı, kişisel gelişim yazınının politika karşıtı tavrını özetler 

niteliktedir (Özdemir, 2007: 237). 

Diğer yandan Özdemir (2007, 92), insanların modern hayata özgür ve özerk bireyler 

olarak katılım anlayışının değişerek, bireyin toplumun bütününden yalıtılarak politik/kamusal 

alanlardan geri çekilmesine ve iş ve evden oluşan dar bir evrene kapatılmasına dikkat 

çekmektedir. İnsanların eğlenme biçimleri ve boş zaman aktivitelerinin değişiminden hareketle 

günümüzde giderek kişiselleşen kitle iletişim araçları ile birlikte kişinin dış çevresinden 

yalıtılma süreci içinde bulunurken, öte yandan bu araçların kitlesel eğlence sağlayıcı boyutuyla 

bir anlamda geleneksel kültürde öykü anlatıcılarının yerini aldığını söyler. Bu doğrultuda, 

kişisel gelişim yazınının dayandığı kişisel başarı öykülerinin bu çerçevede, yani bir yandan 

kitleleri eğlendirici, yalıtıcı ve edilginleştirici boyutları ile öte yandan kitlelerin arzularını, 

özlemlerini ve düşlerini temsil edici ütopik boyutu ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini 

savunur.  

Kişisel gelişim yazınının, sosyal eşitsizlikleri meşrulaştıran özelliğiyle herkesin eşit 

olduğu ve böylece herkesin hedeflerini gerçekleştirebilmek için aynı koşullara sahip olduğu 

inancını aşılaması en çok eleştirilen yönlerinden birisidir. Kişisel gelişimin bu karakteristiği, 

insanların olmak istediği konuma gelebilmeleri için toplumdaki diğer herkesle eşit koşullar 
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altında olduğuna yönelik bir yanılsama yaratarak temelde toplumsal eşitsizliğe dayanan bir 

toplumda, başarının ve mutluluğun ulaşılmaz olmadığına inandırmaya çalışır ve böylece kişisel 

gelişim pazarının gelişimine büyük katkı sağlayarak var olan kapitalist sistemin de 

devamlılığını destekler. Dökmen, kişisel gelişimin toplumdaki ve gelir dağılımındaki 

adaletsizliklerden mustarip kitleleri sakinleştirmek ve apolitize etmek için de kullanıldığını 

belirtmekte ve apolitize olmakla kişisel gelişimin doğru orantılı olduğunu, insanlara “başarılı 

ol, daha fazla kazan ve kazandır, bunu gerçekleştirebilmek için kendini geliştir, çevrenle ve 

dünyayla fazla ilgilenme” mesajları verildiğini dile getirmektedir (Akt. Ekşi, 2012: 252). Bu 

aynı zamanda Niedzviecki’nin, yeni konformizm olarak tanımladığı şeydir. Ona göre, yeni 

konformizmde sistem sorgusuz sualsiz kabul edilir ve ona karşı çıkılmaz; bunun yerine sisteme 

girmenin mümkün olduğuna ve bütün enerjinin sistemin ne istediğini anlamaya yöneltilerek, 

sonunda bu ihtiyacın karşılanabileceğine kalpten inanılır.  

Kişisel gelişim uzmanları ya da terapistler, bu amaçlar doğrultusunda bireyin kendisini 

yeniden keşfetmesi için onu destekler ve bunun için özsaygıyı, özel bir statü sağlanırken tecrübe 

edilen tüm hataların kaynağı ve ilacı olarak pazarlarlar. Niedzviecki, bu terapistleri ya da kişisel 

gelişim uzmanlarını bireyleri özgüven, kendini yeniden keşfetme ve birey olma ideallerine 

inandırmaya çalışan, popüler kültürün misyonerleri olarak tanımlar. Böylece, vurgu bireye, 

bireyin arzularına, bireyin ihtiyaçlarına ve beklentilerine kaydırılarak tüm yük bireyin sırtına 

atılmış olur. Bu bakımdan, kişisel gelişim ve terapi endüstrisi, bireylere sadece hayatlarının 

kontrolünü ellerine alıp onu değiştirmek için yeterli olduklarını düşünmeleri için 

cesaretlendirmez, ayrıca hayatlarına yön veren bu sistemi sorgulamaktan da vazgeçirerek 

apolitik bireyler yaratır (Niedzviecki, 2011, 121,122).  

Ellis (1993), kişisel gelişim materyallerinin kişisel gelişimin çok basit ve kolay olduğu 

izlenimini yaratabileceğini ve dolayısıyla bu materyalleri kullananların derin ve uzun zamanlı 

değişimlerin ön koşulu olan çalışmaları ve uygulamaları yapmaktan kaçınacaklarını dile 
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getirir. Bunun yanında Ellis, hiçbir kişisel gelişim materyalinin kişiye özgü olmamasından 

dolayı içerdiği tavsiyelerin de kişiye özgü olmadığından bahsederek okuyucunun mesajları, 

yazarın anlatmak istediğinden çok farklı şekilde anlamlandırabileceğini öne sürmektedir. 

Bergsma da (2008: 350), kişisel gelişim kitaplarındaki okuyucunun kişiliğine, teşhisine veya 

kişisel durumlarına göre tasarlanmamış, herkese uyacağı düşünülen standart tavsiyelerin 

kişisel gelişimin spesifik bir yaklaşımı olduğunu öne sürer. Bu durumda, her bireyin yaşadığı 

kültürel çevre içinde şekillenen eşsiz bir karakteristiğe, farklı bir kişiliğe ya da probleme sahip 

olduğu bir gerçekliğe karşın kişisel gelişim kitapları, bireyi geliştirmeyi ya da iyileştirmeyi 

vaat eden yüzlerce standart ve herkese uyduğu düşünülen önerilerle doludur. Bu bakımdan 

kişisel gelişim kitapları, bireylerin kendilerini her şeyden sorumlu ve suçlu hissetmesine ya 

da daha ileriye gidebilecek önemli sonuçlara yol açabileceği konusunda eleştirilerin hedefi 

olmaktadır (Rosen, 1987’den Akt. Tanrıkulu, 2011: 1865). Ayrıca çoğu kişisel gelişim 

materyali maddiyat ve ün kazanma amaçları için planlandığından dolayı bu ürünler aşırı 

“pollyannacılık” tutumları neticesinde, okuyucularını aşırı iyimserliğe, mucizevi sonuçlar 

beklemeye ve sonuçta hayal kırıklıklarıyla dolu bir hayata sürüklemektedir. Ayrıca, kişisel 

gelişim yazını, hayatın bir parçası olan mutsuz ve endişeli olmanın anormal durumlar olduğu 

inancını oluşturarak bunların normal bir insanın hissedebileceği duygular olduğu gerçeğini 

yadsır ve bireyin kendi duygularına yabancılaşmasına neden olur (Ellis, 1993: 335-339).   

A. Fosskett (2007: 23-31), kişisel gelişim kitaplarının eleştirisini, içerik ve 

varsayımlarına yönelik olarak, politik açıdan ve diğer farklı kategoriler altında sıralamaktadır. 

Buna göre, okuyucuların mağdurlaştırılması, çekim yasası ve pozitif düşünce, benliğin 

tamamlanması gereken bir proje olarak sunulması, Fosskett’in kişisel gelişim kitaplarının 

içerik ve varsayımlarına yönelik eleştiri başlıklarını oluşturmaktadır. Kişisel gelişim 

kitaplarının bir öz yönetim biçimi olmasını ve feminist bakış açısından eleştirileri ise politik 

bir bakış altında tartışmaktadır. Fosskett’e göre, kişisel gelişim kitaplarının bir hastalık modeli 
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üzerine kurulu olması ve okuyucularını problemlerine odaklanarak bu problemleri kabul ve 

itiraf etme yolunda cesaretlendirerek, onları bu süreçte mağdurlaştırması, kişisel gelişim 

kitaplarına yönelik eleştirilerin büyük kısmını oluşturmaktadır. Bu mağduriyet modeli, normal 

kaygıları olan normal insanların, kendilerini hayat boyu süren bir hastalığın mağduru olarak 

görmelerine ve kendilerini geliştirmek yolunda attıkları her adımda, yeni bir problemle 

karşılaşarak bir kısır döngünün içerisine girmelerine neden olmaktadır. Diğer yandan 

Fosskett, çekim yasası ve pozitif düşünmeyle, bireyin hayatın kontrolünün kendinde 

olduğuna, yapılan/yaşanılan her şeyden düşüncelerin sorumlu olduğuna inandırılışının, 

bireyde yanıtlanamayan birtakım sorular doğmasına neden olduğunu dile getirmektedir. 

Fosskett, çekim yasası ve pozitif düşünce söylemlerinin “Amerikan rüyası” nı canlı tutan bir 

söylem olduğunu ve bu düşüncelerin ilkelerini uygulamaya çalışmanın kapitalist toplumun 

kültürel normlarına, kurallarına ve değerlerine uyma girişimi olduğunu belirtmektedir.  

Kişisel gelişim kitaplarında bireyin kendini tamamlaması, hayattaki en önemli görevi 

olarak arz edilir. Benliğin tamamlanması ve üzerinde çalışılması gereken bir proje olarak 

sunulması, kişisel gelişim kitaplarına yönelik diğer yaygın eleştirilerden birisidir. Fosskett’e 

göre, kişisel gelişim gücünü, insanları bazı uygulamalara katılmaya ve bazı söylemleri 

içselleştirmeye cesaretlendirmekle kazanmaktadır. Okuyucularına hayattaki herhangi bir 

hedefi, yeterli disiplin ve kendini düzenleme ile gerçekleştirebileceklerini öğretir ve bu 

doğrultuda onları özsaygılarını, benlik imajlarını, sağlıklarını, başarılı olmayı ve kendileri ile 

ilgili her şeyi geliştirmeye teşvik ederek bir tür öz yönetim biçimi yaratır. Feminist bakış 

açısından bazı eleştirmenlere göre ise kişisel gelişim kitapları, insanların sadece kendilerine 

odaklanmasına neden olarak kişisel pasifliğe katkıda bulunmaktadır. Böylece, gücün 

bağlamını ve sosyal ilişkileri sorgulamaksızın insanların anlamlı bir yaşam kurmasını teşvik 

eden kişisel gelişim kitapları, mevcut statükoyu sorgulamayan bireyler yetiştirilmesine zemin 

hazırlamaktadır. Mevcut statükoyu desteklemesinin yanı sıra kişisel gelişim kitapları, otoriter 
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ve buyurgan duruşundan dolayı da eleştirilmektedir. Kişisel gelişimin okuyucularına vaat 

ettiği özgürlük, mutluluk ya da başarı ancak kitaptaki kesin talimatlara uyulduğunda 

ulaşılabilir olmaktadır. Bu talimatlar ise, seçime bağlı bir bilgi olarak sunulmaz ve dolayısıyla 

bu vaatlere ulaşabilmek için bazı davranış ve inançları izleyerek bunları yaşamlarının bir 

parçası haline getirmeleri teşvik edilmektedir. Diğer yandan Özdemir (2007: 267), katı 

kuralcılığa ve norm oluşturmaya karşı esnek ve hoşgörülü bir tarzı benimsediğini iddia eden 

kişisel gelişim kitaplarının, belli davranış normlarını içselleştirmemizi salık veren 

öğretileriyle kendi iddiaları ile ters düştüğünü öne sürer. 

Kişisel gelişim kitaplarına yönelik eleştirilerin büyük çoğunluğundan birini, psikoloji 

perspektifinden yapılan eleştiriler oluşturmaktadır. Paul (2001), kişisel gelişime yönelik beş 

yaygın mit olduğunu öne sürer: 

- Öfkenin dışa vurulmasıyla öfkenin gideceği. Bu mite karşılık araştırmalar, öfkeyi 

dışa vurmanın onu ancak canlı tutabileceğini göstermektedir. 

- Üzgün ve güçsüz hissedildiğinde, olumluya odaklanılarak kendini mutlu olarak 

düşünme. Ancak araştırmalar, bunun tam tersinin gerçekleşebileceğini ve bu üzüntü 

durumunun daha açık hale gelerek artabileceğini belirtmektedir. 

- Hedeflerin görselleştirilmesinin onları gerçekleştirmeye yardımcı olacağı. Buna 

karşılık araştırmalar, bir hedefe ulaşabilmek için pozitiflikten başka, hedefin 

önündeki engellere de odaklanılması gerektiği ve diğer tüm gerekli adımlara dikkat 

gösterilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  

- Kendi kendini onaylama, düşük olan özgüveni artırmaya yardım eder. Araştırmalar 

bunun aksi yönünde, insanların başkalarından olumlu geri bildirim almaya ihtiyaç 

duyduklarını göstermektedir. Buna göre özsaygı bireyin sosyal etkileşimlerinin bir 

sonucudur ve kendi kendine onaylanma ile bir gecede değişemez.  



 

104 
 

- Aktif dinleme karşınızdakiyle daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olur. Bu 

diğerlerine göre daha anlamlı bir iddia olmasına rağmen, araştırmalar mutlu ve 

birbirini seven çiftlerin bile bu tekniği kullanmayabileceğini belirtiyor. 

Araştırmalara göre iletişimde önemli olan karşınızdakini ciddiye almak, düşmanca 

tavırlardan ve tahrikten kaçınmaktır.  

İnsanlar üzerindeki en etkili otorite formu, gücünü fark ettirmeden uygulayan, hem 

ezoterik hem de uzmanların objektif bilgisi, yardım ve güçlendirmeye ilişkin insancıl 

söylemler içinde örtülü güçlerdir (Usher ve Edward, 1995’den Akt. Ekşi, 2012, 243). Bu 

Furedi’ye göre, modern toplumdaki belirsizlikler sonucu artan terapi kültürünün, insanların 

duygularını yöneltme yoluyla yeni bir konformite empoze etmesidir. Buna göre, terapi 

kültürü, duygular perspektifinden günlük yaşamın problemlerini şekillendirerek, bireylerin 

kendilerini güçsüz ve hasta hissetmesini teşvik etmekte, bu his içindeki bireylerin yardım için 

terapiye yönelerek harekete geçme konusundaki güçsüzlük hislerini artırarak, toplumsal 

beklentilerle kendi duygularını uyumlu hale getirmektedir. Dolayısıyla, bu rehber kitaplar, 

önerilen yolu izlemeyenlerin üzüntü ve yalnızlıklarına işaret ederek konformiteyi desteklerler 

(Hill, 2007’den Akt. Ekşi, 2012, 243).  

Philip Rieff (1966), modern toplumda terapinin doğuşunu sekülerleşmeyle ve 

geleneksel dinin zayıflamasının yol açtığı ahlaki yoksunluk olarak gördüğü olguyla 

ilişkilendirir ve dinin artık bağlayıcı bir kılavuz sunmadığı ortamlarda belirli bir uygun işleyiş 

düzeyini korumak için “terapik kontrol” adını verdiği şey işlerliktedir. Önceleri, kendisini 

kötü hisseden kişinin dine başvurmasına karşılık günümüzde bu kişi terapi sayesinde “çılgın 

bir dünyada sağlıklı benlik, atomun parçalandığı bir çağda bütünlüklü bir kişilik, büyük 

patlamalar karşısında sessiz bir tepki” olmayı hedefler. Ve dolayısıyla terapi, daha yüksek 

ahlaki duyguları olmayan, kendinden emin ve huzurlu bir birey yaratmaya çalışır  (Akt. 

Giddens, 2014: 226). 
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 Kişisel gelişim kitapları okuyucuları, kendi akıl ve kişisel kanaatlerine, 

sağduyularına güvenmek yerine, yol gösterici bir uzman arayışı içine girerler. Böylece 

kendilerine olan özgüveni kaybederek, Dökmen’in öne sürdüğü gibi, gündelik hayatta 

kurdukları ilişkilerde karşılaştıkları sorunlar için akıl yürütmek yerine otorite kabul edilen 

kişilere danışmak veya paketlenmiş tavsiyelere ve başkalarının rehberliğine bel bağlar hale 

gelirler (Akt. Özdemir, 2007, 206). Bu doğrultuda Özdemir, kendilerini birer düşünce adamı 

olarak sunan kişisel gelişim yazarlarının anlatım biçimlerinde kendinden emin bir bilgelik 

tavrı egemen olduğunu ve herhangi bir analiz ve doğrulamaya gerek duyulmaksızın verilen 

bilgilerin doğruluğunun ortak kabul gören gerçekler gibi sunulduğunu dile getirir (2007: 206).  

 Kişisel gelişim kitaplarının diğer eleştirilen bir özelliği standartlaştırıcı olmaları ve 

genel okuyucu kitlesine hitap etmeleridir. Tavsiyeleri ve önerileri okuyucuların kişiliğine ya 

da içinde bulunduğu yaşam koşullarına göre yazılmadığından dolayı, bireylerin özel 

durumlarını dikkate almadan, standart önerilerini her bireyin durumuna uygun olduğu 

varsayımına dayanarak yaparlar. Bu bakış açısından kişisel gelişim kitapları, bir bireyin 

kişisel veya sosyal yaşamının istenmeyen yönlerini değiştirmek vaadiyle seri bir şekilde 

üretilen ticari yayınlardır (Prager, 2001: 23). Bireyler, profesyonel bir yardım almak yerine, 

kendi problemlerine tanı koyarak bu ticari yayınların içinden kendilerine en uygun 

gördüklerini seçerler ve önerilen teknikleri hayatlarında uygulamaya başlayarak kendi 

ilerleme ve gelişmelerini kendileri değerlendirirler. 

 Kişisel gelişim kitaplarına, bireylerin kültürel bağlamını göz ardı ederek kadınları 

mağdurlaştırdığı düşüncesiyle feminist perspektiften de birçok eleştiri yöneltilmektedir. 

Örneğin, New York Times'ın en çok satanlar listesindeki 10 kitabı 10 yıl boyunca inceleyen 

bir çalışma (1988-1998), kitapların neredeyse tamamının cinsiyeti önemli bir odak noktası 

olarak gördüğü sonucuna varmıştır. Buna göre, kitapların neredeyse yarısı açıkça, özellikle 

geleneksel, iktidar temelli kadın ve erkek ilişkisini desteklemekte; ve daha iyi bir yaşam ve 
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gelişim için yapılan tavsiyelerin çoğu kadınları hedef almaktadır (Zimmerman, Holm & 

Haddock,  2001’den Akt. Tanrıkulu, 2011: 1865). Kişisel gelişim kitaplarını, feminist bir 

bakış açısıyla inceleyen diğer bir araştırmaya göre ise, bu kitaplarda kadınların sosyal 

patolojileri bireysel bir problem olarak sorgulanmadan kabul edilmektedir. Bu araştırmaya 

göre, kadınlara yönelik kişisel gelişim kitapları kadınların yaşadığı problemlerin nedeni olarak 

onların sosyalleşmesine işaret etmekte ve bu problemler için ise bireysel, psikolojik ve 

davranışsal açıklamalar sunmaktadırlar. Bununla birlikte, sosyal bağlam değişime tabi 

tutulmamakta ve çözüm önerileri içinde yer almamakta iken yazarların çoğu, bireysel olarak 

kadının davranışlarını değiştirme çabasını içeren çözümleri en iyi çözümler olarak 

sunmaktadır. Feminist yaklaşıma göre kişisel gelişim, kadınları problemlerini bireysel bir 

konu olarak görmeleri konusunda ikna ederek, bu problemleri kültürün sosyal bağlamından, 

güç ilişkilerinden ve sosyalleşmeden soyutlamaktadır (Hammond, 2004’den Akt. Ekşi: 2012: 

257). 

Okuyucuları için yanıltıcı olmalarının yanında eşitsizliğe dayanan kapitalist sistem için 

de daha meşru bir zemin hazırlayan kişisel gelişim kitapları ayrıca, bireylerde aciz ve eksik 

hissetme anlayışını körükleyerek bireyleri gerçekçi olmayan beklentiler içine sokmaktadır. 

Sonuçlarının geçerliliğine yönelik hiçbir bilimsel kanıt gösteremeyen kişisel gelişim kitapları, 

bireylere kimsenin yardımına ihtiyaçları olmadığını ve başarılı ve mutlu olmaları için gerekli 

olan tüm potansiyel güce sahip olduklarını salık vermelerine karşın başarıya ulaşmanın ancak 

kendi verdikleri tavsiyelere uyma neticesinde gerçekleşebileceğini söylemeleriyle de kendi 

içlerinde bir çelişkiye düşmektedirler. Bütün bu eleştiriler, kişisel gelişim kitaplarının, eleştirel 

bir bakış açısıyla değerlendirilmesine mesnet teşkil eden temel kriterler olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TÜRKİYE’DEKİ KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARINA YÖNELİK 

BİR İNCELEME: POSTMODERN TOPLUM BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR 

ANALİZ  

3.1 TÜRKİYE’DE KİŞİSEL GELİŞİM ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ 

3.1.1 Türkiye’de Modernleşme Sürecine Genel Bir Bakış 

Batı’nın Türkiye toprakları üzerinde etkisi 18. yüzyıla kadar dayandırabilir. Bu 

bağlamda, Türkiye’nin modernleşme sürecinin Osmanlı İmparatorluğu’na uzandığını söylemek 

yanlış olmaz, zira “Türkler Hristiyanlığı, Hristiyan fikirlerini ve uygarlığını reddetmekle 

beraber, yine de Hristiyan Avrupa'da iktibas edecek, taklit edecek ve benimseyecek kadar 

yararlı ve çekici pek çok şey bulmuşlardır” (Lewis, 1993: 42). Top ve havan gibi askeri 

malzemeler dışında matbaanın Türkler tarafından kullanılmaya başlanmasıyla birlikte Batı’nın 

bazı yeni fikirleri de topluma sirayet etmeye başlamıştır.   

 Tohumları Tanzimat döneminde atılan modernleşme süreci meyvelerini ulus-devlet 

bilincinin de eklendiği Cumhuriyet döneminde vermeye başlamıştır. Nitekim “savaş veya savaş 

sonrası ortamlar bir değişim ve devrim için uygun zamanlardır” (Közleme, 2018: 27). 19 Mayıs 

1919 günü başlayan, Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesi 

29 Ekim 1923′te Cumhuriyet idaresinin kabul edilmesiyle son bulmuştur. Millî Mücadele 

dönemi beraberinde yıkım ve yokluk getirmiştir; dolayısıyla, bu dönemde toplumun içinde 

bulunduğu durum köklü bir değişim için uygun şartları ortaya çıkarmıştır.  

Atatürk ve Cumhuriyet idaresinin idealleri doğrultusunda, Türkiye siyasi, hukuki, 

ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmak isteyen yeni bir ülke olarak yüzünü Batı’ya dönmüş ve 

böylelikle ülkedeki modernleşme süreci başlamıştır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında arka 

arkaya yapılan inkılâplarla Türkiye’nin modernleşme atılımı ivme kazanmıştır. Siyasal açıdan 
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saltanatın kaldırılması ve çok partili rejim denemeleri gibi inkılaplar gerçekleşirken hukuk 

alanındaki inkılaplar kapsamında İsviçre’den medeni kanunun alınmasıyla birlikte toplumun 

yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Arap alfabesi yerine dilimize daha uygun ve öğrenilmesi 

kolay olan Latin alfabesine geçiş eğitim alanındaki en önemli inkılapların başında gelirken kılık 

kıyafet inkılabı modernleşme teşebbüsleri içerisinde en önem verilen noktalardan biri olmuştur. 

Fakat kılık ve kıyafet gibi sembolik öğelerle başlayan modernleşme sürecinin Türk insanının 

fikirlerine ve zihniyetine sıçraması kolay olmamıştır. Bu noktada Halil İnalcık’ın modernleşme 

kavramına dair yapmış olduğu tanım Türkiye’nin modernleşme çabasını son derece net bir 

şekilde açıklamaktadır:  

“Modernleşme, az gelişmiş veya gelişmemiş toplumların modern, siyasal, toplumsal 

ve kültürel bakımdan sanayileşmiş ülkeler modelini benimsemeleri ve onlara benzeme 

sürecidir. Bir diğer tanıma göre: Bir cemiyetin mevcut nizamını, yani içtimai, maddi 

ve manevi medeniyetini bir tipten başka bir tipe çeviren bir süreçtir” (İnalcık, 2007: 

78). 

 

Modernleşme, az gelişmiş ve hatta döneminin şartlarında gelişmemiş ülke kategorisine 

sokulabilecek Türkiye’nin yüzünü döndüğü Batı’da Aydınlanma ile gelen zihinsel dönüşümün 

ortaya çıkarmış olduğu bir ideoloji ve yaşama biçimidir. Diğer bir deyişle, orada bu süreç 

toplumun tepeden tırnağa içselleştirdiği bir süreç olarak doğmuştur ve o şekilde sürmüştür. 

Ancak, Türkiye gibi Batılı olmayan bir toplumda durum böyle değildir, zira “sekülerleşmenin 

devlet tarafından, yukarıdan ve bir program dâhilinde gerçekleştirilmiş olması, tabandan 

kaynaklanan bir gereksinim ya da kendiliğindenlik içinde gerçekleşmemesi, batı dünyasının 

oluşturduğu kutsal ve dünyevi kategorizasyonunun süreçsel öyküsüne göre, çok daha keskin 

sorunlara neden olmuştur” (Mirza, 2014: 72). Kısacası, Türk toplumu yukarıdan aşağıya doğru 

güdümlü bir modernlik anlayışı ve ideolojisi üzerine inşa edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla, 

ilerleyen senelerde Türk toplumunun batılılaşma çabası ve modernleşme süreci keskin 

dönemeçlerden geçecektir. 
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Cumhuriyet dönemini takip eden tek partili dönemde seküler ve devlet merkezli 

modernleşme politikaları devam etmiştir. Bu dönemde, birtakım dinsel simgeler kamusal alanın 

dışına itilmiştir. Ancak, “çoğunlukla dinsel ağırlıkları açısından ele alınmış olan bu 

sembollerin, aynı zamanda geleneksel örüntünün bir parçası oldukları atlanmıştır” (Mirza, 

2014: 72). 1950 yılındaki seçimlerin neticesinde, siyasal iktidar el değiştirerek, Demokrat 

Parti’nin seçimi kazanmasıyla birlikte Türkiye’de Tek Parti Dönemi olarak nitelendirilen 

Cumhuriyet Halk Partisi dönemi sona ermiştir.  

DP yönetiminin iktidar olduğu 1950-1960 yılları arasında Türkiye’nin modernleşme 

çabaları farklı boyutlar kazanmıştır, çünkü “modernleşme hareketine yön veren modernleştirici 

seçkinler değişmiştir” (Güngör, 2017: 95). Tek partili dönemde daha çok asker ve sivillerden 

oluşan seçkin sınıfın yerini kırsal kesime mensup halk almıştır.  Bu önemli bir detaydır, çünkü 

Türkiye gibi modernleşmenin iktidardakiler ya da mevcut seçkin sınıf tarafından bireylere 

dayatıldığı bir toplumda siyasi arenadaki aktörlerin değişmesi, toplumsal dönüşümleri 

tetikleyen modernleşme çabalarının da bazı açılardan değişime uğrayacağı anlamına 

gelmektedir. Nitekim bu dönemde Türkiye'deki geniş kitleler açısından Demokrat Parti, 

“asırlardır kırsal alanların rüyalarını teşkil eden, bürokrasinin ve ‘büyük gelenek’in 

temsilcilerine karşı verilen mücadelenin motor gücünü oluşturacak ideal bir yönetimin canlı bir 

örneği” (Mardin, 1991: 189) olarak görülmekteydi. İşte bu nedenle, modernleşme çabasındaki 

Türkiye’nin çehresi bu dönemde önemli ölçüde değişmiştir. Ve seçimler aracılığıyla 

modernleştirici seçkin sınıfın değişmesinin ardından, Türkiye’de, modernleşme kuramlarının 

birtakım göstergelerini tam anlamıyla yansıtan bir sürece hızla geçiş yapılmıştır, zira;  

“Modernleşme sürecinde; ekonomide tarım yerine sanayileşmeye geçilerek, 

kentleşme ile birlikte nüfus çoğunluğunun köyden kente geçtiği, dolayısıyla geniş 

ailelerden çekirdek ailelere geçiş yaşandığı, politikada demokrasinin hâkim olduğu 

ve dogmalardan uzaklaşılarak bilimin gelişim için gerekli olduğu yeni bir 

toplumsal yapıya geçiş yaşanmaktadır” (Alpkaya, 2012’den Akt. Güngör, 2017: 

96).  
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Bu nedenle, sanayileşme ve köyden kente göç hareketinin önemli ölçüde başlamasıyla 

birlikte, DP dönemi iktidarındaki modernleşme çabaları ve - elbette toplumun dönüşümü de - 

doğal olarak tek parti dönemindekinden farklı hale gelmiştir. Bu dönemdeki en büyük 

farklılıkların başında ise modernleşme sürecindeki odak noktasının değişimi gelmektedir. 

Tanzimat ile başlayıp, Cumhuriyet dönemi ile devam eden modernleşme ve batılılaşma 

hareketinde “Batı” hep Avrupa olmuştur, lakin DP'nin iktidarı ile birlikte Batı'nın karşılığı 

Amerika olmuştur (Alkan, 2015’ten Akt. Güngör, 2017: 104). Türkiye Batılılaşma anlamında 

yönünü Amerika’ya çevirince “Batılı” hayat tarzı olarak da toplumda Amerikan yaşam tarzının 

benimsendiği görülmüştür.  

 

Amerika’ya duyulan hayranlık ya da yakınlık sadece yaşam tarzlarının kopyalanmasıyla 

kalmamıştır. II. Dünya Savaşı’nda tarafsızlık politikasını benimseyen Türkiye, savaşın sona 

ermesinin ardından ABD önderliğindeki Batı Bloku ile karşısında Sovyetler Birliği'nin 

desteklediği Doğu Bloku ülkeleri arasında başlayan Soğuk Savaş döneminde Amerika yanında 

yer almaya karar vermiştir. Bu kararla başlayan süreçte Türkiye’nin batılı ekonomik, askeri ve 

siyasal örgütlere üyelik çabası başlamıştır. Bu dönemde Türkiye, Avrupa Ekonomik İşbirliği 

Örgütü, Avrupa Konseyi ve NATO gibi birtakım kuruluşlara üye olarak katılmıştır. Bunun yanı 

sıra, Amerika tarafından oluşturulan Truman Doktrini ve Marshall Planı’nı kabul edilmiştir. Bu 

iki uygulama kapsamında Türkiye’ye sağlanan mali destekler ülkedeki modernleşme 

çabalarının çehresini de etkilemiş ve değiştirmiştir. Bu projelerden güç alıp, “Her mahallede bir 

milyoner yaratmak” ve “Türkiye’yi küçük bir Amerika yapmak” gibi sloganlar üretilmeye 

başlanmıştır (Alıcı, 2019: 341). Marshall Planı kapsamında gönderilen ilk yardım, traktörler 

olmuştur ve bunların sayesinde, “Türkiye’nin modernleşme hamlesini tarımdan başlatan 

Demokrat Parti hükümetinin ilk yıllarında hızlı bir büyüme yaşanmıştır” (Kanlı, 2006: 35). 

Tarımın gelişmesiyle birlikte karayolu ağları da genişletilmiştir, ki bu da ilerleyen dönemlerde 

köyden kente göçü mümkün kılan etmenlerden biri olmuştur. 
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Halil İnalcık’ın modernleşmeye dair yaptığı tanımı göz önünde bulunduracak olursak 

Türkiye’nin 1950 ila 1960’lı yıllar arasında tam bir modernleşme sürecinde olduğuna kanaat 

getirebiliriz. Tarım alanında Amerika’dan ithal edilen modern ekipman ve teknikleri kullanarak 

tarım ve karayollarını geliştiren; siyasal olarak Amerika’nın yanında yer alan ve onun 

çıkarlarını desteklemek adına kararlar veren; toplumsal ve kültürel olarak Amerikan yaşam 

tarzını benimseyen Türkiye’de yaşanan bu gelişmelerin hepsi modernleşmenin göstergeleri 

olarak kabul edilmiştir. Kısacası, bu dönemde, Türkiye’nin “maddi ve manevi medeniyeti” 

önceki zamanlara kıyasla çok farklı bir çehreye bürünmüştür. Fakat bu farklı “çehre” sorunları 

da beraberinde getirmiştir. Tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte köyden kente 

göç dramatik şekilde artmış ve bu da beraberinde işsizlik, hayat standartlarında gerileme ve 

toplumsal kargaşa ortamını getirmiştir.  

 

Ülkenin içinde bulunduğu karışıklık, Demokrat Parti iktidarına yönelik 27 Mayıs 1960 

tarihinde yapılan askeri bir darbeyle sona ermiş ve bu dönem, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal 

yapısı açısından oldukça farklı bir süreci de beraberinde getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 

ilk darbesi olarak nitelendirilen 27 Mayıs darbesi Türkiye’nin siyasi açıdan modernleşme 

sürecine ket vurmuştur. Asker ve sivil seçkinler tarafından “Kemalizm adına askerin seçilmiş 

hükümeti devirmesi, beraberinde 1961 anayasasının kurumları ve felsefesi yoluyla askerin 

koruyuculuğu altında uzun süre Türkiye’de varlığını sürdürecek bir vesayet rejiminin 

kurulmasını sağlamıştır” (Dağı, 2012’den Akt. Kaya, 2015: 556). 1960’lar ile başlayan ve 

1970’li yıllarda devam eden süreçte toplumun siyasi, kültürel ve daha pek açıdan dizayn 

edilmeye çalışıldığı görülmektedir ve tüm bunların hepsi modernleşme kuramı açısından 

gelişmenin göstergeleri olarak değerlendirilmiştir. 

 

 Modernleşme kuramına göre gelişme göstergeleri sergilediği düşünülen Türkiye, 

1970’li yıllardan itibaren toplumsal hayatta hızla artan bir siyasi tansiyona tanık olmuştur. 
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Siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda yaşanan değişimler ve bu değişime ayak uydurmakta 

zorlanan bireyler bu dönemde sancılı bir süreçten geçmiştir. Olumsuz toplumsal-ekonomik ve 

siyasi koşulların üst üste binmesi ülkeyi bir çıkmaza sürüklemeye başlamıştır ve bu çıkmaz 

1980 darbesi ile sonuçlanmıştır.  

 

1980’li yıllarla birlikte Türkiye’de hayatın pek çok alanında önemli ve hızlı değişiklikler 

gerçekleşmiştir. Türkiye, bu dönemde dünyada yaşanan radikal değişimlerden payına düşeni 

elbette almıştır. Ancak, “Türkiye’deki değişimler Batı’yla benzer olup pek de paralellik 

göstermemektedir” (Ekşi, 2012: 137). Türkiye, 1970’li yıllardan devraldığı siyasi-iktisadi ve 

sosyal alandaki kaos ve karmaşa ortamının sonucunda, 1960 ve 1971 tarihlerinden sonra 

1980’de üçüncü bir askeri darbeyi yaşamıştır. Bu noktada Türkiye’nin modernleşmesi 

sürecinde 1980’li yılları iki ayrı döneme ayırmakta fayda vardır: 1980-1983 yılları arasında, 

askeri yönetimin hâkim olduğu ve bu süreçte yapılan sıkıyönetim uygulamaları ve yasal 

düzenlemelerin ülkenin modernleşme çabalarını sekteye uğrattığı dönem ve 1983’ten sonra 

parlamenter sisteme geçiş ile başlayan ve 1990’lı yıllara kadar uzanan dönem. 

 

1983 yılına gelindiğinde Turgut Özal önderliğindeki Anavatan Partisi’nin genel 

seçimlerde büyük bir zafer kazanmasıyla demokratik sisteme dönüş yapılmıştır. Sivillerin ülke 

yönetiminde tekrardan etkin hale gelmesiyle birlikte liberal politikalar ağır basmaya başlamıştır 

ve bu da Türkiye’nin modernleşme sürecinde yeni bir sürece girildiğine işaret etmektedir, zira 

“1970 ve 80’lerde gerçekleşen vesayet dönemleri ve modernleşmede yaşanan kesintilerin 

ardından 80 sonrası, Türkiye modernleşmesi açısından bir dönüm noktasıdır” (Kaya, 2015: 

556). Bu dönüm noktasını tetikleyen en önemli unsurlardan biri ise hiç şüphesiz ülkenin 

ekonomi politikalarının değişimidir. Bu dönemde; 

“Türkiye’nin devletçi ve dışa kapalı yapısını değiştirmeyi hedefleyen serbest piyasa 

ekonomisine geçiş süreci Anavatan Partisi’nin iktidara gelmesi ile hızlandırılmış, 1960-

1980 döneminde egemen olan ulusal kalkınmacılık, devletçilik ve popülizm anlayışları 

bütünüyle terk edilerek iktisadi politika alanında küresel rekabetin gerektirdiği esnekliğe 
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sahip olmak düşüncesi ile ekonomideki yapısal sınırlamalar ve korumacı önlemler 

ortadan kaldırılmaya başlanmıştır” (Özdemir, 2007: 158).  

 

Serbest piyasa ekonomisine geçişin sonucunda yaşanan ekonomi politikasındaki bu 

değişimin en radikal yansıması toplumsal alanda gerçekleşmiştir. Modernleşme sürecine geri 

dönen Türk toplumu yüzünü yeniden Batı’ya çevirmiş ve Batılı olma arzusu yeniden vücut 

bulmuştur. Ekşi’ye göre, henüz Batı ülkelerinin tüketim düzeyine erişememiş Türk toplumunu 

yeni baştan tasarlamak ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmek için medya aracılığıyla büyük 

bir “toplumu yeniden inşa” hareketi başlamıştır (Bali, 2009’dan Akt. Ekşi, 2012: 139). 

Bu inşa süreci gerek toplumsal çapta gerekse bireylerin kendi kişisel dünyalarında büyük 

değişimlere ve dönüşümlere tanıklık etmiştir. Serbest piyasa ekonomisi ve dünya ekonomisine 

eklemlenme çabaları doğrultusunda yeni bir zengin sınıf ortaya çıkarken köyden kente göçün 

artmasıyla birlikte bu sınıfın imkânlarına erişemeyen bir kesim de şehir hayatına adapte olmaya 

çalışmaktadır. Bu kesim işsizlik, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı gibi sorunlar ile karşı 

karşıyayken zenginlerin sosyal hayatta görünürlük kazanmasıyla birlikte Türk toplumunun 

tüketim alışkanlıkları değişmeye başlamıştır. Küreselleşmenin ve ithal ürün serbestisinin 

sağladığı olanaklar doğrultusunda ihtiyaçların yerel ürünler yerine ithal muadilleriyle 

karşılanması yaygınlaşmış ve bu durum, Türk toplumunun tüketim kültürüyle tanışmasının 

yolunu açmıştır. Baudrillard Tüketim Toplumu (2016) adlı kitabında tüketici ve nesne 

arasındaki değişen ilişkiye dikkat çekmektedir. Buna göre, “tüketim sıradan nesneleri değil, 

gösterenleri birbirine bağlayan bir zincir” gibidir (18). Bu tanım, tam da bu dönemki Türk 

toplumunun içinde bulunduğu durumu özetlemektedir, zira bu dönemde tüketim reel 

çağrışımlarının ötesinde bir anlama sahip olmaya başlamıştır. İnsanlar artık sadece bir ürün 

satın alma değil, aynı zamanda sınıf, statü, saygınlık, ayrıcalık ve kimlik gibi fiziksel 

ihtiyaçlarının ötesindeki ihtiyaçlarını gidermek telaşına girmişlerdir.  
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Bu doğrultuda, 1980’li yıllarda, bireyler bir yandan daha önceki dönemlere yabancı olan 

değerleri özümsemeye çalışırken bir yandan da eşi benzeri görülmemiş modernleşme sürecine 

adapte olmaya çalışmaktadırlar. Bu özümseme ve adaptasyon sürecini göz önünde 

bulundurunca da 1980’li yılların bir geçiş dönemi olduğu sonucuna varabiliriz. Türkiye’nin 

modernleşme sürecindeki bu geçiş döneminde, gelenekçi ve bireyci değerler birlikte 

görülürken, 1990’lı yıllarda bireyselleşme ve küreselleşme yönündeki eğilimlere rastlanmaya 

başlanmıştır (Ekşi, 2012: 137).  

1990’lı yıllar Türk modernleşmesinde gerçek anlamda radikal değişimlere sahne olan bir 

dönem olarak tarihe geçmiştir. Bireylerin deneyimlediği değişimlerin bu denli kökten oluşu 

elbette kafa karışıklığını da beraberinde getirmiştir; bu nedenle, “küresel dünyada yaşanan 

postmoderniteye paralel şekilde Türkiye’de de 90’lı yıllar 80’lerde yaşanan hızlı değişimlerin 

sonrasında zihinlerin karıştığı bir ara dönem” (Ekşi, 2012: 141) olarak görülebilir. Geçmiş 

dönemlerden süregelen siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, başarısız hükümet koalisyonları ile 

perçinleşmiş haldedir. Öte yandan Özal döneminde başlayan ihracata dayalı ekonomik reform 

hareketleri Türkiye’nin yapısını değiştirmeye devam etmiştir. “Nitekim uygulanan politikalarla 

1980-1998 yılları arasında %5,2’lik bir büyüme oranı yakalanmış, Türk özel sektörü dünyanın 

en rekabetçi kırk ülkesi arasına girmeyi başarmıştır” (Duman, 2018: 116). Bu durum, ülkenin 

ekonomik olarak küreselleşme sürecine bir şekilde dâhil olduğu anlamına geldiğinden dolayı 

önemli bir detaydır. Tabi bu sürecin etkileri de zaman içinde olumlu ve olumsuz şekilde sosyal 

ve kültürel zemine yansımıştır.  

“Kültürel küreselleşme, ekonomik yaşam, sivil toplum ve entelektüel yaşamı etkilemekle 

birlikte son yıllardaki popüler kültür ve tüketim kalıplarındaki önemli değişimleri de 

belirlemeye” başlamıştır (Ekşi, 2012: 142). Gerçekten de Türkiye, 1990’lı yıllardan itibaren 

popüler kültür ve tüketim kalıplarında önemli değişimleri hızla deneyimlediği yeni bir sürece 

girmiştir. Ahmet Oktay’a (1995) göre popüler kültür, modernite sonrası toplumların kentlerinde 
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şekillenmiş, büyük ölçüde ticarileşmiş ve tektipleşmiş, endüstri ile bütünleşmiş, kendi 

ikonlarını yaratarak, genellikle gençlere seslenen kültürel faaliyetlerdir (Akt. Soydan, 2015: 

63). Bu tanım, 1990’lı yıllardaki modernleşme çabası içerisindeki Türkiye’yi ve ülkeye hâkim 

olmaya başlayan sosyo-kültürel ortamı son derece iyi tanımlamaktadır.  

Yükselen kentlileşme ile köyden kente göç eden kitlelerin kendilerini yeni kapitalist 

düzen içinde bulmaları, bir şekilde bu düzene eklemlenip, sistemin çarklarının işlemesine 

hizmet eden bireylerin, elde ettikleri gelir ile sosyal yaşamlarını da değiştirme yoluna girmeleri, 

1980’li yıllardan itibaren hayatımıza girmiş “tüketim toplumu” olgusunu karşımıza 

çıkarmaktadır. 1990’lı yıllarda bireylerin büyüyen tüketim arzunu bastırma yerlerinin, giderek 

artan alışveriş merkezileri olması, hızlı değişimler neticesinde yaşanan kültürel dönüşümlerin 

bir sonucu olarak tüketim kültürünün artışına önemli bir örnek olarak gösterilebilir. “1990’lı 

yıllarda toplumun tüketim, eğlence ve seyir ihtiyaçlarını karşılamak üzere peş peşe açılmaya 

başlayan büyük alışveriş merkezleri Türkiye’nin modernleşme yolunda emin adımlarla 

ilerlediğini sembolize eden ve tescil eden anıtlar” (Ekşi, 2012: 140) olarak görülmeye 

başlanmıştır. Giderek artan sayıdaki alışveriş merkezleri, bu on yıllık dönemin sembollerinden 

biri haline gelmiştir. Fakat modernleşme çabalarının neredeyse her daim birtakım semboller 

aracılığıyla hayata geçirilmesi üzerinden şekillendiği Türkiye’de bu yapıların modernleşme 

deneyimine gerçekten de olumlu bir katkı sağlayıp sağlamadığı sorgulamaya açıktır.  

1990’lı yıllarda gerçekleşen büyük toplumsal dönüşümün etkileri, 2000’li yıllarda daha 

da görünür hale gelmiştir. 2002 yılındaki genel seçimlerle birlikte Ak Parti’nin tek başına 

iktidar olmasıyla Türkiye’nin siyasal çehresi, etkileri günümüze uzanacak şekilde radikal 

biçimde değişmiştir. Koalisyon hükümetlerinin sona erip tek parti hükümetine geçiş 

yapılmasıyla birlikte ekonomik, toplumsal ve sosyo-kültürel yapı da büyük bir değişime 

uğramıştır. Tüm bu değişimlere karşın aynı olan şey ise, Türkiye’de modernlik deneyiminin bir 

şekilde devam ediyor oluşudur. Özsan’ın da makalesinde değindiği gibi, “Türkiye’de modern 
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olma” ideali “kendini devamlı olarak yeniden” (2013: 64) üretmektedir. Gerçekten de, 2000’li 

yıllara geldiğimizde modern yaşam pratiklerinin toplumda daha görünür hale geldiği açıktır, 

zira “farklı toplumsal kesimler ayrı anlamlar yükleyerek bu ideali yeniden güncel hale” (Özsan, 

2013: 64) getirmektedir. Bu noktada, 2000’li yılların toplumunu ve döneme özgü modernleşme 

anlayışını kavramak adına, “ayrı anlamlar” ifadesini biraz açmakta fayda vardır. Türkiye her 

daim arada kalmış bir ülke olmuştur ve bu durum sadece jeopolitik konumu için değil pek çok 

farklı alan için de geçerlidir. “Bu bağlamda Batı ile Doğu, köylülük ile kentlilik, modernlik ile 

geleneksellik, dindarlık ile laiklik gibi arada kalmışlık durumlarından bahsedilebilir” (Akın, 

2018: 162). 2000’li yıllarda internet ve sosyal medyanın da devreye girmesiyle bu dilemmalar 

bireylerin hayatında daha görünür ve hissedilir hale gelmiştir. Dolayısıyla, 2000’li yıllarda bu 

ikilemleri deneyimleyen bireylerin birbirinden farklı modernlik anlayışlarına ve bunun 

neticesinde toplumun değişen, postmodernlik olarak adlandırabileceğimiz çabalarına şahit 

olmaktayız.  

Sonuç olarak, Türkiye’de modernleşme sürecinin Osmanlı döneminde başladığı, 

Cumhuriyet döneminde ve akabindeki çok partili hayat sürecinde şekillendiği, askeri darbeler 

ile sekteye uğradığı, 1980 sonrasından başlayıp günümüze devam eden dönemde ise yeniden 

canlanıp bir şekilde yoluna devam ettiği görülmektedir. Modernleşme sürecine etki eden bu 

faktörleri göz önünde bulundurunca, “modernliğin olgusal, modernleşmenin ise kurgusal 

olduğu tespitinden hareketle Türk modernleşme geleneğinin; bürokratik, politik, elitist ve 

ideolojik bir nitelik taşıdığı” (Duman, 2018: 117) aşikârdır. Bu bağlamda, siyasi ve ideolojik 

yaptırımların sonucunda modernliğe öykünen bir ülke olarak Türkiye’de modernleşme 

çabasının özü itibariyle doğal olmaktan ziyade adeta bir “toplum mühendisliği” formatına 

dönüştüğünü söylemek pek de yanlış olmayacaktır.  
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3.1.2 Türkiye’de Kişisel Gelişimin Tarihsel Dinamikleri 

1980’lerin bilhassa darbe sonrasındaki dönemi Türkiye’nin modernleşme sürecine 

önceki dönemlerden farklı bir soluk getirmiştir ve bu tarihsel dönemecin toplumsal yapıya nasıl 

ve ne şekilde yansıdığı Türkiye’nin modernleşmesinin açıklandığı kısımda detaylı bir şekilde 

aktarılmıştır. Bu süreçte değişen yönetim anlayışları ve görece iyileşen ekonomik koşulların 

beraberinde getirdiği bu yeni soluk, toplumsal çaptaki dönüşümlerin yanı sıra bireylerin kişisel 

dünyalarında da radikal değişimleri tetiklemiştir. Toplumsal değerlerin büyük bir dönüşüm 

içinde olduğu 1980’li yılların yükselen değerleri “kentlilik, tüketicilik, bireycilik, dünyaya 

açıklık, girişimcilik, kazanma hırsı gibi geçmiş dönemlerin politik atmosferinde hoş 

görülmeyen değerler olmuştur” (Ekşi, 2012: 141). Bilhassa Turgut Özal’ın iktidara gelmesinin 

ardından toplum çapında yukarıda bahsedilen değerlerin benimsenmeye başlamasıyla birlikte 

Türkiye’nin istihdam yapısında da değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu değişikliklerin en başında 

kamu-özel sektör çalışanları arasındaki ayrımın özel sektör lehine kayması gelmektedir.  

Türk toplumunda devlet memurluğu her daim muteber bir meslek olarak görülmüştür. 

Dolayısıyla da mühendislik, tıp ve eğitim fakülteleri toplumun en gözde ve itibar gören 

mesleklerine açılan birer kapı olarak değerlendirilmiştir. Bu fakültelerden mezun olup bir kamu 

çalışanı olmak sosyal statü açısından önemli bir değere sahipti, zira bu kesim toplumun saygın, 

elit ve genellikle karar verici konumundaki bireylerini içinde barındırmaktaydı. Ancak, 1980’li 

yıllarda “kamu hizmetinde yer almak ve böylece halka hizmet etmek düşüncesi küçümsenmeye; 

kişisel servet ve güç edinme yolundaki çabalar ise giderek daha fazla yüceltilmeye başladı” 

(Özdemir, 2007: 163). Memuriyet kavramının aşınmasıyla birlikte gençler geçmişin saygın 

olarak addedilen doktorluk, mühendislik ya da öğretmenlik mesleklerine yüz çevirir hale 

gelmişlerdir ve bunun sonucunda bu dönemdeki eğitim tercihleri farklı eksenlere kaymaya 

başlamıştır. İşletme, iktisat, ekonomi, pazarlama, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi bölümler 
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bu kuşağın gençleri için cazip bölümler haline gelmiştir. Özetleyecek olursak, Özal döneminde 

başlayan kamu-özel sektör cephesindeki istihdam değişiklikleri ve bunun akademik camiaya 

yansıyan sonuçları, araştırmamızın temelini oluşturan kişisel gelişim kitaplarının Türkiye’de 

ortaya çıkışını tetikleyen temel faktörlerdir.  

Dönemin siyasetteki ve ekonomi politikalarındaki değişiklikler sonucu ortaya çıkan 

yeni yönetici elit sınıfın iş dünyasında giderek görünür hale gelmesi ve yukarıda bahsedilen 

üniversite bölümlerinden mezun olan bireylerin yavaş yavaş iş hayatına atılmalarıyla birlikte 

profesyonel hayatta “beyaz-yakalı” profili filizlenmeye başlamıştır. Marshall Berman (2009), 

bu kuşağın çalışan prototipi haline gelen beyaz yakalıları, “kendilerini özgür ve dünyevi 

dimağlar sayan ve bundan da enikonu gurur duyan, […] meslekleri için yaratılmış olduklarına, 

yaptıkları işin kutsal olduğuna gerçekten inanan yegâne modernler olarak” (Akt. Nurol, 2014: 

3) tanımlanmaktadır. Başarıya güdümlü ve toplumda statü sembolü olmaya başlayan 

profesyonellerden oluşan bu yeni kitlenin “yeniden kurulan bir dünyanın postmodern meslek 

erbabı olarak” (Nurol, 2014: 3) görüldükleri söylenebilir. Bu tanımda yeniden kurulmakta olan 

bir dünya düzeninin olduğuna dikkat etmekte fayda vardır, zira insanlar her daim, bilhassa da 

bu gibi radikal değişimleri içeren süreçlerde, hayatın neden ve nasıl yaşanması gerektiğini 

kendilerine açıklayan birtakım yol göstericilere ya da rehberlere ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla, 

kişisel gelişim yazının 1980’li yıllara tekabül eden bu döneminde, özel sektör 

yöneticileri/çalışanları ve iş insanları devreye girmektedir.  

Özdemir’e göre, yol göstericiliklerini benimseyerek arzulanan gelişkin bir toplum 

olabileceğimiz varsayımıyla birlikte topluma önderlik ve kılavuzluk etme misyonu biçilen yeni 

elitler olarak bilge yöneticiler ve iş adamlarının dünyaya bakışları ve yaşam biçimlerine yönelik 

methiyeler, 1980’li yıllardan itibaren giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Böylece, sadece iş 

üzerine değil hayat, felsefe ve kültür üzerine de kafa yoran entelektüel/düşünür iş adamı ve 

yönetici portresi giderek zihinlerde daha fazla yer almaya başlamıştır. Basında özellikle 
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uluslararası alanda başarılı olan kişileri öne çıkaran ve popüler biyografiler aracılığıyla 

yaygınlaştırılan bireysel başarı modelleri eğilimi, başarı ölçütü olarak kişisel servetin toplumsal 

statü ve prestij açısından en önemli ölçüt haline gelmeye başladığı 1980’li yıllardan itibaren, iş 

adamı ve yöneticileri işaret eden bir başarı modelini başat bir yönelim haline getirmiştir 

(Özdemir, 2007: 164).  

İşte bu yönelimin sonucunda Türkiye’de yayıncılık sektörü ciddi bir değişime uğramış 

ve kişisel gelişim endüstrisi 1980’li yıllarda yeni Türkiye’nin beklentilerine uygun düşen bir 

tür olarak doğarken, 2000’li yıllarda giderek büyük bir popülerlik kazanmıştır. Bu bağlamda, 

kendilerine öykünüp yeni sistemin dinamiklerine ve beklentilerine uygun hareket edecek ve 

bunun sonucunda başarılı olup iyi bir yaşama kavuşacak olan karakterler inşa etmek amacıyla, 

iş insanları ve yöneticilerin başarı öyküleri birbiri ardına kitlelere sunulmaya başlanmıştır. “Bu 

pragmatik eğilim, kişisel gelişim kitaplarının en temel bileşenlerinden biri olup, kişisel gelişim 

kitapları ve dergileri ile birlikte ekonomi ve insan kaynakları dergileri, ekleri vb. de bu 

biyografik modellerin kitlesel bazda popülerleşmesine katkıda bulunmuştur” (Özdemir, 2007: 

167). Bu popülerleşme sürecinde başı, elbette, kişisel gelişim kitapları çekmektedir. Kitapların 

ardından kişisel gelişim dergileri ve gazete ekleri ve sonrasında ise kişisel gelişim seminerleri 

ve organizasyonları gelmektedir.  

Bu bağlamda, tezin genel akışıyla bağlantılı olması açısından, bu sürecin temel taşı olan 

kişisel gelişim kitapları ve bu alanda eser veren yazarlar incelenecektir. 1980’li yıllardan 

itibaren daha iyi bir hayat, mükemmel bir iş yaşamı, bireysel başarı ve kişisel gelişime dair 

tüyolar veren rehber niteliğindeki kitapların sayısının günbegün artmasıyla birlikte kişisel 

gelişim kitapları kitapçıların raflarında ve insanların zihinlerinde giderek yer etmeye 

başlamıştır. Lakin bu türün öncüsü aslında bu dönemden önceki bir zamana aittir. Nejat Sezik 

Değişim Kuşağındakiler (2000) isimli kitabında Türkiye’deki kişisel gelişim yazınının 

gelişimini üç nesle ayırmaktadır. Bu sınıflandırmayı temel alacak olursak, Nüvit Osmay’ın bu 
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alandaki ilk neslin temsilcisi olduğunu söyleyebiliriz. Osmay’ın, ilk basımı 1968 yılında 

yapılan İnsan Mühendisliği adlı eseri kişisel gelişim yazınının başlangıcı olarak kabul 

edilmekte ve hatta Türkiye’de kişisel gelişimin kılavuzu olarak değerlendirilmektedir. 

Kitabının önsözünde aktardığına göre Osmay (2016), Amerika’da kişisel gelişimin önde gelen 

isimlerinden Dale Carnegie ile tanışmış ve Carnegie’nin kurslarına katılıp eğitmenlik sertifikası 

almıştır. Daha sonraki yıllarda, Türkiye’de, bu programa kendi yorumunu da katarak Düşün, 

Konuş, Dinle (DKD) Okulu’nu kurmuştur ve bu kurslara çok sayıda insan katılmıştır. Bu 

bağlamda, Osmay’ın batıdaki, bilhassa da Amerika’daki, kişisel gelişim literatürünün etkisi 

altında olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Sezik’in sınıflandırması doğrultusunda ilerleyecek olursak, Osmay’ın ardından gelen 

Reha Oğuz Türkkan ve Mustafa Ruşen kişisel gelişim alanında eser veren ikinci nesil yazarlar 

kategorisine girmektedir. Bu iki yazarın eserleri ve çalışmaları doğrultusunda kişisel gelişim 

alanında yeni bir tür olan “hızlı okuma” ortaya çıkmış ve hedef kitleye sunulmuştur. Türkkan, 

hızlı okuma ve öğrenme alanındaki ilk kitabını 1985’te yayımlamış ve kişisel gelişimde hızlı 

okuma türünün öncüsü olmuştur (Pekçoşkun, 2013: 38). Teknoloji sayesinde bilgiye erişimin 

hiç olmadığı kadar kolay olduğu bir dönemde bu bilginin hızlı ve anlaşılır bir şekilde 

kavranması bir beceriden ziyade bir zorunluluğa dönüşmüştür. Dolayısıyla, Türkkan ve 

Ruşen’in başı çektiği kişisel gelişimin bu alanı günümüze kadar ulaşmıştır ve bu alanda hâlâ 

gerek kitap gerek seminer ya da video yoluyla hedef kitleye erişim sağlanmaktadır.  

Kişisel gelişimin üçüncü nesli olarak niteleyebileceğimiz isimler Doğan Cüceloğlu, 

Üstün Dökmen, Mümin Sekman, Oğuz Saygın, Cengiz Eren, Turgay Biçer ve Tamer 

Dövücü’dür (Sezik, 2000: 166-173). Bu yazarlar, 1980’li yıllarda isimlerini duyurmaya 

başlamış olsalar da özellikle 1990’lı yıllardan itibaren kişisel gelişim alanında etkin olmaya 

başlamışlar ve 2000’li yıllarda da bu alanda eser vermeye devam etmişlerdir. Bu dönemde 

kişisel gelişim alanında çalışan ve eser veren yazarların sayısındaki artışın altında yatan en 



 

121 
 

önemli nedenlerin başında Osmay, Türkkan ve Ruşen’in etkisi altında kaldığı batıdaki kişisel 

gelişim literatürü yatmaktadır. “Türkiye’de kişisel gelişim kitapları, 1980’li ve 1990’lı yıllarda 

daha çok çeviri eserlerle beslenen bir emekleme dönemi geçirmiştir” (Aydın Sevim, 2013: 24). 

Örneğin, 1994 yılında Anthony Robbins’in Sınırsız Güç isimli kitabının Türkçeye çevrilmesiyle 

bu türe ait en önemli eserlerden biri dilimize kazandırılmış ve hem kişisel gelişimin hem de 

NLP’nin ülkede bilinirliğinin artmasına olanak sağlanmıştır. Bu durum önemli bir problemi de 

beraberinde getirmiştir. Bu dönemde kişisel gelişim alanında orijinal eser üretmektense çeviri 

eserlere doğru bir yöneliş vardır, fakat çeviri eserler ne kadar düzgün çevrilirse çevrilsin 

içerisinde kişisel gelişime dair sunulan çözümler bir noktada Türk halkına yabancı kalmıştır. 

Dolayısıyla, bu dönemde, Türk toplumunu tanıyan ve bu toplumun dinamiklerine uygun yerli 

öğelerle bezenmiş kişisel gelişim taktikleri verecek yazarlara ihtiyaç duyulmuştur. Diğer bir 

deyişle, Batıdan yapılan çevirilerle Türkçeye kazandırılan eserler sayesinde/nedeniyle ana dilde 

benzer türde eserler üretilmeye başlanmış ve ülkemizde kişisel gelişim yayıncılığının gelişmesi 

için gerekli zemin hazırlanmıştır. İşte bu süreç de yukarıda adı zikredilen çok sayıda önemli 

kişisel gelişim yazarının eser vermesiyle sonuçlanmıştır.  

Ekşi, 1990’lı yıllarda ön plana çıkan kişisel gelişim yazarları içinde Doğan Cüceloğlu 

ve Üstün Dökmen’i akademik geçmişlerinden ötürü farklı bir kategoride değerlendirmek 

gerektiğini ileri sürmektedir (2012: 152). Kitaplarında kişisel gelişim kavramına yer veren ilk 

yazar olmasıyla bilinen Doğan Cüceloğlu 1991 yılında Yeniden İnsan İnsana isimli kitabı ile 

kişisel gelişim türünde Türk insanına yönelik eserler vermeye başlamıştır. Üstün Dökmen de 

1990’lar ile başlayan ve 2000’li yıllarda yoğunlaşan kariyerinde kişisel gelişim alanında verdiği 

çok sayıda eserle kişisel gelişim yazınına katkı sağlayan önemli yazarların başında gelmektedir. 

Her iki yazar da iletişim, başarı, liderlik, beden dili, empati gibi konular üzerine çalışmışlardır. 

Ve her iki yazarın da akademi dünyasından olması bu alana duyulan saygınlığın artmasına 

olanak sağlamıştır, zira “pop-psikoloji tarzı yazan ve bu nedenle de sıklıkla eleştirilen diğer 
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kişisel gelişim yazarlarıyla karşılaştırıldıklarında bu yazarların psikoloji ve eğitim yazınına 

bağlı kaldıkları söylenebilir” (Ekşi, 2012: 152). Cüceloğlu’nun hazırlayıp sunduğu çok sayıdaki 

TV programı ile Dökmen’in 2002-2005 yılları arasında TRT’de yayınlanan Küçük Şeyler isimli 

programı da kişisel gelişimin daha geniş kitlelere duyurulmasında öncü olmuştur. Yukarıda 

ifade edildiği gibi, başlangıçta Batı’daki emsallerinden yapılan çevirilerle ilerlemeye çalışan 

kişisel gelişim alanına yönelik birtakım soru işaretleri söz konusuydu. Bu noktada, Cüceloğlu 

ve Dökmen’in TV programlarının bu gibi negatif tutumları aşmada ve kişisel gelişimi yerli 

öğeler aracılığıyla Türk insanına aktarmada ve bireyler tarafından benimsenmesini sağlamada 

önemli yollar kat ettiklerini ifade etmek gerekmektedir. 

Cüceloğlu ve Dökmen’in iletişim alanına yoğunlaştığı kişisel gelişim yazınında Turgay 

Biçer, Oğuz Saygın, Tamer Dövücü ve Cengiz Eren ise NLP üzerine çalışan yazarlar olarak 

karşımıza çıkmaktadırlar (Pekcoşkun, 2013: 41). Amerika'da geliştirilen NLP (Neuro 

Linguistic Programming) ekolünün Türk kişisel gelişim yazınına Anthony Robbins’in Sınırsız 

Güç adlı kitabın çevirisi ile girdiğini daha önce belirtmiştik. Bu eser ile başlayan süreçte Oğuz 

Saygın, yurt dışında NLP eğitimi aldıktan sonra NLP seminerleri vermeye başlayan ilk kişi 

olmuş ve yukarıda ismi belirtilen yazarlar da bu süreci devam ettirmişlerdir (Özdemir, 2007: 

172). Türkçeye ‘Zihin Dili Programlama’ olarak çevrilen NLP, insan yaşamını radikal bir 

şekilde değiştirmeyi vadetmektedir. NLP ve profesyonel koçluk eğitmeni Berna Türköver, 

NLP’yi şu sözlerle açıklamaktadır: “NLP hayatımızdaki tüm alanlardaki hedeflerimizi, 

hayallerimizi gerçekleştirmemiz için destekleyicidir. Hatta doğru kullanıldığında bizi 

masallardaki uçan halının üzerine koyup sihirli hayata taşıdığını söylersek pek de abartmış 

olmayız” (Türköver, 2017). Bu abartılı vaat önemli bir detaydır ve NLP’nin insan hayatında ne 

denli büyük değişiklikleri beraberinde getirebileceğine dair inancı temsil etmektedir. Aslında, 

bu vaadi kişisel gelişim yazınının tümü ile ilişkilendirebiliriz, zira “yenilik ve değişim iddiası 

kişisel gelişim yazınının temel iddiası olup, kişisel gelişim yazarları kendilerini yenilik ve 
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değişimin öncüleri olarak kabul etmektedirler” (Özdemir, 2007: 172). Ve görünen o ki bu 

öncülük misyonu, 1990’lı ve 2000’li yıllarda toplum tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. 

Çeviri eserleri bir kenara bırakıp, Türk toplumunun dinamiklerini çözüp buna göre eserler 

vermeye başlayan kişisel gelişim yazarlarının sayısının artmasıyla birlikte bu dönemde kişisel 

gelişim kitapları kendi içerisinde kategorilere indirgenecek kadar büyümeye başlamıştır. Tabii 

bu büyümede yazarların tarz ve içeriklerinden ziyade birtakım farklı etmenler de söz 

konusudur. Bunların başında ise 'Kara Çarşamba' olarak da nitelenen 2001 ekonomik krizi 

gelmektedir. Türkiye’nin en büyük ekonomik krizi olarak görülen 2001 krizi etkisini hızla 

göstermiştir. Bu süreçte, faizler ve enflasyonun yükselmesiyle hem finans hem de reel sektör 

ciddi darbeler almıştır. Hükümete ve ekonomi politikalarına olan güvenin azalmasıyla birlikte 

Türkiye’nin kredi notu düşürülmüş ve yabancı yatırımcılar da ülkeden çekilmiştir. Milyonlarca 

kişinin işini kaybetmesiyle işsizlik oranı hızla artmıştır. İşte tam da bu dönem ve sonrasında 

kişisel gelişim türünde adeta bir patlama yaşanmıştır, zira; 

“…bir başka adıyla self-help (kendine yardım) kitaplarına yönelik ilgideki bu artış, 

istihdam olanaklarının daha da kötüleştiği ve çalışanların sosyal güvenlik programlarını 

tasfiye girişimleri ile bize kendimizden başka yardım edecek hiçbir kişi ya da kurulusun 

kalmadığı çalışma yaşamında kaygı ve güvensizliğin egemen olduğu kriz ve ertesi 

dönemler, kişisel gelişim yazınının, ancak kendinize siz yardım edebilirsiniz tarzındaki 

yaklaşımının yeşermesine uygun bir zemin oluşturmaktadır” (Özdemir, 2007: 175).  

 

 

Krizin çözümü için Dünya Bankası Başkan Yardımcılarından Kemal Derviş’in 

Türkiye’ye davet edilmesi ve birtakım kurtarma programlarının yürürlüğe girmesiyle ekonomi 

görece bir iyileşme sürecine girmiştir. 3 Kasım 2002 genel seçimleri ise AKP’nin iktidara 

gelmesiyle sonuçlanmış ve Türkiye’de siyasal, ekonomik ve toplumsal açıdan etkileri 

günümüze kadar uzanacak olan yeni bir dönemin perdeleri aralanmıştır. Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin ekonomi politikaları ile birlikte hızlanan kapitalistleşme süreci, kişisel gelişim 

kitapları endüstrisinde telif eserlerin çoğalması ve bu sektörün kendi tanınmış yazarlarının ön 

plana çıkması için uygun bir zemin hazırlamış, Türkiye’de bireysel kurtuluşa inanan insanların 
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sayısı arttıkça kişisel gelişim kitaplarına olan rağbet de artmış ve bu kitapların satış rakamları 

milyonlara ulaşmıştır” (Aydın Sevim, 2013: 24). 

Aslında bu durum şaşırtıcı bir sonuç değildir, çünkü “art(ırıl)an riskler ve belirsizlikler 

ortamında yaşamını denetleyemeyen bireyler kişisel gelişim yazını aracılığıyla kendi rotalarını 

çizmeye ya da kaderlerine hükmetmeye, kısaca maruz bırakıldıkları risklere karşı bireysel bir 

güvenlik inşa etmeye teşvik edilmektedirler” (McGee, 2002’den Akt. Özdemir, 2007: 175). Bu 

bağlamda, 2001 yılı ekonomik krizi ve 2002 yılındaki seçim ile başlayan bu yeni ve zorlu 

dönem, Türk edebiyatının ünlü şairi Behçet Necatigil’in o meşhur 'Çaresizseniz, çare, sizsiniz...' 

mısralarının kişisel gelişim furyasının adeta bir sloganına dönüştüğü zamanlar olarak 

nitelendirilebilir. Kriz nedeniyle işlerini kaybeden çok sayıdaki kalifiye ve eğitimli eleman 

psikolojik olarak depresyonun eşiğine gelmiş ve de kendilerini son derece rekabetçi piyasa 

koşulları içinde bulmuştur. Bu bireyler artık çareyi dışarıdan beklememeye ve kendi yollarını 

kendileri çizmeye başlamışlardır. Karşı karşıya kaldıkları zorlayıcı koşulları aşıp iş sahibi 

olmanın ve başarıya ulaşmanın yegâne anahtarı onları deyim yerindeyse sürüden ayıracak bir 

fark yaratmaktır. Bu farkı yaratmak için başvurulacak kaynak ise elbette kişisel gelişim kitapları 

olmuştur. İşte bu nedenle, bu dönemde, kişisel gelişim türündeki eserlere yönelik büyük bir 

artış gözlemlenmiştir.  

Çok sayıda yazarın eserlerinin raflardaki yerini almasıyla birlikte kişisel gelişim 

kitaplarının 2000’li yıllarda altın çağını yaşamaya başladığını söylemek pek de yanlış olmaz. 

Bireysel gelişmenin peşinde giden insanlar için psikolojik, ruhsal ve ekonomik açıdan 

iyileşmenin anahtarı başarıdır. Dolayısıyla, bu dönemde başarı ve motivasyon içerikli kişisel 

kitapları ön plana çıkmaktadır. Başarı ideolojisi söylemini eserlerinde en çok kullanan isimlerin 

başında ise üçüncü nesil kişisel gelişim yazarları arasında ismi anılan Mümin Sekman 

gelmektedir ve bu durum kendisini en çok satan yazarlar listelerinde ilk sıralara 

yerleştirmektedir. Kişisel Ataleti Yenmek (2001), Her Şey Seninle Başlar (2005) ve Limit 
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Sizsiniz (2008) yazarın en bilinen eserlerinden yalnızca birkaçıdır. Yazarın kendi sitesinden 

alınan rakamlara göre Her Şey Seninle Başlar adlı kitabı yayın tarihinden bu yana 1.250.000 

baskı adedine ulaşmıştır4. Sekman’ın bu başarısı, Türkiye gibi sınavların gerek eğitim gerekse 

profesyonel camiada eleme aracı olarak kullanıldığı bir ülkede tesadüfi sayılamaz. Rekabetin 

giderek arttığı bir ortamda başarı ve motivasyon kavramları üzerine yoğunlaşması yazarı bu 

denli popüler hale getirmektedir. Sekman, kişisel gelişim kitaplarının yanı sıra pek çok kişisel 

gelişim semineri ve kursları da düzenlemektedir ve bu organizasyonlara katılım bir hayli 

yüksektir. 

Yukarıda isimleri anılan yazarlar 1990’lı yıllardan itibaren günümüze kadar uzanan 

süreçte kişisel gelişim yazınında eser üretmiş ve halen üretmekte olan isimlerdir. Fakat 2000’li 

yıllarda kişisel gelişim yazınına dördüncü nesil diyebileceğimiz yeni yazarların eklemlendiğini 

görüyoruz. Elbette önceki dönemlere hâkim olan başarı, kariyer, mutluluk ve insan ilişkileri 

gibi konularda eserler de üretilmeye devam etmiştir. Ancak, 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’nin 

deneyimlediği sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler toplumda bir dönüm noktası 

oluşturmuş, teknoloji ve internet insanların yaşamlarında eskisine oranla büyük bir yer 

kaplamaya başlamıştır. Dolayısıyla 1990’lı yıllarda yükselmeye başlayan bireysellik olgusu, 

yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda bir yaşam tarzı halini almaya başlamıştır. 2000’li yıllar 

bireysellik kavramı için Türkiye’de bir dönüm noktası yaratmış ve insanların daha çok 

kendilerine ve kendi iç dünyalarına yöneldikleri bir dönem başlamıştır (Pekcoşkun, 2013: 

44,131). Tabi bu noktada bu zaman diliminde üretilen eserlerin içeriğinde de dönemin 

karakteristiklerine özgü bir değişim yaşanmıştır. Bireyin bir takım metot ve yöntemlerle 

kendisini geliştirme, mutlu hissetme, iç huzuru bulma ve başarılı olmasına yönelik pozitif 

düşünce tavsiyelerini içeren kişisel gelişim türü, karşılaştıkları olumsuz koşullara yönelik 

 
4 https://www.muminsekman.com 
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çözüm arayan insanların hayatlarına girmiştir. Çeviri eserlerin Türk kişisel gelişim yazınını 

etkilediğinden daha önce bahsetmiştik. Burada da çeviri eserlerin Türk okuyucusuna çekim 

kanunu, pozitif düşünce, bireysel maneviyat konularını tanıtma ve benimsetmedeki rolünün 

yadsınamaz derecede büyük olduğunu söylemek yerinde olacaktır.  

2005 ve 2006 yılları kişisel gelişim yazını açısından Türkiye’de dönüm noktası olan 

tarihler olarak kabul edilebilir. Kişisel gelişim bu yıllarda çeviri ve orijinal eserlerle birlikte tam 

olarak bir tür olarak görülmeye başlanmıştır. Robin Sharma’nın uluslararası çok satan 

Ferrari’sini Satan Bilge (The Monk Who Sold His Ferrari (1997)) kitabının Türkçe çevirisi 

2005 yılında en çok satanlar listesinde haftalarca yer almış ve çeviri bir kişisel gelişim kitabı 

olarak listelerde en üst sıralarda kalmayı başarmıştır. Sharma’nın bu etkisi 2006 yılında da 

devam etmiş ve Ferrari’sini Satan Bilge kitabının yanında Bilge, Ermiş, Sörfçü ve Patron (The 

Saint, The Surfer, and the CEO (2002)), Sen Ölünce Kim Ağlar? (Who Will Cry When You 

Die?(1999)) kitapları da kurgusal kişisel gelişim türü olarak çok satan kitaplar arasında en üst 

sıralarda yer edinmiştir. Böylece, Türk okuyucusunun Sharma’nın kitapları aracılığıyla ilk kez 

“kurgusal kişisel gelişim” türüyle tanıştığını ve bu çeviri eserlerin ilham verici ve yenilikçi 

özellikleriyle bu alandaki boşluğu doldurduğunu söylemek mümkündür (Pekcoşkun, 2013: 95, 

99, 100).  

2007 yılında gelindiğinde, uluslararası çok satan bir eser olan Rhonda Byrne’in Sır (The 

Secret (2006)) kitabı, Türkiye’de de çok satanlar listesinde haftalarca en çok satan kitap olarak 

yer almıştır. Diğer yandan, Nil Gün’ün Çekim Yasası (2006) ve Ester and Jerry Hicks’in aynı 

başlığa sahip Çekim Yasası (The Law of Attraction (2007)) kitapları da bu yılın çok satanlar 

listesinde yer alan kitaplar olmuştur. The Secret-Sır kitabının içeriğinin de çekim yasasına 

dayanmakta olduğu göz önünde bulundurulduğunda, “çekim yasası” kavramının 2007 yılında 

çok satan kişisel gelişim kitaplarının ana teması olduğunu söylemek mümkündür. 2005-2007 

yılları arasında en çok satanlar listelerinin başlarında yer edinen Ferrari’sini Satan Bilge ve Sır 
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kitapları, Türk kişisel gelişim yazınının şekillenmesinde önemli rol oynayan çeviri eserlerden 

olmuştur. Bu doğrultuda, çeviri kişisel gelişim kitaplarının Türk okuyucularına kişisel gelişim 

türünü tanıtmakta önemli bir rol oynadığını söylemek mümkündür. Çeviri eserlerin, 2008 yılına 

kadar çok satanlar listelerinde önemli bir yer tuttuğu görülürken bu durumun 2008 yılının 

başlarından itibaren, Türk yazarların ve Türkçe eserlerin artışıyla birlikte değişmeye başladığı 

görülmüştür (Pekcoşkun, 2013: 101, 102).   

Uzun zaman boyunca Türkiye’deki çok satan listelerinde yer alan Ferrari’sini Satan 

Bilge ve Sır gibi ilham verici ve spiritüel türündeki kitapların, bu konuda yazılan yerli eserlerin 

artmasına bir zemin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla dördüncü nesil diyebileceğimiz 

yerli yazarlar kişisel gelişim yazınına bu çeşitliliği getirmiştir. Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız 

Bir Hayvandır (2003), Süpermen ve Uğur Böceği (2005), Hıdır Kişisel Gelişiyor (2006), 

Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı (2010) gibi ilginç başlıklara sahip 

kitaplarıyla başarı, kariyer, umut, mutluluk gibi genel kişisel gelişim konularına odaklanan 

Ahmet Şerif İzgören, bu dönemin popüler isimlerinden birisi olmuştur.  

Bununla birlikte bu dönemde kuantum düşünce tekniği, NLP, pozitif enerji, şifacılık, 

mistisizm, spiritüalite temalı kişisel gelişim kitaplarının sayısında artış yaşandığı 

gözlemlenmiştir. Kuantum Olumlama (2008), Kuantum Düşünce Tekniği (2008) gibi 

kitaplarıyla, Türk okuyucusu için bu alanın öncüsü olmuş R. Şanal Günseli, NLP alanında 

kitaplar yazan ve eğitimler veren Nil Gün, eserlerinde bilinç yardımıyla zenginliğe nasıl 

ulaştığını anlatan ve bu yolculuğuna okuyucusunu da dâhil etmeye çalışan, Evrenden Torpilim 

Var! (2015) eseriyle popüler olmuş Aykut Oğut bu yeni nesil yazarlar kategorisine dâhil 

edilebilecek isimlerden bazılarıdır. 

2000’li yıllarda pozitif enerji, mistisizm, spiritüalite konularına artan bu ilginin ve bu 

türde yayınlanan çeviri ve yerli eserlerin sayısındaki artış, 2010’lu yıllar boyunca bu temalarda 
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yazılan yerli eserlerin, kişisel gelişim alanı içinde ayrı bir tür olacak kadar büyük yer kaplamaya 

başlamasına ve çok satanlar listelerinde görünürlüklerinin artmasına zemin hazırlamıştır.  

Pozitif enerji, mistisizm, New Age ve spiritüalite alanlarında verilen yerli eserlerin özellikle 

2010’lu yılların ikinci yarısında artan bir şekilde bireysel maneviyata, kişinin kendine 

yönelmesine ve kendini keşfetmesine, şifacılığa, yoga ve meditasyon uygulamalarına, iç 

huzura, bireyin kendisine yaptığı yolculuğa, düşünce ve zihin kontrolüne, ebedi huzur arayışına, 

evrensel birliğe, sevginin gücüne, rezonansa (titreşim), enerjiye, sağlıklı ve mutlu yaşama 

yönlendiği bu dönemdeki çok satan kişisel gelişim kitaplarının başlıklarından ve içeriklerinden 

görülebilmektedir. Bu popülerlik ise bu çalışmanın araştırma kapsamına uygun bir örnek alan 

oluşturmaktadır.  

“Başka Bir Dünya Mümkün” felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle eğitimler 

veren Metin Hara, eğitim programı kapsamındaki derslerin içeriğiyle paralel olan, ''Aşkın 

İstilası'' adıyla 3 kitaptan oluşacak bir seri hazırlamıştır. Bu seriden, şu ana kadar yayınlanan 

Aşkın İstilası-Yol (2014), Aşkın İstilası-Dem (2016) kitaplarının, yayınlandığı tarihten 

günümüze kadar kişisel gelişim alanında çok satanlar listelerinin başlarında yer aldığı 

görülmektedir. Kitapları ile, “beyin dalgalarını düşürmeyi, stresi azaltmayı, enerjiyi 

yönlendirmeyi, blokajları çözmeyi, şifayı, enerji bedenlerine dokunmayı ve düşünce gücüyle 

maddeye hükmetmeyi” anlatan Hara (2019: 19), okuyucularına adım adım insanüstü 

yeteneklerine kavuşarak, bir kahramanı inşa etmeyi vaat etmektedir. 

Yaşamın kaynağının sevgi olduğunu ve dünyayı ancak sevginin kurtaracağını kendisine 

yaşam felsefesi edinen sosyolog Bircan Yıldırım’ın bilinçaltı inançlarını yeniden yapılandırma 

teknikleriyle yaşamın yeniden nasıl şekillendirilebileceğini anlatan Duygusal Zeka kitabı, 

yayınlandığı tarih olan 2015 yılından itibaren çok satan yerli kişisel gelişim kitapları arasında 

görünmektedir. Hayattaki en büyük kahramanın kendimiz olduğunu anlatan Hayat Cesurlara 

Torpil Geçer (2018) kitabı ise, yazarın en çok satan eseri olarak çok satanlar listelerinin 
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başlarında yer almaktadır. Ünal Güner ise, 2018’de yayınlanan ve son döneme kadar çok 

satanlar listerlerinde görünen Kaderin Kodu adlı kitabında bireyin yaşadıklarını 

anlamlandırmasına yardım edecek hayatın gizli dilini sunduğunu öne sürmektedir.  

2019 yılına gelindiğinde ise, bireyin kendi içine yönelmesine, potansiyel gücünün farkına 

varmasına, düşünceleriyle yaşamını şekillendirmesine ve pozitif enerjisini kullanmasına yardım 

eden temalara sahip, birey merkezli bir yaklaşım üzerine kurulu New Age ve spiritüel 

temalardaki kitaplara yeni yazarların eklendiği görülmektedir. Başak Sayan Sen Değişirsen Her 

Şey Değişir (2019), Kinsun Yol Senin İçinde (2019), Ayşe Tolga Titreşimini Yükselt Hayatın 

Değişsin (2019), A. Ebru Tarım Dilekcan Her Şey Mümkün (2019) kitaplarıyla çok satanlar 

listelerinde yer edinerek, bu dönemin popüler kişisel gelişim yazarları arasında görünmektedir.  

 

3.2 POSTMODERN TOPLUM BAĞLAMINDA KİŞİSEL GELİŞİM 

KİTAPLARININ ELEŞTİREL BİR ANALİZİ 

 3.2.1 Bir Meta Olarak Benliğin Üretimi ve Promosyonu  

 

 Bireysel kimliğin modernden postmoderne geçirmiş olduğu değişim neticesinde kişisel 

gelişim, varoluşsal problemler karşısında düşünsel ve bedensel olarak kişinin sınırlarını 

zorlamasına yönelik yöntemlerin sunulması olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimliğin geçirdiği 

varsayılan bu dönüşümlerle postmodernitenin öznel olana önem veren, kolektif olana karşı 

bireyselliği ve farklılığı ön plana çıkaran yapısı içinde kimlik de daha akışkan ve çok katlı bir 

yapıya bürünmüştür. Bu doğrultuda modern dönemin kamusal bireyi, postmodern dönemde 

yerini kendini inşa etmek suretiyle yoğun bir bireyselleşmeye ve “ben odaklı” kimliklere 

devretmiştir (Funk, 2013: 55). Böylece postmodern ben-odaklı karakter özgür, spontane ve 

bağımsız bir biçimde, kendini kural ve ölçülerle sınırlamadan, bütün gücüyle kendi yaşamını 
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kendisi belirlemeye çalışmakta ve postmodern benliğin ve metalaşmış kimliğin kuruluşuna 

zemin hazırlamaktadır (2013: 55).  

Diğer taraftan, geç modernite koşullarındaki risk ve belirsizlikler karşısında bireyin 

tutarlı ve dengeli bir kimlik oluşturması giderek önem kazanmış ve “benliğin yapılandırılması, 

üretilmesi ve sunumu” çağdaş gösteri ve tanıtım kültüründe ekonomik ve kültürel sermayenin 

sürekliliği açısından büyük bir önem taşımaya başlamıştır (Aydemir, 2018: 73). Bu bakış 

açısından hareketle, kişisel gelişim yazınının bireysel kimliği biçimlendirmede bir aracı rolü 

görürken diğer yandan bu yapının bir “promosyoncu birey” (Wernick, 1997’den Akt. Argın, 

1998) tipi yarattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Wernick  “randevu almak ve giysi 

seçmekten bir iş görüşmesine katılmaya kadar, gündelik yaşamın mikro alanlarında bu tür 

pratikleri kapsayan kendi promosyonunu yapma sürecine fiilen hemen herkesin karışmış 

durumda” olduğunu öne sürerken Özdemir, bu mikro pratikler hakkında önerilerde bulunmanın 

kişisel gelişim yazınının öğreti esaslarından birini oluşturmakta olduğunu belirtmektedir (Akt. 

Argın, 1998; Özdemir, 2007: 296). Bu görüş doğrultusunda kişisel gelişim kitapları aracılığıyla 

bireyin bir promosyon öznesi konumuna geldiğini ve kendini bir meta olarak kurmakta ve 

sunmakta olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla, bireyin doğal becerilerinin onu 

mutlu kılmaya yetmeyeceği ya da kendini keşfetme yolunda bu becerileri kendi kendine 

geliştiremeyeceği düşüncesini temel alan kitapların, bu beceri ve teknikleri geliştirme iddiasıyla 

benliğin kendini bir meta olarak üretmesi ve sunması üzerindeki etkileri açısından 

değerlendirilmelidir. İncelenen kitaplarda benliğin kendini keşfetmesi bireyin kendine yapacağı 

bir yolculuk teması üzerinden işlenmektedir ve yaşam “bir yolculuk” metaforu içinden ele 

alınmaktadır. Bu bakımdan “kendine yolculuk”, “bu yolculuk senin”, “içsel yolculuk” vb.  

söylemler en sık karşılaşılan ifadelerdendir:  

   “Her adımda, kendinden bir parçayı geride bırakmaya hazır mısın? Bu yol sende 

başlayıp yine sende bitecek. Zihinde başlayıp, kalbe doğru uzanan bir yolculuk 

yapacağız kitap boyunca…” (Hara, 2019: 27). 
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“ Bambaşka bir “yol” var ruhparçam! Bu bizim seninle olan hac yolculuğumuz, kendi 

benliğinden içeriye giden. Cehennemde başlayıp, cennette biten... ...Her kitabın bir 

kahramanı vardır ruhparçam! Bu kitabın kahramanı sadece sensin. Cehennemden 

başlayıp cennete doğru uzanan bir yol üzerinde yürüyeceğiz seninle…” (Hara, 2019: 

24-25). 

 “Her şeyin mümkün olduğuna dair bir keşif yolculuğuna çıkarken ötesinin ne 

olabileceğine ve ne olamayacağına dair verdiğiniz tüm kararları, sonuçları, bakış 

açılarını, tanımlamaları, beklentileri, … yargıları iptal edebilir miyiz? (Tarım 

Dilekcan, 2019: 33). 

  “Bu kitapla içsel yolculuğun başlayacak, içinde iyileşmeyi bekleyen yaralı çocuğunu 

iyileştirebilecek, kendine ebeveynlik yapabileceksin. Çevrendeki kişileri değiştirmeye 

çalışmaktan ve eleştirmekten vazgeçeceksin, bu değişimi kendinde gerçekleştirdiğin 

anda tüm yaşamının değiştiğini deneyimleyeceksin” (Yıldırım, 2019a).  

 “Şimdi seni ruhsal yolculuğuna davet etsem, ne dersin? Senden sadece bu teklifimi 

kabul etmeni istiyorum. Bu yolculuk sadece senin için hazırlandı. Bu yolculukta 

sınırlarını öğrenecek, kendini yakından tanıyacaksın. Bu yolculuk dünyanın dört bir 

tarafında binlerce kişinin hayatını değiştiren mucizevi bilgilerden oluştu. Yolculuk 

boyunca alacağın özel ipuçları ve tavsiyelerle bu hayatta sen de usta bir oyuncu 

olmayı öğreneceksin. Haydi şimdi benimle birlikte bu ruhsal yolculuğa çık ve bu 

dünyada en iyi şekilde hayatta kalmanın yollarını keşfet!” (Yıldırım, 2019b: 11).  

  “İnsan kaderini değiştirebilir mi? Bundan seneler önce bana bu soru sorulsaydı 

kesinlikle hayır derdim. Bana göre kader asla değiştirilemeyen bir şeydi ve herkesin o 

kadere boyun eğmesi gerekiyordu. O sıralarda kendi içsel yolcuğuma henüz 

başlamamış ve evrene dair büyük sırları keşfetmemiştim” (Sayan, 2019: 11).  

 

Benliğin ve kişiliğin, bu içsel yolculuk ile geliştirilmesine önem veren bu söylemler, 

Wernick’in ifade ettiği şekilde, sadece metalara sahip olmakla yetinmeyen, aynı zamanda 

kendini de bir meta olarak tasarlayan ve sunan yeni bir birey tipinin ortaya çıkmasına zemin 

oluşturmuştur (Argın, 1998). Özdemir’e göre (2007: 79), ortaya çıkan bu yeni birey tipinin 

gündelik yaşamın mikro alanında her tür iletişimsel pratikleri kapsayan kendi promosyonunu 

yapma sürecine fiilen katılıyor olması, rekabetçi dolaşım alanı için sürekli kendini yeniden 

üreten ve sunan promosyoncu bir benlik ortaya çıkarmaktadır. Özdemir’in iletişim becerileri 

olarak belirttiği iyi giyim, güzel konuşma, jestler ve hareketlilik gibi ikna ve etkileme gücü 

oluşturan becerilerin gelişimi yanında sağlık ve güzellik çabaları ile de desteklenen bu gelişim 

kişinin bedeninin sunulmasını içerisine almaktayken (2007: 79), son yıllarda kişinin benliğine 
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ve benliğin gelişimine odaklanan bu kitapların yukarıdaki örnek söylemleri, kişisel gelişimin 

bireyin benliğinin sunulmasını da içerisine aldığının bir göstergesi sayılabilir.  

Benliğini bir yolculuk aracılığıyla keşfetme arayışında olan ve dolayısıyla kendini 

sürekli yeniden üreten ve sunan promosyoncu benlik, kişinin kendine yabancılaşmasının bir 

örneği olarak görülebilir. Kendi benliğine ve gelişimine odaklanan günümüz insanı mutlu 

olmak ve huzurlu hissetmek, kendini tanımak, ben kimim? sorusuna cevap verebilmek ve 

benliğini keşfetmek için bu yolculukta kendisini yeniden imal etmekte, bu edimleri sonucu 

giderek kendi öz-benliğinden uzaklaşmaktadır (Özdemir, 2007: 297). Tarihin hiçbir döneminde 

insanların günümüzde olduğu kadar kendi benliklerine özen göstermediklerini, hiçbir dönemde 

kendilerine bugünkü kadar yatırım yapmadıklarını ancak, hiçbir dönemde de bugünkü kadar 

yoğun bir benlik ve kimlik krizine girmediklerini belirten Argın (1998), Wernick’ten yola 

çıkarak, günümüzün en büyük sorununun sahicilik olduğunu öne sürmekte ve “sahicilik” ve 

“içtenlik” talep ve iddialarının günümüzde gündemi bu denli işgal ediyor oluşunun nedeninin 

de bu olduğunu belirtmektedir. “Kendin ol” buyruğunun, insanın tarihin hemen her döneminde 

kendine yönelttiği esaslı buyruklardan biri olduğunu ancak, hiçbir zaman da günümüzde olduğu 

kadar yakıcı bir biçimde kendisini hissettirmediğini dile getiren Argın, bu görüşünden hareketle 

bir ayrım yapar ve geçmişte insanların temel sorununun “oldukları gibi görünmek” olduğunu 

şimdi ise tam tersine, “göründükleri gibi olmak” olduğunu iddia eder. Buna göre, “Kendin ol” 

buyruğu eskiden bir kaynağa geri dönme eylemini gerektirirken ve sahicilik sorunu, benliğin 

doğal gerçekliğini görünür kılmak biçiminde yaşanırken günümüzde aynı buyruk, tam tersine, 

bir hedefe doğru ilerleyişi gerektirmekte ve sahicilik sorunu da bir “olmak”, yani bir “benlik 

projesi”ni hayata geçirmek biçiminde yaşanmaktadır (Argın, 1998). Dolayısıyla, kitapların 

çoğuna göre “insanın bu dünyadaki en önemli ve en zor görevi “kendini bulmak”tır” (Kinsun, 

2019: 17). Bu doğrultuda, kişisel gelişim kitaplarının yardımı ile kendi öznel gerçekliğini içsel 

yolculuğu aracılığıyla kurmak ve düzenlemenin, benliğin günümüz toplumunda bir meta olarak 
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yaratılmasının ve sunulmasının göstergesi olduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda 

bireyin, terapötik söylemlerle duygularına hitap eden tavsiye verici öğütleri günlük yaşamının 

pratikleri içinde deneyimlemesi, rekabetçi dolaşım alanı içinde kendisini bir meta olarak sunan 

bir bireye dönüştüğünün ve bu sistemin kendini yeniden üretmesinde aktif bir rol aldığının 

göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.  

 

3.2.2 Benlik Sunumları ve Bireysellik Kurgusu 

 

Kişisel gelişim kitaplarının, içinde yeşerdiği dönemin özelliklerini yansıtan karakterini 

göz önünde bulundurduğumuzda, spiritüalizm, pozitif düşünce, düşünce gücüyle şifa, içsel 

huzur, ruhsal arınma, titreşim (rezonans) gibi kavramların popülerliği ile birlikte bireyselliğe 

ve benliğe odaklı konuların, son yıllarda New Age ve spiritüel temalı kitaplarla daha görünür 

olduğunu görmekteyiz. Benlik bu kitaplarda, yaşamın kontrol altına alınabilme becerisi 

sayesinde, postmodern hayatın getirdiği varoluşsal problemlerin çözülerek kişisel başarıya ve 

dolayısıyla iç huzura ulaşılmasında bir aracı konumundadır. Bu tür öğretilerin, duyularımız ve 

düşüncelerimiz ile kavranamayan, insan ve doğa üstü güçler olduğuna dayalı metafizik bir 

dünya algılayışı ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Özdemir, bu algılama çerçevesinde “evrenin 

ve hayatın birtakım sırları olduğu, bu sırlara ancak üstün yetenek ve niteliklere sahip olan 

insanların vakıf olabileceği” gibi bir düşüncenin hakim olduğunu öne sürer ve bu sırlara 

araştırma, düşünme ve inceleme ile değil, içsel bir aydınlanma ile ulaşılabileceğini, bunu 

yaparken de bu üstün nitelikli insanların vakıf olduğu hayat ve evren ile ilgili sırların, onların 

izlediği yol, yöntem ve bilgece öğütlerin takip edilerek bulunabileceğine ilişkin, kişisel 

deneyim aktarımına ve öğütlere dayanan bir “kadim bilgelik anlayışı” ndan bahseder (2007: 

313). Bu “kadim bilgelik anlayışı”nın ve kişisel deneyim aktarımına dayalı öğütlerin kitaplarda 

nasıl yer edindiğini şu ifadelerle görmekteyiz:  
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“Bu bir bilinç ise, bu bilinç aslında yeni değil, çok eski, hatta “kadim” bile diyebiliriz. 

İşte bu aleme girebilmek için dünyada aslında binlerce yıldır var olan, bizden 

öncekilerin kullandığı kadim bilgileri tekrar hatırlamaya ihtiyaç var. Ben sana tüm bu 

bilgileri, eski ve yeni bilimsel kaynaklardan harmanlayarak, hatırlaman için kaleme 

aldım” (Tolga, 2019: 12).  

“Umarım beni ve hayatımı tamamen değiştiren bu bilgiler ve meditasyon sizin de 

hayatınızı değiştirir ve kendi gerçek doğanızı anlamanızı sağlar” (Sayan, 2019).   

“Biliyorum çok geliştin zaman içinde. Çok fazla bilgi depoladın. Bir sürü diploma aldın.   

Çok çalıştın. Bunlara rağmen yine de mutlu olamadın değil mi? Şunu bilmelisin ki 

“bilgeliğin anahtarı bildiklerini unutmakta yatar.” Senin görevin öğrenmek değil, 

“ANLAMAK” (Hara, 2019:  24). 

 

  Kitapların temel temasını oluşturan bu anlayış çoğu zaman mistik, batıl, gizem ve 

metafizik ögelere dayalı bazen masalsı ve özlü söz söylemleriyle ve bazen de kişisel deneyim 

aktarımıyla bireye üstün bir yeteneğe ve seçilmiş bir öznelliğe vakıf olduğunu sunarak bu 

kitaplarla evrenin tüm sırlarını çözebileceğini ve herkesin ulaşamadığı bilinmezlere 

ulaşabileceğini ve böylece kendine yeni bir biçim vererek mutluluğa ve huzura ulaşabileceğini 

vaat etmektedir. Bu anlayışın, geleneksel dinlerin gizemini yitirdiği postmodern toplum 

yapısında, inançların bireyselleşmesi ile kişinin maneviyatının aldığı bu yeni formla, bireyin 

kendini gizemleştirerek, kendi içinde mevcut olan anlamı bulmaya, yaşamdaki tüm gizemleri 

çözmeye ve hayatın gizlenmiş tüm sırlarını kendinde aramaya başlamasını temsil ettiğini dile 

getirebiliriz. Bu anlayışın aynı zamanda hayatın kontrolünün geleneksel bir dinde olduğu 

şekliyle, Tanrı’nın kontrolünde olduğundan farklı olarak benliğe ve onun sonsuz iradesine 

geçtiğini yansıttığını da söylemek yanlış olmayacaktır.  

Kitaplarda göze çarpan, benlikle ilgili diğer bir sunum şekli ise hayatın bireyin seçimleri 

doğrultusunda oluşan akışı üzerinedir. Seçim yapan ve kendi seçimlerinin sonuçlarını yaşayan 

birey, “kendisi üzerinde dönüştürücü bir eylemsellik içindedir” (Paker, 2011: 83); kendini an’a 

ve akışa bırakırken, olumsuz ve engelleyici düşünce ve davranış kalıplarını gözlemleyerek 

bunların etkilerine müdahale edebilecek düzeydedir. Paker’e göre, benliği aşkınlaştıran bu 
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sunum ve üstten ve seyreden bir pozisyona yerleşerek sıradan gerçeklik ile bireyin arasına 

mesafe koyma, New Age söyleminin temel anlatı yapılarından birisidir (2011: 84): 

 “Kader denen şey, sana çizilen yol değil, senin seçtiğin yoldur... Her zaman olduğu gibi, 

şu an da seçim yine senin!” (Hara, 2019: 27).  

“Ya hayatın tümünün, seçen herkese kolaylık, neşe ve ihtişamla gelmesi mümkünse? Bunu 

birlikte keşfetmeye var mısınız? Seçim sizin! Her şeyde olduğu gibi…” (Tarım Dilekcan, 

2019 :13). 

“Seni merkezinde tutacak olan, kendini başkaları üzerinden tanımlamaktan kurtulup, 

dışarının senin kim olduğuna karar verdirdiğini fark etmen ve bu yetkiyi onlardan 

almandır. Bu sayede, onların onayını almak ve onları ikna etmek çabasından kurtulup 

kendi değerini bilmeye geçersin. Seyir halin içeriden dışarıya doğru olduğunda, 

dışarıyla olan bağların ipi de artık senin elindedir” (Güner, 2019: 3).  

 

  Benliğe yönelik bu yüceltilmenin yanında kitaplarda benlik, gelişmesi ve tamamlanması 

gereken bir proje olarak sunulmaktadır ve bu açıdan benlik sunumu bir çelişki sergilemektedir. 

Bir yanda yüceltilerek, evrenin tüm sırlarını çözme potansiyeline sahip olmasıyla övülen benlik 

yer alırken diğer yanda, hiç bitmeyen bir kendini gerçekleştirme ve gelişme arayışında olan ve 

tamamlanması gereken eksik bir benlik söz konusudur. Dolayısıyla bu durumda kitaplar, 

benliğin kendini gerçekleştirme yolundaki tutumlarını, hal ve davranış özelliklerini sunan yol 

aydınlatıcı bir kaynak, yön gösterici bir rehber durumundadır. Bu tutum, hal ve davranış 

özelliklerinin her biri yeterli çaba, doğru seçimler, dikkat ve farkındalık ile bireyin kendini 

gerçekleştirme yolunda kazanabileceği beceriler olarak gösterilmektedir. Paker’e göre, “birey, 

bir okul olan dünya planında kendini bu becerilerle uyarlar ve gelişir” (2011:82). Ancak, bireyin 

samimi bir yönelim içinde olması gerekmektedir ve “bu yönelişin akabinde kişi varoluşsal bir 

sorgulamayla mevcut bilinç kalıplarının dışında varlığını idrak etmeye açık olmalıdır” (Paker, 

2011: 82). Dolayısıyla, bireyin kendine ve hayata dışarıdan bakamaması, yaşamında 

tekrarlayan ve döngüsellik kazanan oluşların yaratıcısının kendisi olduğunu kavrayamaması, 

benliğinin gelişiminin tamamlanmasındaki engeldir ve bu sebeple yazarlar bireye öncelikle bu 
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değişime açık olup olmadıklarını sormakla ya da değişime açık olmalarını öğütlemekle 

başlarlar:  

“Yaşamda bir mucize, kafdağının ardındaki sandıkta saklı bir mutluluk yoktur! Mucize 

de mutluluk da bizim zihnimizde saklıdır. İstediğimiz her şeye bu kitapta birlikte 

aşacağımız zihnimizin sınırları ile ulaşabiliriz. Sizlerin tek düşmanınız zihninizdir. 

Zihninizin tüm oyunlarını şimdi benimle bu kitapta sobelemeye hazır mısınız?” 

(Yıldırım, 2019a).  

“İç Ben’le Tanışma eğitimi boyunca senden en büyük isteğim, değişime direnmemendir 

ruhparçam...Kendini kitaba bırak, kalbinin uyanışına izin ver değişim gerçekleşsin... İç 

Ben’le Tanışma tekniklerini uygularken değişime direnmeye kalkışman canını çok 

yakacaktır. Olana direnç gösterme... Çünkü er ya da geç değişim gerçekleşecektir 

ruhparçam”  (Hara, 2016: 29-30). 

 

  Ancak, birey bu kitapları satın alarak kendisi için yeni bir adım attığından, kitaplar da 

onlara yürüyeceği “yolu” ve bu yoldaki “rehberliği” sunmaktadır ve kitaplardaki uygulamaları 

takip ettiği sürece içindeki potansiyeli ortaya çıkararak bu yolun sonunda vaat edilen huzurlu, 

farkındalıklı ve mükemmel yaşama kavuşacaktır. Dolayısıyla bu yolu tamamlayıp, bireyin 

kendini keşfedebilmesi, ancak kitapların tavsiyelerine uyulduğu sürece gerçekleşebilir: 

“Fiziksel alemde bildiğimiz, alışkın olduğumuz şeylerin çok ötesinde yepyeni bir alemi 

keşfetme arzusunda isen -ki ismi Titreşimini Yükselt Hayatın Değişsin isimli bir kitabı 

satın aldığına göre senin de bu arzuda olduğunu düşünüyorum- sen de bu yeni alem ya 

da yeni dünyayı anlamak için yeni bir düşünce, yeni bir bakış açısı veya yeni bir kapı 

gerektiğini hissediyorsun” (Tolga, 2019: 12).  

“Yazılanları hızlıca okuyup sadece bilgileri almaya bakarsan, buna rağmen eğlenceli 

zamanlar geçirebileceğini vaat edebilirim... Ancak ödevlerini yapıp uygulamaları 

yerine getirdiğinde acının ve fiziksel bütün sınırlamaların ötesine geçen, gerçek bir 

masal kahramanı olabileceğinin de garantisini veriyorum” (Hara, 2019: 30). 

“Eğer kendini bu yolculuğun içine bırakırsan ve sana söylenen öğretilere uyarsan 

yolculuk bittiğinde eksik yanlarının büyük bir kısmını tamamlamış olacaksın” (Yıldırım, 

2019b: 12).  

“… Ancak içe çekilip izlemeye geçtiği zaman sakinleşen zihin, görünenin ötesini çok 

daha berrak görür. Sen de hayatı onun konuştuğu dilden okumaya başladıkça, bu berrak 

görüyü deneyimlersin. Bu noktaya gelebilmenin ilk şartı yargılardan arınıp kendine, 

merkezine gelebilmektir” (Güner, 2019: 3). 
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  Benliğin kendini gerçekleştirmesine yönelik bu anlatılar, tasavvufta ya da kutsal 

metinlerde kendine “tekâmül” olarak yer edinen, mükemmel benlik anlayışının diğer bir 

formudur. Paker’e göre (2011, 78), “tekâmül, bilincin eski kalıplarından çıkarak aşkın hakikati 

kucaklayan yeni bir varlık formu kazanılmasıdır”. Paker, bilincin kişisel düzlemde ele 

alındığında birbiriyle iç içe geçmiş dört temel yönelim ile açıklanabildiğini öne sürer. Buna 

göre kişinin;  (1) “insan formunda iken daha üst plandaki gerçekliği algılayamayacak olan üst 

hakikat bilgisini apriori5 olarak kabul etmesi, fiziksel olarak tekâmül edip bu hakikat ile 

karşılaşacağı ana kadar sezgilerini, hislerini üst hakikat alanlarına açık tutması; (2) kendisi 

olarak kabul ettiği varlık zannından yani tanıdığı bildiği kendisi olan ego’dan onu tanıyarak 

ayrışması, onu bir yandan daima gözleyip, kendindeki egoyu aşan varlığına yönelmesi; (3) 

kendi hayatının temel senaryolarını ve tekrarlayan olumsuz deneyimleri fark edip, insanı 

duygusal ve maddi olarak etkisi altına alan seçimlerinden, kişisel ve ailesel yaşam kalıplarından 

ve bilinçte ya da bilinçaltında yer etmiş bilgi-inanç kirliliği olan ‘blokaj’lardan arınarak 

özgürleşmesi; (4) çoğu önyargı ya da sınırlayıcı düşünce kalıbı niteliğinde olan ve kişiyi 

yargılayıcı olmaya zorlayan üçüncü boyuta özgü gerçekliklerle araya mesafe koyarak üçüncü 

boyut senaryolarına kapılarak, onlarla oyalanmaktan kurtulması” (Paker, 2011: 79).  

Paker’in belirttiği bu yönelimlerin yeniçağ bilgesinin ideal benliğini tarif etmesiyle 

paralel olarak, kitaplarda karşılaştığımız değişime açık olunması ve bu yolda önyargılardan 

kurtulunmuş olunması gibi söylemler, bahsedilen tekâmül durumunun farklı bir formla yeniden 

yorumlanmış mükemmele ulaşma çabasının bir ürünü olarak görülebilir. Paker’e göre bu 

benlik, kendini ve hayatı bir üst boyut penceresinden seyredebilme becerisi sayesinde bu dünya 

 
5 Apriori, genelde deneyle kanıtlanamayacak olgular için kullanılır. Bunun en temel örnekleri dinsel konular ile 

ölüm ve hayatın başlangıcı, tanrının varlığı, evrenin yapısı gibi metafiziksel savlardır. Bilimsel açıdan hiçbir 

önsel bilgi yoktur, zira bilimsel metot, bu tip bilgileri reddeder. Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/A_priori 

https://tr.wikipedia.org/wiki/A_priori
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varlığının maddi ve varoluşsal problemlerini çözerek kişisel başarıya ulaşma vaadi taşımaktadır 

(2011: 79). Bu vaat, kitaplarda kendisine bu şekilde yer bulmaktadır: 

 “Dem’le birlikte bedensel sınırlarının ötesine geçmeyi, başkasının yarasına elini uzatıp 

şifa olmayı, hem kendini hem onu iyileştirmeyi öğrenirken, doğanın şarkısını duymayı, 

bitkilerle ve hayvanlarla konuşabilmeyi, bütünü tamamlayan kıymetli bir parça 

olduğunu da deneyimleyeceksin. Sadece an’ın ustası olmakla kalmayacak, geleceği de 

tezahür etmeye başlayacaksın. İleri seviye şifa teknikleri, üçüncü göz aktivasyonu ve 

sessizlik meditasyonlarıyla birlikte kalbinle konuşmayı ve ondan işitebileceğin kadar 

yüksek sesli cevaplar almayı öğreneceksin...”(Hara, 2016: 28).  

 “Hak ettiğin hayatı yaşayıp Yaradan’dan sana gelen bolluk ve bereketi oluk oluk 

alabileceksin. İstediğin aşk, para, başarı, sağlık hepsini evet hepsini! Sana acı veren, 

sürekli neden benim başıma geliyor dediğin hikâyelerinden kurtulup ezberlerini bozup 

yeni bir hayata başlamaya var mısın?” (Yıldırım, 2019b: 12). 

“Hayatı sözler, olaylar ve durumlar üzerinden okumayı öğrendikçe, sahip olduğumuz 

güçleri nasıl kullanacağımızı da bilmenin önemini kavradım. Hayatı okumak seni kendi 

merkezine getirirken, başkalarının onayına medet ummaktan özgürleştirir” (Güner, 

2019: 6).  

 

  Paker’e göre (2011:82-83), tekâmül bireyin kendisine yönelerek “içsel bir farkındalık” 

geliştirmesine bağlıdır. Bu yönelme, bireye duygu farkındalığı da kazandırır ve böylece birey, 

duygularına izin vermeyi, onları korkusuzca deneyimlemeyi öğrenir. Aynı zamanda bu yöneliş, 

bireyin kendisine dışarıdan ve üst-bilişsel bir perspektiften bakabilme becerisi de geliştirir: 

“Duygularınızı da düşünceleriniz gibi gözlemleyebilirsiniz. Ve o gözleme anında asıl 

gözleyenin siz olduğunu anlarsınız” (Sayan, 2019: 197).  Mirza farkındalık kavramının, New 

Age kapsamındaki yaklaşımlarda sıklıkla karşılaşılan ve dilin doğası içinde yeni bir vurguyla 

yer edinmiş bir kavram olarak belirginlik kazanmakta olduğunu öne sürer (2014: 156). Buna 

göre farkındalık, buradaki anlamıyla “kişinin maddi koşullarını tanımlayarak, bu tanım 

üzerinden hayata bir bakış geliştirmek anlamına gelen bir farkındalık” değil, “daha çok kişinin 

öfkesini ortadan kaldırıp evren içindeki sıradan, ancak bir o kadar da kutsal konumunu 

keşfederek iç barışını sağlama süreciyle ilintilidir” (Mirza, 2014: 156). Bu tanımdan hareketle 

incelenen kitaplardaki “farkındalık” söylemleri, benliğin kitaplardaki sunumunu gösteren bir 

diğer çıkış noktası olarak görülebilir:  



 

139 
 

 “Olaya dahil olmadan, olanın dışında kalmayı başararak, tarafsızca gözlemleyip 

kabule geçmek, ciddi bir gönül terbiyesidir. Olayla çatışmamak, sorgulamamak, 

direnmemek ve taraf olmamak yüksek farkındalıkla elde edilebilecek bir ruhsal 

seviyedir” (Hara, 2016: 244). 

“Farkında olmak demek kabaca zihninizi kontrol etmek demektir. Zihninizi nereye 

isterseniz oraya yöneltmek ve orada tutabilmektir… Bireyin, kendi varoluşunun 

sebeplerini anlayabilmesi için, kendisi ile yüzleşmesi yani baş başa kalması gerekir. Ne 

geçmişin hatıraları ne de geleceğin hayallerinden etkilenmeden, objektif ve çıplak 

gözlerle kendini görebilmek öyle önemlidir ki, bu bakış, bu duruş bir kere elde 

edildikten, gerçeğin tadına bir kere varıldıktan sonra da vazgeçmek mümkün olmaz.” 

(Yıldırım, 2019a).  

“İtiraz ettiklerin, kabul edemediklerin aslında anlam veremediklerindir. Neden 

olduğunu anladığında;  başına gelenin bir ceza ya da ödül olmadığını, sadece ‘olan’ 

olduğunu kabul ettiğinde hayat akar ve yol açılır. Dünya, seyredenle seyredilenin 

birliğini kavrama noktasıdır” (Güner, 2019: 4).  

 

   Bu doğrultuda farkındalık, daha çok kişisel deneyim ve sezgiyle ilişkili olarak, 

onaylamasını bireyin kendisinin yaptığı bir kavrayış şeklinde olduğundan objektif temelleri 

olması olası değildir (Mirza, 2014: 156). Buna göre, kitaplarda  “farkındalıklı tepki” olarak yer 

bulan, herhangi bir olumsuz diyalog sırasında öfkelenmemek, olayın dışına çıkıp olayı 

gözlemlemek ve objektif görebilmek, sonrasında geri dönüp farkındalıklı bir tepki ortaya 

koyabilmek, “farkındalığın göstergesi olmasının dışında, tamamlanmışlık payesi edindirmiş 

olması açısından önemsenmektedir” (Mirza, 2014: 156) ve benliği yücelten diğer bir nokta 

olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 Kitaplardaki benlik sunumuyla ilgili olarak üzerinde durabileceğimiz diğer bir konu ise 

doğal olana dönüş temasıdır. Mirza’ya göre (2014: 24), New Age’te ekoloji ve doğal olana 

dönüş, dünyaya ilişkin temel meselelerden biri olarak öne çıkmaktadır ancak, bu geri dönüş 

aslında realitenin ve mutluluğunun aranma aşamasındaki bir anahtar görevini taşımaktadır. 

New Age’teki doğal olana dönüş süreci, yerkürenin de bir canlı olduğu ve bireyin doğayla 

bütünleşmesinin kendi içsel gelişimi açısından kaçınılmaz olduğu yönünde iki yaklaşım 

üzerinden şekillenmektedir (Bruce, 2007’den Akt. Mirza, 2014: 25). Mirza’ya göre, yerkürenin 

bir canlı olması, bireyde olduğu şekliyle, olumsuzluk, ihmal ya da olumlu isteklerin yeryüzünü 
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“iyileştirmek” için önemsenmesi gereken detaylar olduğuna yönelik görüşü pekiştirmektedir. 

“Bu noktada doğaya teşekkür etmek ve meditatif yöntemlerle doğayla bütünleşme çalışmaları 

yapmak, paganik ögelerle ilgili çağrışımları yeniden gündeme getirerek ritüelleştirmektedir” 

(2014: 25). Ancak bireyin içsel gelişimi ve bu süreçte doğanın öneminin, ekolojik endişelerden 

ziyade, aslında ilk olarak bireyin kendisini merkez olarak konumlandırmasıyla öne çıkmakta 

olduğunu dile getirebiliriz (Mirza, 2014: 25).  

“Dem’le birlikte bedensel sınırlarının ötesine geçmeyi... doğanın şarkısını duymayı, 

bitkilerle ve hayvanlarla konuşabilmeyi, bütünü tamamlayan kıymetli bir parça 

olduğunu da deneyimleyeceksin” (Hara, 2016: 28)  

“Doğadan korkma, onun bir parçası olduğunu hatırla, tüm elementleri derin nefeslerle 

vücuduna al, hepsiyle bütünleş. Haydi şimdi doğaya çık ve bütünleş…” (Tolga, 2019: 

131).  

“Biz doğanın akışıyla yaşadığımızda içinde bulunduğumuz sistemden destek almış 

oluruz. Bu akışın da bir dili vardır. Döngüyü öğrendiğinde bedenini, duygusal 

dalgalanmalarını ve olayların varacağı olası sonuçları okuman da yorumlaman da 

kolaylaşır” (Güner, 2019: 2).  

 

şeklindeki söylemler bireyin kendini gerçekleştirmesi yolunda, Mirza’nın öne sürdüğü şekilde, 

bireyi odak olarak konumlandırırken doğayı da araçsallaştırmaktadır. Dolayısıyla, doğayla 

bütünleşme duygusu bireyin doğa içinde kapladığı yerin ya da benliğin önemsizliğini belirtse 

de buradaki söylemler, benliğin yüceltilmesine yönelik diğer bir motivasyon noktası olarak da 

görülebilir. 

Bunun yanında, kişinin sahip olduğu formun doğadaki bir bitkiden farklı oluşunun, kişi 

ve bitki arasında büyük bir ayrım olduğunu düşündürse de aynı evrenin eşdeğer ruhparçaları 

olduğunu dile getiren Hara, doğadaki bir bitki ile iletişime geçip onu anlamanın, kişinin 

kendisini anlaması yolunda önemli adımlar atabilmesini sağlayan bir girişim olduğunu (2016: 

413) ve böylece “hepimizin birer ruhparçası olarak bütünün farklı zerrelerini” (2016: 436) 

yaşadığımızı öne süren yaklaşımıyla, tümel bir oluşumun tikel parçalarındaki uyuma atıfta 
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bulunarak New Age ve spiritüel düşüncelerin insan ve doğayı birleştiren tutumundan hareketle 

şekillenen dünyayı açıklama girişimini yeniden inşa etmesi açısından dikkat çekmektedir.   

   New Age ve spiritüel düşünceye göre, “yaşamımız ve tepkilerimiz, bizim olaylara 

atfettiğimiz anlamlar ve kazandığımız otomatik bilinç kalıplarıdır” (Paker, 2011: 81). 

“Dünyada var olan her şey, algıdan ibarettir...” (Hara, 2019: 33), “Dünya bir aynadır, senin 

içinde ne varsa onu yansıtır” (Sayan, 2019), “… dünyamızı yaratan bizim bilinç 

durumumuzdur” (Tolga, 2019), “kader, kendi hayatına biçtiğin değerdir” (Güner, 2019:1) 

türünden söylemler, kitapların bireyin eylemlerini sıradan gerçeklikten koparıp bireyi yaşamın 

odağına koyan özelliğine bir örnek olarak okunabilmesini olanaklı kılmaktadır. Paker’e göre 

bu bakış, özneyi aşkın bir noktada konumlandırırken, öznenin eylemi, sıradan hayata dair 

kaygılardan uzak kalmayı başarmak, kendini ve yaşamı uyanmış bir bilinçle izlemek suretiyle 

bir tekâmül, kişisel gelişme sürecinde kalmak olmaktadır (2011: 81). Kitaplara göre, bireyin 

kendinde başladığı bu yolculuğun sonucunda ise iç huzura, mutluluğa, olgunluğa ve ebedi 

huzura kavuşulacaktır.   

 

3.2.3 Spiritüellik, Maneviyat ve Bireyselleşen İnançlar 

 

Din, kutsallık, maneviyat gibi kavramlar kurumsal örgüsünden giderek bağımsızlaşmış, 

postmodern dönemle birlikte farklı formlarla kendisine yaşam alanı bulmuştur. Din, kutsallık 

ve maneviyata ilişkin bu hareketlerin seküler yaşam alanları ve dünyevi olan içindeki yer 

arayışı, aynı zamanda postmodern çağın karakterini de yansıtmaktadır. Postmodern bireyin 

kendini gerçekleştirmeye yönelik arayışları, mutlu ve başarılı olmaya yönelik arzusu, doğaya 

ve sağlıklı yaşama yönelme isteği karşısında, bireyselliği yücelten düşüncelerin desteği ile 

birlikte bu hareketler, postmodern yaşamın seküler ve dünyevi karakteriyle bütünleşerek yeni 

bir formda ortaya çıkmaktadır. 
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İlk bölümde bahsettiğimiz gibi, inançların bireyselleşmesi postmodern seküler yaşamın 

ve dünyevileşmenin bir boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Paker’e göre (2011: 70), inancın 

bireyselleşmesi sadece geleneksel dinlerdeki vahiyi bireysel varoluş açısından yeniden okuma, 

aktarma ve değişen dünyanın koşullarına yönelik yorum getirerek dinin varlığını devam ettirme 

çabasıyla sınırlı değildir. Bunun yanında, “manyetik alan etkileri”, “negatif enerjilerle başa 

çıkma”, “pozitif çekim yasası”, “ruhsal enerjinin dengelenmesi”, “beslenme ve sağlığın ruhsal 

gelişime etkisi”, “çakralar”, “hastalık ve şifalar” gibi birçok yeni konu hakkında geniş kuramsal 

açıklamalar sunan New Age ve spiritüel kişisel gelişim kitapları, “inancın bireyselleşmesinin 

radikal örneklerini” (Paker, 2011: 70) barındırmaktadır. İncelenen kitapların, “zihinde 

ustalaşmak”, “düşünce gücü nasıl aktive edilir?”, “bedendeki enerji merkezlerini açma 

egzersizleri”, “ileri seviye şifa çalışması”, “titreşimi artırmak hayatı nasıl değiştirir?” gibi 

bahsettiğimiz konularla birebir aynı doğrultuda olan içerikleri, bu kitapların inançların 

bireyselleşmesi üzerinden okunmasına bir zemin oluşturmaktadır.  

Paker (2011: 70), çoğulcu ve birbiriyle çatışan söz birliği evrenleriyle karakterize olan 

postmodern evreye özgü bir ideoloji olarak bireye dinsel metinleri eklektik bir perspektiften 

yorumlama ve bireyselleştirme imkânı veren New Age ve spiritüel düşüncelerin aynı zamanda 

bireyi, ortak anlamlar, paylaşılan temsil ve söylemleri kuşatan bir anlam alanına bağladığını 

belirtir. Bu, New Age ve spiritüel hareketlerin bireyselleşen inançlar üzerinden 

değerlendirilmesinin yanında kolektif bir bütünün parçası olma anlamı yaratan söylemleri 

üzerinden değerlendirilmesini de gerekli kılmaktadır. Bu düşünceden hareketle kitaplar 

incelendiğinde, evrensel bir birlik, kutsal bir bütünün parçası olma gibi anlamların da kitaplarda 

sıklıkla yer aldığı görülmektedir. Kitaplardaki söylemlerin bireyselliğe olabildiğince izin 

verirken aynı zamanda paylaşılan ortak bir bilinç, evrensel birlik ifadeleriyle bireyi bir grubun 

üyesi yapmakta olduğunu söylemek mümkündür;  
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“Lütfen “Benim inandığım doğrudur, gerisi yanlıştır!” gibi önyargılı bir üslup 

takınma. Bu tutumla asla bütüne hizmet edemezsin. Bütün yaşam formlarının aynı 

uyanış yolculuğunda olduğunu hissetmen; din, dil, ırk, renk, yaş ve kültür ayrımı 

yapmadan, her yolun aynı hakikate vardığını hatırlamanı rica ederim. Herkesin 

aslında senin de ruhparçan olduğunu hatırlaman dileğiyle... Hoşgörüyle, aşkla, 

uyanışla... “BİR”lik bilinci yayılıyor!”” (Hara, 2019: 14). 

“Bana sunulan kapasitelerimi bilinci, birliği yaymak, benim gibi arayış içinde olan 

insanlara ulaşmak için kullanmaya niyet ettim…” (Tarım Dilekcan, 2019: 20). 

“Bil ki evrendeki her şey birbiriyle bağlantıda. Her şey bir, birbiri içinde, birbiriyle 

etkileşim halinde. Enerji, duygu, düşünce ve fiziksel boyutta bu böyle… Yani 

hologramik olarak bağlı. Bu kitapta her şeyi holistik anlayışla anlatacağım, yani 

ruhumuzun, bedenimizin, zihnimizin de üstünde evrendeki her şeyin bir bütün olduğu 

yaklaşımıyla, birimizin hepimiz olduğunu derinden anlayacağız” (Tolga, 2019: 14).  

 

Bireyi kolektif bir grubun üyesi yapmasının dışında bu söylemler, bireyin kutsal bir 

bütünün tamamlayıcı parçası olduğuna yönelik vurgularıyla benliği yücelten metinler olarak da 

okunmaya elverişlidir.  

Diğer yandan Mirza da (2014: 21), New Age dinselliğinin taşıdığı karaktere yakından 

bakıldığında, dinî ögelerin yerini okültik ögelerin aldığını ve kutsala ilişkin alanın bu yönde 

hareket ve farklılık kazandığını ifade etmektedir. Bu süreç “moda olmuş bir kitaba yönelik bir 

ilgiden, yaşam biçimini yeniden organize etmeye kadar” (2014: 21) değişiklik göstermektedir. 

Uyum, kendisini ve başkalarını sevme deneyimi, barış ve huzur, sağlık ve şifa bulmuş olma hali 

ve tamamlanmış olma kavramlarının bu akımı vurgulayan değerler olduğunu göz önünde 

bulundurduğumuzda; bedensel, estetik, ruhsal, duygusal ve sosyal açıdan onaylanır olmakla 

tanımlanan bir kendini gerçekleştirme hedefine yönelen postmodern bireyin hoşnutsuzlukları 

üzerinden ortaya çıkan seküler ve dünyevi olana yönelik hareketler, hem postmodern bireyin 

bu taleplerini gidermesi bakımından hem de manevi ve kutsal olana ilişkin anlayışın, 

postmodern bir bakış açısıyla yeniden yorumlanması açısından dikkat çekmektedir (Mirza: 

2014: 21).  
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Hara, Yol - İllüzyonu Aşmak kitabına başlarken, “insanın ruhsal yolculuğu”nu konu 

edinen bu kitabın, “günümüzde var olan dinlerden, doğanın dilinden, evrensel kanunlardan, 

fizik yasalarından ve ezoterik bilgilerden” (2019: 14) birçoğunu içerdiğini dile getirerek kutsal 

ve manevi olanın modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlanışını sunmakta olduğunu 

belirtmektedir. Aynı şekilde Tolga, kitabındaki bilgileri “bilimsel kaynaklarla ve kadim 

öğretilerle” anlatacağını öne sürmektedir (2019: 14). Kutsala ilişkin bir anlam atfeden 

kavramları modern söylemlerle destekleyerek aynı çatı altında birleştiren bu söylemler, bilim 

ve maneviyatın, postmodern toplumun iç içe geçmiş yapısında, dünyayı anlamlandırmada 

birbirlerini destekleyerek, giderek yan yana görünen yeni bir forma dönüştüğünün 

göstergesidir. Bu doğrultuda kitapların, kutsal ve manevi olana ilişkin atıflarının yanında, 

bilimselliğe ve bilginin yeniden yorumlanmasına yönelik bir süreci etkilemesi, New Age ve 

spiritüel hareketlerin dikkat çekici özelliklerinden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Mirza’ ya (2014: 125), kişinin hayatı ve varoluşunu anlamlandırma girişiminde, anlamın 

var olup olmadığı sorusuyla başa çıkmaya kalkışmasının, bu konunun inanç üzerinden 

tartışılmamasını imkânsız kılmakta olduğunu belirtir. Buna göre, “anlamın bulunduğunun iddia 

edildiği nokta, ya herhangi bir inanç sistemi üzerine kurulacak, ya kutsal ve dinsel unsurların 

oluşturduğu yapı üzerinden şekillenecek ya da kutsalın, dünyevi olmayanın reddinin 

benimsendiği bir yaklaşım şeklinde kendisini gösterecektir” (2014: 125). Bu doğrultuda 

Mirza’ya göre, anlamı kutsal olan üzerine inşa etmenin, belli bir dinin ortaya koyduğu 

düşüncelerin dışında bir yeri işaret etmesi, günümüzün dinsellik ve maneviyat algılayışını 

karakterize eden bir durumdur (2014: 125). Bu anlayışa göre ise “dinsellik, kitaptan öğrenildiği 

ve geleneksel olandan alındığı şekliyle” yaşanmayarak, “yorumdan beslenen bir inanç 

kavrayışı” (2014: 125) olarak belirginleşmektedir. Bu doğrultuda incelenen kitaplarda, inanç 

sisteminin yaratıcılarının adlarına hiç ya da sık yer verilmemesi ancak varoluş kavramının 

yüceltilerek kutsal bir kavrayış üzerine yeniden inşa edilmesi, kitapların seküler kutsallık 
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anlayışını göz önüne sermekte ve günümüzün inanç ve maneviyat algılayışını karakterize eden 

duruma bir örnek oluşturmaktadır. Bunun yanında kitapların varoluş kavrayışıyla, bir inanç 

sisteminin kitabından öğrenildiği şekliyle değil, yazarın kendisinin yorumuyla beslenen “inanç” 

kavrayışını nasıl belirginleştirdiğini de ortaya koymakta olduğunu söyleyebiliriz: 

“Titreşimin ne kadar yüksek olursa, tuttuğun ışık miktarı da o kadar artar, ışık 

parçacıkların titreşir, bilincin de o kadar yüksek olur, ruhuna ve Tanrı’ya da o denli 

güçlü bağlanırsın. Allah, Yaradan, ışık, yaratıcı, büyük zeka, Tanrı, yüce güç, Brahma… 

O’na ne dersen de, O’nunla yani ait olduğun kaynakla bağlantın kuvvetli olduğunda, 

istediğin gerçekliğin frekansına uyumlanır, sadece bu gerçekliği yaşarsın” (Tolga, 

2019: 24).  

“Kitapta herhangi bir inanç sisteminin yaratıcısının adının geçmiyor olması bilinçlice 

verilmiş bir karardır. İçeriğin evrenselliğinin korunması açısından, kitabı okurken 

herhangi bir tarafta olmadığımı, sadece ve sadece hakikatin elçisi olduğumu belirtmek 

isterim” (Hara, 2019: 14).  

 

Dolayısıyla, varoluşun evrensel bir olgu olduğunun da altını çizen bu söylemler, New 

Age ve spiritüel hareketlerin, tüm evrenin kutsal olduğu ve dolayısıyla insanın da bu kutsal 

bütünün bir parçasını oluşturduğu temel düşüncesini manevi ve kutsal olan üzerinden yeniden 

inşa etmiş olur. 

Kendi yorumuyla beslediği bir inanç kavramını ortaya koymalarının yanında kitaplar, 

geleneksel olanı yeni bir yorumla yeniden hayata geçirerek varoluşun temelini, evreni ve kaderi 

kendisine özgü bir yaklaşımla yeniden yorumlayarak modern ve bireysel bir inanç örüntüsü de 

inşa etmektedir. Buna göre, “kader çizilen yol değil, bireyin seçtiği bir yoldur”, “yapılan her 

seçim geleceği doğurmakta”, “yayılan her enerji kişinin nasıl yaşayacağını belirlemektedir” 

(Hara, 2016: 333-335), “her şey ama her şey titreşim halindedir ve kendi frekanslarında titreşir. 

Siz bunları değiştirdiğinizde yaydığınız frekans değiştiği için yaşamınız da değişir” (Sayan, 

2019: 90), “bil ki evrendeki her şey birbiriyle bağlantıda. Her şey bir, birbiri içinde, birbiriyle 

etkileşim halinde. Enerji, duygu, düşünce ve fiziksel boyutta bu böyle…” (Tolga, 2019: 14), 

türündeki söylemler modern inanç örüntüsünün örneklerini oluşturmaktadır. Geleneksel dinin 



 

146 
 

kurumsal yapısından bağımsızlaşmış bu kadercilik anlayışı ile kitaplar, kendi yorumlarını 

özgürce kattıkları bu inanç formuyla, klasik inanç formlarının içeriğine karşılık günümüzün 

bireyselleşen inanç yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu bakış açısından hareketle, kutsalın 

seküler hayat içerisinde dinsel olanın etkisinden bağımsız bir şekilde ancak, dünyanın tinsel bir 

deneyimle algılanmasına yönelik olarak postmodern çağın geliştirdiği bir kavrayış olduğunu ve 

bu deneyimi yaşayan bireyin duygu durumu, hayatı algılama biçimine göre şekillendiğini 

söylemek mümkündür.  

 

3.2.4 Anı Yaşayan Kimlikler ve İçe Yöneliş 

 

 Günümüz bireyinin kendini özel alanında var etme eğiliminden hareketle kendine 

yönelen modern benliğe yönelik her şeyi kendi iç dünyasından okumaya, hayatta karşılaştığı 

olguları kendi ilgilerine göre değerlendirip harekete geçmesine yönelik tavsiyeler, incelenen 

kitaplardaki ortak söylemlerden bir diğeridir. Dolayısıyla, bireyin kendi öznelliğine yöneldiği 

ve bireysel olana ilginin arttığı günümüz toplumu, kişisel gelişim kitaplarındaki yaygın bu 

metinlerin de bireyci dünya görüşünü üreten popüler bir kültür ürünü olarak ele alınmasını 

olanaklı kılmaktadır.  

Kitaplardaki bireyi iç dünyasına yönelten tavsiyeler, içe dönüklüğü yücelten söylemler 

ve kendine odaklanmayı salık veren bireycilik anlayışı, önceki bölümlerde üzerinde 

durduğumuz, Sennett’in ifade ettiği şekliyle kendine dönük ve yaşamı kendisinden hareketle 

tanımlama eğiliminde olan yeni bir kişilik özelliği olan narsisist modern benlik ile 

ilişkilendirilebilir. Narsistik modern benliğin dış olayları “bu kişi ya da olay benim için ne ifade 

eder?” (Sennett, 2010, 22) sorusu etrafında şekillendirmesi narsisizmin, kendi içine dönük ve 

yaşamı kendi ediminden hareketle tanımlama eğiliminde olan karakterinin özelliğine vurgu 
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yapmaktadır. Kendine yönelme ve yaşamı kendi ediminden tanımlamaya odaklı tavsiyeler 

kitaplarda şu söylemlerle yer bulmaktadır: 

“Sen öncelikle kendi duygusal gereksinimlerini karşılamalı, kendini takdir etmeli, 

kendini anlamalı, kendini kabul etmeli, kendini onaylamalı ve kendini dinlemelisin. 

Bunun için de yine, kendine dönmeye, kendinle bütünleşmeye ihtiyacın var. Bir 

süreliğine kapılarını dışarıya kapatıp, içinde yaşaman faydalı olacaktır (Tolga, 2019: 

156).  

 “İnsan kendisini düşüncelerle özdeşleştirmeye ve o düşünceler olduğunu zannetmeye 

başlar. Ancak sakin ve sessiz bir yer bulup içinize döndüğünüzde, mesela meditasyon 

yaptığınızda düşüncelerinizin siz olmadığını anlarsınız. Çünkü düşüncelerinizi izleyen 

bir başka varlık daha vardır o anda. Düşündüğünün farkında olan varlık. O varlık işte 

gerçek benliğiniz” (Sayan, 2019: 196). 

 

Kendini keşfet ya da kendini tanı türünden çağrılar, Sennett’in ifade ettiği şekilde, dış 

dünyadan çekilmeyi ve kaçışı özendiren türden çağrılardır ve bu haliyle, insanların içsel 

aydınlanmaya yönelerek gerçeği kendi içinde bulabilme, varoluşun gizemlerini keşfedebilme 

ve bu gizemlere vakıf olabilmeleri bireyin toplumsal yaşamdan uzaklaşmasını işaret etmektedir 

(Özdemir, 2007: 288).  Diğer yandan, kendini bulma, kendini keşfetme ve içsel aydınlanma 

gibi kavramlarla, sıradan gerçekliğe dışarıdan bakarak, olan biteni kendi varoluş gayesi ve yeri 

içinden okumaya yönelik, “benliği aşkınlaştıran” ve “üstten seyreden bir pozisyona yerleştiren” 

(Paker, 2011: 84) bu söylemler, bireyi yaşamın merkezine koyan ve benliğe yücelik atfeden 

bireyci bir dünya görüşünü de yeniden inşa etmektedir.  

Bireyin eylemlerini sıradan günlük gerçeklikten kopararak bireyselliği ve benliği 

yüceltip, bireyi yaşamın odağına koyan ve içe yönelmeye çağıran bu söylemler, kamusal olana 

olan ilgiyi önemsizleştirerek aynı zamanda bu içsel dünyayı dış yaşamın getirdiği tehlikelere 

karşı koruma telaşının baskın hale gelmesine neden olmakta ve insanlar arasındaki ilişkilerde 

bireyi dış tehlikelerden korumaya yönelik savunmacı bir yaklaşımı egemen hale getirmektedir 

(Özdemir, 2007: 289). Bu doğrultuda, içe yönelme eğilimi bir yandan dışarıdan gelecek 

tehlikelerin diğer yandan ise, içsel zenginliğin ve yüceliğin sunumu ile teşvik edilmektedir. 
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Güçlü bir içsel dünyayı ve ruhsal gelişimi esas alan bireycilik vurguları kamusal olanı 

önemsizleştirmektedir. Oysa, Sennett’in işaret ettiği şekliyle, insan kendini ancak diğer 

insanlarla ilişki içinde keşfedebilir, insanın sağlıklı ve özgürce gelişimi güvenli sınırlar içinde 

değil ancak, ötekilerle ve farklılıklarla sahici bir temasın gerçekleştiği kamusal alanlarda 

gerçekleşebilir (Akt. Özdemir, 2007: 290). 

Diğer yandan Lasch ise, içe kapanmanın farklılık, özgünlük ve farkındalık retorikleriyle 

süslenerek haklılaştırılmaya çalışıldığını öne sürmektedir (Lasch, 2006: 339). “Evren içindeki 

sıradan, ancak bir o kadar da kutsal konumunu keşfederek iç barışını sağlama süreciyle ilintili” 

(Mirza, 2014: 156) olarak kabul ettiğimiz farkındalık, daha önce de üzerinde durduğumuz üzere 

içsel yolculuğun sonucunda ulaşılan yüce bir benlik seviyesine giden yoldaki koşullardan birisi 

olarak sıklıkla kullanmaktadır: 

 “Varoluşla bir olma yolculuğunda ilerlerken, onu farkındalıkla sevmeyi de 

öğrenmelisin. Farkındalığın yükselmesindeki önemli parametrelerden biri de öfkeden, 

kıskançlıktan, yargıdan, yokluktan ve kurban bilincinden çıkarak yaratan bilincine 

doğru ilerlemektir” (Hara, 2019: 179). 

“Düalite dediğimiz dünyanın 3. boyut duygu dünyasından sıyrılmak, iyi-kötü temelli 

duygulardan sıyrılmak gerek. İşin püf noktası şu: Hiçbir şeyi kişiselleştirme ve tepki 

vermene neden olan hikayenin bir parçası olmayı bırak. Unutma ki bu sadece bir 

hikaye ve biz onu gerçekleştirmedikçe hiçbir hikaye gerçek olmaz (Tolga, 2019: 157).   

 

Genel toplumsal yapının kontrol edilebilme umudundan vazgeçen birey, küresel 

risklerden uzak durarak bunları artık düşünmemeye ve etkinliklerini sadece kendi hayatta kalma 

stratejilerine yoğunlaştırmaya başlayarak salt kişisel uğraşılara, kendisini psişik ve bedensel 

olarak daha güçlü kılmaya yönelir (Lasch, 1980’den Akt. Giddens, 2014: 217). Lasch’a göre, 

narsisizm, modern dünyanın kaygı verici doğası karşısında uyum sağlamaya yönelik bir 

savunma stratejisidir. Bu bakımdan narsisist modern birey, günümüzde dünyanın sunduğu 

varoluşsal tehditlerin etkisi altında, hem geçmişle hem de gelecekle ilişkisini psikolojik olarak 

koparır (2014: 224). Böylece birey, tüm çabasını kendisi üzerinde yoğunlaştırarak yoğun bir 
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biçimde iç dünyasına ve an’dan aldığı hazza/doyuma/etkiye yöneltir. Modern hayat bireylerin 

güç durumlarla baş etmek için geliştirmek zorunda kaldıkları stratejileri giderek 

kalıplaştırmaktadır; bu durumda, “geçmişe duyarsızlık, geleceğin reddedilmesi ve sadece günü 

yaşama kararı”, bireylerin üzerinde oldukça az kontrole sahip olduğunu hissettikleri etkilerin 

hakimiyetindeki koşullarda, gündelik hayatın karakteristik bir özelliği (Giddens, 2014: 220) 

halini almış olur. 

Bireyin kendi benliğine doğru bir yol almasına ışık tutan kitaplar da,  an’ı yaşamayı 

nihai bilgeliğin ve yaşamı derinlemesine anlayabilmenin gerekli koşulu olarak sunmaktadır. 

Örneğin, var olunan noktanın sonsuz bir şimdi olduğunu öne sürerek geçmiş ve gelecekle olan 

bağları zayıflatıp, bireyin dikkatini kendi kişisel icraları üzerine toplamasını salık veren 

kitaplara göre; 

“ Yaşamın anlamı ve sonsuzluğu şu AN’ın içindedir (Hara, 2016: 264),  An’ın kalbinde 

yaşamayan insan yaşamdan, ruhsallıktan, zihinsel dengeden bihaberdir… (Hara, 

2016: 269), Hayatın nihai bilgeliği; AN’ı bütün kalbinle yaşayabilmektir” (Hara, 

2016: 285), Dünyadaki en kötü ticaret, geçmiş ve gelecekle ilgili planlar yapmak 

uğruna şimdiyi feda etmektir” (Hara, 2016: 268).   

“Gerçeği görebilen ve anda yaşayan temiz bir zihin olmadan ruhsal yükseliş mümkün 

değildir. Zihnin ve ruhun, sakin ve dingin olduğu bir ruh hali varsa, o zaman mutluluk, 

sağlık ve huzurdan bahsedebiliriz” (Tolga, 2019: 132). 

“Soru sormak, sezgilerin farkında olmak, anda kalmak ve enerjiyi takip ederek 

seçimler yapmak, bunların hepsi bir bütünün parçası. Kişi ne kadar bakış açılarından 

ve yargılarından sıyrılıp olan her şeye; izin verme halinde olursa an’da kalması o 

kadar kolaylaşıyor (Tarım Dilekcan, 2019: 56).  

“Şimdiyi yaşamak kişinin düşüncelerini yaşadığı ana odaklaştırabilmesidir. An 

zamanın bölünemeyeceği kadar kısa parçasıdır. Zevkini tadabileceğimiz en iyi zaman 

dilimi yaşadığımız andır”(Yıldırım, 2019a).  

“Geleceğe dair planlar insanı hüsrana uğratır. Neden sana uzak olana ben 

bağlıyorsun? Mutluluk tohumları senin içinde. Şimdide” (Kinsun, 2019).  

 

Geçmişi ve geleceği yadsıyarak, sonsuz bir “şimdi” ve içinde bulunulan “an”da kalmayı 

öğütleyen bu söylemler, devamlı kendisine odaklı bireyler üretirken kamusal anlayışı yok 
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etmekte, tarihin yadsınmasının yanında geleceğe yönelik toplumsal tasarımları da 

önemsizleştirmektedir. Gelecekle ilgili kolektif beklenti, umut ve ütopyaları silikleştiren ve 

şimdiki zamanı ve carpe diem (anı yaşa) felsefesini öne çıkaran toplumsal bir değişimin sonucu 

olan bu bireycilik kültürü ile sabit statüler ve uzun vadeli hedefler de gözden düşürülmüş, 

geçmiş ve gelecek arasında bir süreklilik yerine anlık olanın önem kazanmaya başlaması 

kültürel değişimlerde baskın olan bir eğilim olmaya başlamıştır (Özdemir, 2007: 80). Diğer 

yandan, postmodern çağın risk ve belirsizliklerle örülü yapısı içinde, uzun vadeli güvencelerin 

azaldığı bir toplumsal düzlemde “an”ı yaşamak, “an”dan haz almak ya da “an”a odaklı olmak 

postmodern bireyin hayatta kalma mücadelesine yönelik çekici bir stratejisinin ürünü olarak da 

görülebilir. Ayrıca bu anlayış, New Age ve spiritüel temalı kitaplardaki kendini gerçekleştirme 

söyleminin, yalnızca manevi ve kutsal içeriklerle beslenmediğini, aynı zamanda dünyevi haza 

da yer vererek, kutsal ve dünyevi amaçlara aynı anda hizmet eden bir iç içe geçme durumunu 

ortaya koymaktadır. Böylece her gün yapılan ve aslında çok önemsiz ve sıradan olan bir 

eylemin yapılırken kendine odaklanılmasını temel alan an’a odaklanma, an’da kalabilme 

anlayışı dış dünyada görülen her şeyin ve görünüşte önemsiz olan şeylerin bile derin duygusal 

kökleri olduğu düşüncesini benimsetmektedir. 

Özdemir, New Age ve spiritüel hareketlerin, çok genel bir çizgiyle günümüz şartlarında 

toplumsal devrimler döneminin geçtiğini, bunun yerine nesneleşmiş ve yabancılaşmış insanın 

kendisini ve tahrip olan doğayı kurtarabilmenin tek alternatifinin, “kozmik güçlerle ilişki 

kurarak” gerçekleştirilecek bir tinsel devrim olabileceğini savunduklarını öne sürmektedir 

(2007: 300). Lasch’ın görüşünden hareketle, dışa yönelik değişimlerin hiçbirinin fayda 

etmediği ve insanlığın giderek artan bir biçimde hızla içsel dünyalarına yöneldikleri iddiasının 

kişisel gelişime odaklanmak olarak tarif edilen bir yöneliş olduğunu (Özdemir, 2007: 300-301), 

ve içsel/ruhsal olana yönelmek düşüncesinin ise, postmodern koşulların etkisi altındaki benci 

bireyin karakteristiğini yansıttığını öne sürebiliriz. Yabancılaşmış ve nesneleşmiş insanın 
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kendisini ve tahrip olan dünyayı kurtarabilmek için ise bireyselliği ve tinselliği öne çıkarmasını 

kitaplarda şu örneklerle görmekteyiz:  

“Bizlerin artık sadece değerli “lider”lere değil, değerli “toplum”lara ihtiyacımız 

olduğu çok açık. Artık liderlerin yol gösterdiği devrimlerin çağı sona erdi. Gerçek bir 

lider, takipçilerine aslında kendilerinin birer lider olduğunu anımsatandır” (Hara, 

2016: 17).  

“Kendi titreşim ve kurtuluşumuz için kişisel sorumluluklarımızı almalıyız. Artık 

güçlerimizi hükümetlere, herhangi bir dine, sağlık sistemine ya da finansal sisteme 

bağlamayalım. Değiştirme gücü, tamamen bizde!” (Tolga, 2019: 26). 

“Ancak unutmayalım, bilinmezliğin keşfi herkesin seçimi değildir ve olmayacaktır da ve 

bunda da bir yanlış yok… Ama senin içinde böyle bir keşfe yönelik en ufak bir merak 

varsa, belki de sen şu anda dünyanın en çok ihtiyacı olan LİDERlerden birisindir (Tarım 

Dilekcan, 2019: 110).  

“Yolun hep aydınlık olsun ama öğrendiklerinin diğer insanlara faydası olabilmesi için 

çaba göstermelisin. İnsanlar acı çekiyor. Benimle ne kadar çok kişiyi tanıştırırsan 

hepinizin tekâmül süreci hızlanacak ve ilahi düzene hizmet etmiş olacaksınız. Biliyorsun 

ben her insanın içinde var olan akılcı yönüm ama insanlar artık görmüyor, duymuyor 

ve hissetmiyor” (Yıldırım, 2019b: 4).  

 

Bireyin kişisel deneyimlerini yaşamın merkezine alan, gündelik hayatı “bireysel 

duyumlara ve hislere bağlı olarak tanımlanan kişisel bir iç dünyadan hareketle” (Paker, 2011: 

64) yaşanmasını salık veren kitaplar, sürekli olarak “şimdi” ye ve “an”a odaklanmamızı, 

yaşamın merkezine kendimizi koymamızı öğütleyen söylemlerle, bireyci ve ben odaklı dünya 

görüşünün farklı bir formla yeniden inşa edilmesine katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla, 

incelediğimiz kişisel gelişim kitaplarının bireyciliği ve ben odaklı kimlikleri inşa eden popüler 

kültür ürünlerinden birisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

 

3.2.5 Bir Uyum Aracı Olarak Kişisel Gelişim Kitapları 

Geçmiş ve geleceğin yadsınarak, sonsuz bir “şimdi”nin içinde kalmayı ve “an”ı 

yaşamayı öğütleyerek bireyin içe yönelmesini, sıradan gerçeklik ile arasına mesafe koyarak 

kendini ve benliğini izlemesini salık veren kitaplar, benliğin bir meta olarak üretimi ve sunumu 
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ile bireyselleşen inançlar yanında, apolitik ve konformist bir bireycilik anlayışına eşlik eden 

anlam örüntüleri de inşa etmektedirler.  

Paker’e göre, bireyi aşkın bir benlik tasarımına yönlendirme postmodern düzen içindeki 

bir tür apolitikleştirmeye işaret etmektedir ve New Age düşüncesi, sıradan olana sistematik bir 

yabancılaşma içermektedir (2011: 82). Modern dönem öncesinde, dünyalarını daha şeffaf, 

tehlikelere karşı korunan ve sürprizlerden uzak hale getirmek için mücadele eden toplumlar, 

etkinliklerinin belirsizlik ve güvensizlik koşullarına bağlı olduğunu görmekte ya da postmodern 

toplumun değişen ve kestirilemeyen doğasını elden bir şey gelmeksizin seyretmektedirler. 

Bauman’a göre, şimdiki zamana tutunmayı yitirmenin yarattığı bu boğucu duygunun, “siyasal 

iradenin kaybolmasına” ve “kolektif olarak anlamlı bir şeyin yapılabileceği” ya da tek başına 

bir eylemlilik halinin insanlığın durumunda “radikal bir değişiklik yaratabileceği konusunda 

inançsızlığa” yol açtığı böyle bir ortamda, bireyselleşme bir seçenek değil bir kaderdir 

(Bauman, 2015: 67,76). Böyle bir durumda, eylemlilik giderek bir gerekliliğe dönüşmekte ve 

ancak kendileri tehlikede olan insanlar tarafından bir zorunluluk olarak görülmeye 

başlanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak kendini geliştirme eylemi ancak böyle bir düzen 

içinde yeşermeye başlamakta ve bireysellik bir vazife olma haline dönüşmektedir. Niedzviecki 

bunu, yirmi birinci yüzyıldaki “bireylerin gerçek insan ihtiyacının otantik bir ifadesi olmaktan 

ziyade, esasında konformist ve ayrıntılı şekilde yönlendirilen güç ilişkilerinin ürünü olan bir 

bireysellik arayışına mahkûm” (2011, 165) olmaları olarak tanımlar. Bireyselleşmekten kaçma 

seçeneğinin gündemde olmadığı bir düzlemde, bireylerin kendi düş kırıklıkları ve 

problemlerinden dolayı suçlayacak kimse bulmaları imkansızdır; 

“Hastalanmaları halinde bunun sebebi sağlık rejimine uymakta kararlı ve yeterince 

gayretli olmamalıdır. İşsiz kalmaları halinde bunun sebebi, bir iş görüşmesinden 

başarıyla çıkma becerilerini öğrenememeleri ya da bir iş bulmak için yeterince gayret 

göstermemeleri ya da tek kelimeyle işten kaçmalarıdır. Kariyer beklentilerinden emin 

olmamaları ve geleceklerini düşünerek acı çekmeleri halinde, bunun sebebi dost 

kazanma ve insanları etkileme konusunda yeterince iyi olmamaları ve kendini ifade 



 

153 
 

etme başkalarını etkileme sanatlarını öğrenmeyi başaramamış olmalarıdır. Onlara 

söylenen ve inanmaları sağlanan şey budur” (Bauman, 2015: 68).  

 

Bauman’a göre, insanların kendi yaşam koşullarını denetleme açısından güçsüz 

olduklarını kabul etmesiyle “zorunlu ve kaçınılmaz gördükleri şeye teslim” olmaları ile toplum 

özerk olma, kendini tanımlama ve kendini yönetme yetilerini kaybeder (2015: 77). Toplumun 

özerk olabileceğine dair inancın yitirilmesinin bir sonucu olarak bireylerin “öztanımlama ve 

özyönetim için gerekli olan cesaret ve iradeyi” kaybettikleri bir yapı ise, “evrenselleştirilmiş 

bir uyum çağı”na girişin habercisidir (Bauman, 2015: 77).  

Kişisel gelişim kitapları ise böyle bir yapı içerisinde devreye girer. İnsanları var olan 

sistemde bireysel olarak ayakta kalabileceğine cesaretlendirerek postmodern toplumun 

bireyselleşmeye yönelik inancını destekleyerek kişisel gelişim pazarının gelişimine ve 

dolayısıyla evrensel uyum çağının sürdürülmesine büyük katkı sağlar. İncelediğimiz kitaplarda 

ise hayatının tüm kontrolünün kendi inisiyatifinde olduğu söylenen birey, bireyselliğin yeni bir 

tür konformizme dönüştüğü bu yapı içerisinde sistemi sorgulamaktan vazgeçirilerek risk ve 

belirsizliklerle dolu bu dünyayı değiştirme adımını ilk kendisinin atmasına ikna edilmeye 

çalışılmaktadır. Bu ayrıca New Age ve spiritüel hareketlerin diğer bir özelliği olan, iç huzuru 

yakalamış, farkındalıklı ve aydınlanmış bireylerin çabası ile tüm dünyayı tamamen değiştirme 

ve iyileştirme hayalinin söylem bulmuş halidir. Örneğin, Metin Hara’nın, meditasyon ile ilgili 

olarak “kişinin içindeki barışı bulma sanatı” ya da “dünya barışına doğrudan katkıda bulunan 

bir uygulama” (2016: 257) olduğunu dile getiren ifadeleri ve diğer kitaplardaki örnekler bu 

ideali doğrulamaktadır:  

“Kalpteki barış, iki kişi arasındaki zihin savaşını yendiğinde aşk başlar. Sana 

söylemiştim ruhparçam. Kendinle barıştığında dünyanın diğer ucundaki çocuklara 

yönelmiş kurşunları durdurabilirsin...” (Hara, 2016: 258)  

“Toplumsal kaosun önüne geçmenin ancak bireyin kendisi ve diğerleri ile olan ilişkisini 

düzenleyip duygularını ve içsesini yönetmesiyle mümkün olduğunu düşünüyorum… 

Güçlü olup ayakta kalabilmek ve dünyayı yaşanılabilir bir hale getirmek için bir an 



 

154 
 

önce duygularımızın yönetimini ele geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum” (Yıldırım, 

2019a). 

“…aslında temel görevin uyanmak, gerçekte kim olduğunun kaynağını bulmaya 

çalışmak ve kişisel titreşimini yükseltmektir. İşte bunların sonucunda… kolektif titreşimi 

yükseltmedeki temel rolünü yerine getireceksin. Unutma ki sonuçta daha aydınlanmış 

yeni bir dünyada yaşayacaksın…Yeterince sevgiyle titreştiğimizde, … dünya daha üstün 

bir büyüme, artan bir bilinç ve küresel uyanış yaşar” (Tolga, 2019: 31-32).  

“Bu dünyada önce kendin sonra başkaları için bir “Bilinç Değiştirici” olmaksa 

görevin, bunun için yaşamındaki ve içindeki her deneyimin için tam olarak sorumluluk 

almalısın” (Tolga, 2019: 156).   

 

 Dünyanın kaotik bir yer olduğu düşüncesi kişisel gelişim kitaplarında sıklıkla 

karşılaşılan bir sorun olarak yer almaktadır. İncelenen kitaplarda da bu kaotik dünya, rasyonel 

akıl yürütme biçimleriyle anlaşılabilecek ve değiştirilebilecek bir düzende olmadığından, 

eleştirel akıl zihinlerden kovulmakta, dünyanın sırlarına nail olmak ve bu kaotik düzeni 

değiştirerek dünyayı iyileştirmek için ruhsal kılavuzlarımızın ve kalbimizin “yol göstericiliğine 

güvenmemizi öne alan düşünceler insanların zihninde meşrulaştırılmaktadır” (Özdemir, 2007: 

313): 

“Kalbin sırrı zihnin karmaşasının ardında saklıdır…” (Hara, 2016: 444), “zihnini, 

kalbini bastırmak için kullanma…” (2016: 445), “tek cehennem var; o da zihin!” (Hara, 

2019: 33), “Zihninin tutsaklığından özgürleşmeye başladığında, inançlarının ötesindeki 

hakikat seni bekliyor olacak...” (2019: 34), “zihin yanılsamaya, kalp hakikate yöneltir. 

Hangisini dinlersen, kendini orada bulursun...” (2019: 114).  

“Yaşamda bir mucize, kafdağının ardındaki sandıkta saklı bir mutluluk yoktur! Mucize 

de mutlulukda bizim zihnimizde saklıdır. İstediğimiz her şeye bu kitapta birlikte 

aşacağımız zihnimizin sınırları ile ulaşabiliriz. Sizlerin tek düşmanınız zihninizdir. 

Zihninizin tüm oyunlarını şimdi benimle bu kitapta sobelemeye hazır 

mısınız?”(Yıldırım, 2019a).  

“Zihin beni olması gerekenlere çekerken, koşullar koyarken, nelerin olup, nelerin 

olmayacağını sıralarken… Ben sadece yüreğime düşeni merakla takip edip, zihnimi 

devre dışı bırakmayı seçmiştim” (Tarım Dilekcan, 2019:18).  

 

Zihin ve kalp karşıtlığına yönelik en belirgin örnekler olan bu ifadelere göre kalp ve 

duygular daima dinlenmesi ve takip edilmesi gereken, içe yönelen öznenin yüceliğini ya da 

hakikate kavuşabilmenin tek kutsal yolunu temsil ederken, zihin daima duyguların sesini 
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bastırmaya çalışan, hakikati bulmadaki engel olarak sergilenmektedir. Eleştirel aklın 

merkeziliğine karşı kalbin ve duyguların bu şekilde öne çıkarılışı bu kitapları bireyselliğin ve 

benliğin yüceltilmesi üzerinden okumamızın diğer bir nedeni olarak da gösterilebilir.   

Zihin ve kalbin karşıtlığı, zihnin hakikatin önündeki engel olarak sunulması, insan 

iradesini, gerçek dış dünyayı ve toplumsal eşitsizlikleri silikleştirerek, yaşanan her şeyin bireyin 

algılarının bir sonucu olduğu fikrini doğuran bir imgelem inşa etmekte ve böylece gerçek 

yaşamın koşullarına dair bir yanılsama yaratmaktadır. Kitaplar, bireye bugün deneyimlediği her 

iyi ya da kötü olayın, hayatının içine çektiği her insanın kendi düşüncelerinin yansıması 

olduğunu öne sürer. Böylece, dünyada var olan her şeyin bireyin algılarından ibaret olduğunu 

ve düşüncelerinin bir yansıması olduğunu öne süren kitaplar, yaşamdaki tüm sorunların yükünü 

bireyin sırtına koyarak vurguyu bireye, bireyin hayata bakışına, isteklerine, düşüncelerine ve 

algılarına kaydırmış olur: 

“Dünyanın karmaşası, kendi iç kaosunun bir yansımasıdır… Eğer enerjimizi ruhsal 

gelişim ve duygusal temizliğe odaklıyorsak, titreşim artacaktır ve bilincimiz 

çoğalacaktır. Ne de olsa, dünyamızı yaratan bizim bilinç durumumuzdur” (Tolga, 2019: 

27).   

“Evrende her şey enerjidir. Siz kendi enerjine uygun yayın yaparsınız ve karşınıza sizin 

enerjinize uygun kişiler çıkar.  Karşımızda gördüğümüz ve bizi rahatsız eden her şey ve 

herkes aslında “biziz”” (Yıldırım, 2019a).  

 “Şu an yaşadığın, deneyimlediğin, iyi ya da kötü, korkunç ya da harika her ne varsa 

hepsi senin eserin. Hayatında olan insanlardan, olaylardan, durumlardan yani 

realitende olan biten her şeyden sen sorumlusun. Hepsi senin içindeki bir parçanın, 

bilinçaltındaki kök inançların yaydığı frekansa uygun olaylar ve kişiler. Sen 

değiştiğinde onlar da değişir. Senden dışarı yayılan ne ise hayatında da o olur” (Sayan, 

2019: 219).  

“Hayat, bize hediye edilmiş çok değerli bir kitap... Bu kitabın dilini ve alfabesini 

bilmediğimizde doğal olarak onu okuyamayız… Çoğunlukla başımıza gelen ve 

istemediğimiz birçok olaydan dolayı hediyeyi vereni sorumlu tutarız. Öfkeyi ve 

suçlamayı önce karşımızdakilere sonra ‘sistemin sahibine’ yansıtırız. Oysa hayatın 

alfabesini öğrenip olanı okumaya başladığımızda, yaşadıklarımızın nedenini de 

hecelemeye başlamış oluruz (Güner, 2019: 1).  
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 Diğer yandan düşüncenin gücüyle istenen her şeyin gerçekleşebileceği, tüm 

hastalıkların yenilebileceği, tüm hayallerin yaşamı şekillendirebileceği bir evren tasarımı 

yapılırken, bu hayallerin gerçekleşmemesi durumunda da sorumluluk yine bireye ve onun algı 

ve hislerine yüklenmektedir: 

 “Ne var ki sen şimdiye dek “an”ı yaşamayı ıskaladığın ve bu yaratıcı “an”ların verimli 

toprakları üzerine ektiğin tohum düşüncelerinin niteliğinin farkında olmadığın için, 

bugün başına gelen olaylar karşısında şaşkın, çok zaman öfkeli ve 

küskünsün…Dolayısıyla hayatındaki insanlardan da şikayetçi ve mutsuzsun” (Hara, 

2016: 324).  

“Aşkla, coşkuyla, gönülle, samimiyetle ve sevgiyle beslenmediği sürece gelecek tezahür 

edilemez” (Hara, 2016: 339).  

“Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir dünya yaratmak istiyorsan, etrafta dolaşmak yerine, 

ilkönce daha iyi düşünceler yaratmalısın” (Tolga, 2019: 33).  

“Eğer hayatınızdaki kişilerden hoşnut değilseniz bilin ki onların öyle olmalarının tek 

nedeni sizsiniz… Hayatınızda kötü giden durumlar, şartlar varsa da nedeni sizsiniz. 

Çünkü sizin içinizdeki inançların, duyguların ve düşüncelerin yaydığı titreşimler bu 

frekansa uygun olan kişilerle rezonansa girecektir” (Sayan, 2019: 90-91).   

 

Böylece, varoluşun pozitif isteklere karşı daha büyük bir ilgi ve önem gösterdiği bu 

evrende, dileklerin gerçekleşmemesi bunların heyecansız, coşkusuz ve samimiyetsiz 

olmalarından ve dilediği şeyin içerisine kendisini yerleştiremeyen, ruhu ve hisleri bu dilek 

içerisinde olmayan, dileği konusunda emin olamayan bir bireyden kaynaklanmaktadır (Hara, 

2016: 332, 337). Yaşamı şekillendirme edimini bireyin düşünce ve algılarına bağlı kılarak 

yaşanılanların sorumluluğunu bireye yükleyen bu bakış açısı, ayrıca toplumsal sorunların arka 

planlarındaki sosyoekonomik koşulları görmezlikten gelerek onları basite indirgemektedir. Bu 

görüşten hareketle Hara, herkesin kendi yaşamını adım adım inşa ettiği böyle bir düzende, “her 

sabah uyandığımız bu vahşetin yaratıcılarının kim olduğu” sorusunu sorar (2016: 324) ve bireyi 

tüm düzensizliklerin, eşitsizliklerin, karmaşanın yaratımında katkısı olduğu düşüncesiyle baş 

başa bırakarak, bu sorumluluğu bireyin omuzlarına ve ektiği düşünce tohumlarına yükler ve bu 

sistemi sorgulamaktan da vazgeçirmiş olur. Kitaplardaki hakim bu bakış açısı içinde birey, 
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sosyoekonomik ve politik pratiklerin koşullarından etkilenmeyen bir sunum içerisindedir. 

Toplumsal koşulların gerçekliğinden kopuk olarak bu birey, mutsuzluğunun, huzursuzluğunun 

ve öfkesinin kaynağını kendi düşünceleri ve algıları içinde aramaktadır.  

 Diğer yandan kitaplar her ne kadar, tek tek mükemmelliğe erişip bu dünyayı iyileştirmek 

teması üzerine kurulmuş bir değişimi amaçlasa da, metinlerde değişime yapılan vurgu sadece 

bireysel bir değişimi kapsamaktadır. Bu değişim ise, yeni bir benliğe sahip olma, yeni bir sen 

yaratma, kutsal/yüce bir benlik olarak tanımlanmaktadır: 

“Sen düşüncelerinin yöneticisi olarak, yaşamına hakim olma gücüne sahipsin ve 

dünyada görmek istediğin değişiklik aslında sensin” (Tolga, 2019: 33).  

“Kısaca bilinçaltınızdaki inançlarınızı değiştirirseniz, kaderinizi değiştirirsiniz. 

Bilinçaltınızı siz yönetin. Bolluk ve bereketi, sağlığı, aşkı, güveni, başarıyı seçin” 

(Yıldırım, 2019a). 

 

 Bu çerçevede New Age ve spiritüel hareketlerin düşüncelerini temsil eden bu 

söylemler, gündelik hayatta toplumla çatışma içeren bir pozisyonu önermez ve toplum ile 

çatışabilecek bir görüşe yer vermez ancak, “toplumun gerçeklerinden ayrışmayı ve kendi 

varlığına dönük bir gerçeklikte kalmaya vurgu yapar” (Paker, 2011: 84). Dolayısıyla, kitapların 

yazılma amacı olan değişim ile kast edilen toplumsal bir değişim değil, bir bakıma koşulları 

isteklerimiz doğrultusunda değiştirebilmek becerisidir (Özdemir, 2007: 204). Bu yüzden çoğu 

zaman basitleştirmeden ve hayat içindeki küçük şeylere önem vermekten yana bir yaklaşımı 

öne çıkarmaktadırlar (2007: 206).  

Bu söylemler toplumsal eşitsizlikleri görmezden gelirken, öğretisini insancıllaştırma ve 

özgünlük gibi retoriklerle süsleyerek boyun eğme ve teslimiyet biçimleri apolitikleştirilmekte 

ve estetikleştirilmektedir (Özdemir, 2007: 245). Dolayısıyla, toplumsal eşitsizliklerle 

mücadeleye yönelik eleştirel bir tutum bu kitaplarda ortaya konulmamaktadır. Paker’e göre, 

sosyal ve politik olana böyle bir ilgisizlik içinde ise, “kendini merkeze koyan birey için kendini 
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gerçekleştirme” bir paradoks halini alır (Paker, 2011: 93). Evrende her şeyin bir illüzyon içinde 

kişiye hizmet etmek için var olduğunu dile getiren kitaplar, iyi ya da kötü bir sonuç olmadığını, 

önemli olanın kişinin hangi yolu deneyimlemek istediği olduğunu öne sürer ve yaptığımız her 

seçimle yaşamı şekillendirdiğimizi belirtir. Bu görüşle, bireye yaşamını kendi kararlarıyla 

şekillendirme gücüne ve özgürlüğüne sahip olduğu düşüncesini sunan kitaplar, ektiğimiz 

düşünce tohumları, yaydığımız enerji ya da algılarımız ile nasıl yaşayacağımızı belirlediğimiz 

için sonuçta deneyimlediğimiz hayatın bizim seçimlerimiz olduğunu belirterek sorumluluğu 

bireye yüklemekte, bu sonucun bireyin kendi seçimleri olduğunu belirterek, dışsal koşulları 

sorgulamaksızın uymacı bir tavırla bunun kabul edilmesine zemin hazırlayarak konformist bir 

bireycilik anlayışını yeniden inşa etmektedir.  
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SONUÇ  

Bireysel gelişme ve bireysel hazzın yaşamdaki en önemli değerlerden birisi haline 

geldiği postmodern dönemde, kişisel gelişim endüstrisi bireyin kendini geliştirme ihtiyacı 

karşısında tarihsel süreç içerisinde büyüyerek çerçevesini genişletmiş ve bugün literatürde 

farklı alt temalara sahip bir tür olarak yer edinmiştir. Bireysellik algısının ve ben odaklı yaşamın 

bireyler açısından giderek çekicileştiği ve arttığı tüketim toplumunda bireysellik olgusu, 

insanların yaşamlarının tüm alanlarını etkileyen bir kavram haline dönüşmüştür. Alışveriş, 

moda, yaşam tarzı, beğeni ve deneyimler gibi popüler kültürün bireyselleşmeyi odak alan 

ürünleri yanında bugün kişisel gelişim kitapları da bireyselliği ve ben odaklı kimlikleri inşa 

eden popüler kültür ürünlerinden birisi haline dönüşmüştür. Böylece, yaşamın merkezine bireyi 

yerleştiren söylemleriyle kişisel gelişim kitaplarını, bireyci ve ben odaklı dünya görüşünün 

yeniden inşa edilmesine katkıda bulunan popüler kültür ürünleri olarak ele almak mümkündür.  

Endüstrileşme, teknolojinin gelişimi, bilgiye erişimin kolaylaşması, kentlileşme gibi 

sosyoekonomik değişim süreçleri bireyselleşmeyi de beraberinde getiren gelişmeler olmuştur. 

Tarihsel gelişmeler ve toplumsal dönüşümler neticesinde bireysel kimliklerin giderek akışkan 

ve çoğul bir yapıya büründüğü postmodern dönemde, bireyselleşme olgusu da değişime 

uğrayarak hayatın her alanını etkileyen, yaşam tarzı ve deneyimlerle şekillenen, birey için en 

çekici değerlerden birine dönüşmüştür. Günümüzün bireyi, bu yapı içerisinde hayattan 

beklentilerini değişen hayat tarzlarına göre değiştirmeye ve toplumsal dönüşümlere uyum 

sağlama yollarını aramaya başlamıştır. Bu bağlamda en çok talep, bir yandan günümüz 

insanının eksikliğini en çok hissettiği sevgi, mutluluk, hoşnutluk, huzur gibi ailevi ve manevi 

duygulara diğer yandan kendine dönük, başarılı, mükemmel ve özel hissetmek gibi ben odaklı 

duygulara yönelmiştir.  
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Kişisel gelişim kitapları ise böyle bir yapı içerisinde devreye girerek kişinin içindeki 

potansiyel güce inanması, özel bir benliğe sahip olduğu ve kendi yolunu izleyerek yaşamını 

kökten değiştirebileceği yönündeki söylemleriyle postmodern bireye çevresindeki insanlardan 

görmesinin zor olduğu bir desteği vererek onun en yakın dostu, rehberi, danışmanı konumuna 

gelmektedir. Böylece kişiyi var olan sistemde bireysel olarak ayakta kalabileceği konusunda 

cesaretlendirerek, postmodern toplumun bireyselleşmeye yönelik inancının ve kişisel gelişim 

endüstrisinin sürdürülmesine büyük katkı sağlamaktadır.  

Kitaplarda bireyin kendini keşfetmesi, hayattaki en önemli görevi olarak gösterilir. 

Benliğin tamamlanması ve üzerinde çalışılması gereken bir proje olarak sunulması, bireyleri 

bazı uygulamalara katılmaya ve bazı söylemleri içselleştirmeye davet eder. Bu doğrultuda, 

kendini gerçekleştirme, kendi içine bir yolculuğa çıkma ve ruhsal huzura kavuşma, kişisel 

gelişim kitaplarındaki terapötik söylemin temelini oluşturmakta ve bu terapötik anlatılar 

duyguları harekete geçiren mitsel kavramlar ve ifadelerle harmanlanarak bireyin gündelik hayat 

pratiklerinde yer edinmektedir. Bireyin tavsiye verici söylemleri günlük yaşamının pratikleri 

içinde deneyimlemesi, benliğin bir meta olarak yaratılmasının ve sunulmasının göstergesi 

olmaktadır. Böylece, bir proje olarak benliğin, kişisel gelişim kitaplarının desteği ile 

deneyimlenen bir içsel yolculuk aracılığıyla kurulması ve düzenlemesi, rekabetçi dolaşım alanı 

içinde kendisini bir meta olarak sunan bir birey kavramı yaratmaktadır.  

Kendini bulma, kendini keşfetme, kendi içine yolculuk gibi kavramlar, sıradan gerçeklik 

ile bireyin arasına mesafe koyarak olan biteni bireyin kendi varoluş amacı içinden okumaya 

yönlendiren, kendini merkeze yerleştirdiği bir dünya tasvir etmesine izin veren ve dış dünyadan 

çekilmeyi özendiren türden çağrılar olduğundan, toplumsal yaşamdan uzaklaşmayı ve içe 

yönelmeyi işaret etmektedir. Dolayısıyla, içe yönelmeyi ve bireyin sadece kendisine 

odaklanmasını teşvik eden kitapların kişisel pasifliğe ve kamusal olana ilgisizliğe katkıda 

bulunan söylemleri inşa ettiğini söylemek mümkündür. Ayrıca, bireysel gelişim ve değişimin 
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toplumsal bir iyileşmeyi yaratacağını vaat eden kitapların, toplumun gerçeklerinden ayrışmayı 

ve kendine dönük bir gerçeklikte kalmayı öğütleyen söylemleri, değişim ile kast edilenin 

toplumsal bir değişim değil, hayatın koşullarını bireyin istekleri doğrultusunda değiştirebilme 

becerilerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla buradaki mesele, toplumsal iyileşmeden ziyade bireyin 

kendisini merkez olarak konumlandırmasıyla öne çıkmakta olan, bireyciliğin yüceltilmesine 

yönelik bir diğer motivasyon noktası olarak da görülebilir. 

Hayattaki herhangi bir hedefin, yeterli disiplin ve kendini düzenleme ile 

gerçekleştirilebileceğini öğreten bu kitaplar, bireyin özsaygısını, benliğini, olaylara karşı 

tutumunu, kısacası kendileri ile ilgili her şeyi geliştirmeye teşvik ederek bir tür öz yönetim 

biçimi de yaratmış olmaktadır. Böylece, gücün bağlamını ve sosyal ilişkileri sorgulamaksızın 

bireyin anlamlı bir yaşam kurmasını teşvik eden bu anlayış, mevcut statükoyu sorgulamayan 

konformist bir bireycilik anlayışını yeniden inşa etmektedir. Bu bakımdan, incelenen New Age 

ve spiritüel kişisel gelişim kitaplarında, genel olarak kişisel gelişim endüstrisinin, bireylere 

sadece hayatlarının kontrolünü ellerine alıp onu değiştirmek için yeterli olduklarını 

düşünmeleri için cesaretlendirmeyen, ayrıca hayatlarına yön veren bu sistemi sorgulamaktan 

vazgeçirerek apolitik ve konformist bireyler yaratan karakterinin izlerini görmek mümkündür.  

Diğer yandan, geleneksel dinlere karşı mesafeli duruşun ve postmodern sekülerliğin, 

ilham verici mesajların dini bir bağlamda kabul edilmesini giderek silikleştirdiği postmodern 

toplumda birey manevi arayışları için, benliğin yüceltilmesi ve övülmesine dayalı, hümanistik 

bağlam içinde sunulan yeni kaynaklara yönelmektedir. Bu arayış, bireyin postmodern seküler 

yaşamdaki manevi boşluğunu başka bir formla doldurma girişimine örnek olarak gösterilebilir. 

İlham verici ve benliği yücelten söylemleri ile kişisel gelişim kitapları ise tatmin edici bir yaşam 

planını kendi kişisel deneyimleri içinde aramaya yönelen bireyin başvurduğu yeni kaynaklar 

haline gelmiştir. Geleneksel dinlerin gizemini yitirdiği postmodern dönemde, maneviyatın 

aldığı bu yeni form, bireyin kendini gizemleştirerek, kendi içinde mevcut olan anlamı bulmaya, 
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yaşamdaki tüm gizemleri çözmeye ve hayatın gizlenmiş tüm sırlarını kendinde aramaya 

başlamasını da temsil etmektedir. Bireye üstün bir yeteneğe ve seçilmiş bir öznelliğe vakıf 

olduğunu sunan bu anlayış, hayatın kontrolünün geleneksel bir dinde olan şekliyle, Tanrı’nın 

kontrolünde olduğundan farklı olarak benliğe ve onun sonsuz iradesine geçtiğini yansıtmakta 

ve kendini gerçekleştirme arayışında olan proje benliğin yanında, evrenin tüm sırlarını çözme 

potansiyeline sahip olarak sunulan diğer benliğe örnek oluşturmaktadır. Benliği yüce bir 

konuma yerleştiren söylemleri ile bu yeni maneviyatçılık şekli ise bireyselleşme kültürü ile 

paralellik gösteren bir gelişme olarak sunulabilir.  

Günümüz yaşamının karmaşasından giderek izole hale gelen postmodern birey, bu 

karmaşıklık içinde kendi içine yönelerek kişisel gelişim endüstrisinin ürünlerine ihtiyaç 

duydukça, bireyin yaşama tutunabilmesi için tavsiyeler sunan kişisel gelişim endüstrisi de 

toplumsal değişimlere bağlı olarak doğan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda evrilip, popüler bir 

kültür ürünü olarak varlığını sürdürmeye devam edecek gibi gözükmektedir. Elbette ki, kişinin 

kendine yönelmesi, kendi varoluşunu sorgulaması, iç huzuru ve mutluluğu araması, hayattaki 

yerini ve amacını sorgulaması, kendini geliştirmek istemesi sorun olarak gösterilebilecek 

olgular değildir. Burada, bu tezin de amacını oluşturan asıl mesele, bireysel gelişim ve değişimi 

vaat eden kişisel gelişim kitaplarının, bireyi yaşamın merkezine yerleştiren söylemleriyle, 

bireyciliği ve ben odaklı kimlikleri yeniden inşa eden bir popüler kültür ürünü olmasıdır.  

Ancak, “danışma toplumu” diyebileceğimiz bir dönemin ürünü olan ve farklı türleriyle 

okuyucusuna dost, danışman, rehber, hobi olarak destek veren kişisel gelişim kitapları, kişisel 

gelişimin bir ihtiyaç olarak görülebileceği günümüz toplumunda uygun biçimde 

kullanıldığında, bireylerin hayatlarında bu boşlukları doldurmada önemli bir kültür ürünü ve 

doğru bir rehber olarak yer edinebilir.  
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ÖZET 

 

Özellikle 1980’li yıllardan sonra çok satanlar listelerinin başlarında yer edinen kişisel 

gelişim kitapları,  postmodern toplumun geçirmiş olduğu tarihsel değişim süreci ve toplumsal 

pratiklerin ideolojik, kültürel ve iktisadi görünümleri hakkında önemli sonuçlar ortaya 

koymaktadır. Kişisel gelişim kitaplarının ideal dünyasında birey isterse yaşamının tüm 

kontrolünü eline geçirebilir, istediği şeyleri başarabilir ve sonsuz mutluluğa kavuşabilir ve bu 

süreçte toplum ile arasında hiçbir uyuşmazlık bulunmaz. Böylece bireyi yaşamın merkezine 

yerleştiren bir dünya algısı yaratan kişisel gelişim kitapları okuyucuları için yanıltıcı 

olmalarının yanında eşitsizliğe dayanan kapitalist sistem için de daha meşru bir zemin yaratmış 

olur.  Dolayısıyla bütün bunlar, kişisel gelişim kitaplarının popülerliğini şekillendiren kültürel, 

toplumsal ve iktisadi pratiklerin açığa çıkarılmasını ve bunlar arasında bağlantı kurulabilmesini 

gerekli kılmaktadır.  

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, bireylerin postmodern toplumun getirdiği sorunlar 

karşısında, hayatlarını daha etkili yaşayabilmek amacıyla desteğine başvurdukları kişisel 

gelişim kitaplarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek popülerliklerinin ardındaki 

ideolojik, kültürel ve ekonomik görünümleri sorgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, 

postmodern toplumun “ben”ci karakterini yansıtan bireyselleşme anlayışına ve benliğin 

yüceltilmesine, yükselen narsisizm kültürüne, bireyin yeni maneviyat arayışlarına ve bireysel 

konformizme odaklanmaktadır. Bu sebeple benliği yücelten ve birey merkezli söylemleri ile 

son yıllarda kişisel gelişim alanında giderek popüler olmuş New Age ve spiritüalizm akımlarını 

kendisine çalışma alanı olarak belirlemiştir. Bu çerçevede, spiritüel temalı kitapları postmodern 

toplum bağlamında ele alarak, söz konusu kitapların popülerliğinin ardındaki dinamiklerle 

postmodern bireysellik olgusu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

 



 

 
 

ABSTRACT 

Self-help books that have hit the bestseller lists since the 1980s render important results 

regarding the historical process experienced by the postmodern society and the ideological, 

cultural and economic aspects of the social practices. In the ideal world of self-help books, the 

individual can take full control of his life, achieve what he wants and attain eternal happiness; 

which is a process free of conflict between the individual and society. Therefore, self-help 

books that create a virtual world in which the individual is placed at the centre not only become 

misleading for the target audience but also set a more legitimate basis for the capitalist system 

based on inequality. As a result, it’s of high significance that cultural, social and economic 

practices having shaped the popularity of self-help books must be disclosed and the connections 

between them must be established. 

In this respect, the objective of this study is to critically evaluate the self-help books that 

individuals turn to for advice and support on how to live their lives more effectively in the face 

of the problems posed by the postmodern society and to question the ideological, cultural and 

economic aspects behind their popularity. To this purpose, the study focuses on the sense of 

individualism which reflects the self-centeredness of the postmodern society, glorification of 

individualism, rising narcissism, the individual’s quest for novel spiritual practices and 

individualistic conformity. Accordingly, this thesis considers the field of New Age spirituality 

movement which is all the rage in recent years thanks to its qualities glorifying the self and the 

person-centred discourses as the main subjects of its study. In this context, by addressing the 

New Age and spiritually-themed books in the context of postmodern society, this study aims to 

investigate the relationship between the dynamics behind the popularity of these books and the 

phenomenon of postmodern individuality. 

 


