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liberal düşünce, hakemli bir dergidir

Takdim

Değerli liberal düşünce okurları,
Derginin bu sayısında farklılıklar, cumhuriyetçilik ve Gezi protestoları üzerine üç dosya bulunuyor. Bunun dışında dosya dışı beş makale ile dolgun bir
içerikle liberal düşünce okuyucusuyla buluşuyor.
Farklılıklar dosyası, Hayek’in kültürel evrim teorisini, yapısalcı Marksist
kültür teorilerinin ve ulus-devletçi kültürü yeniden inşa etme girişimlerinin
karşısında konumlandıran Arda Akçiçek’in makalesi ile başlamaktadır. Her ne
kadar Akçiçek, Hayek’in kültür meselesine dolaylı bir katkı sunduğunu iddia
etse de, pek çok teorisyen için Hayek başlıca kültür teorisyenlerinden biridir.
Bu bakımdan Akçiçek’in, meseleyi Türkiyeli liberallerin gündemine sokması son derece önemlidir. Hele ki, Hayek’in Türkçe’de yayınlanan eserlerinde
bir artışın olduğu şu günlerde konuyu, eleştirilere ve yorumlara sunan Akçiçek’in çabası takdire şayandır. (Bilindiği üzere Hayek'in Kölelik Yolu eseri ile
siyaset, sosyal ve hukuk felsefesi üzerine muhtelif çalışmaları Liberte Yayınları tarafından yayınlanmaktadır. Yakınlarda Hayek'in Özgürlüğün Anayasası
adlı önemli çalışması BigBang Yayınları tarafından okuyucuya sunulurken,
Hukuk, Yasama, Özgürlük üçlemesi İş Bankası yayınlarından temin edilebilmektedir. Yine Atilla Yayla’nın derlediği Hayek’in Liberalizm Anlayışı adlı kitap
da Kesit Yayınları tarafından okuyucuya kazandırılmıştır.) Akçiçek’in verdiği
temel mesaj kültürün belirli bir amaca yönelik olarak yeniden inşa edilebile3
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cek bir olgu olmadığı ve bu sebeple yeniden inşacı projelerin (Maksist ya da
ulus devletçi) hedeflerinde başarılı olamayacakları yönündedir.
Akçiçek’in yazısının ardından Bilal Sambur’un özgürlük, çoğulculuk ve barış kavramları arasındaki ilişkiyi irdeleyen denemesi yer almaktadır. Sambur,
insan psikolojisinden yola çıkarak konuyu sosyal psikolojiye ve siyaset felsefesine bağlamakta ve özgürlük ve çoğulculuğun mutlak iyi değerler olarak toplumsal barışın imkanlarını nasıl geliştirdiğini açıklamaya çalışmaktadır.
Dinî çoğulculuk meselesi liberal düşünce’nin bir hayli önem verdiği bir
konudur. Dergi’de genelde toplumsal barışın temeli olarak görülen “farklılıklarımızla birarada yaşama” düsturu çerçevesinde yazılan makalelere yer
verilmiştir. Ancak Tülay Demir, “hakikati aramak” anlamında her dinin aynı
hedefe yöneldiğini iddia eden teolojik bakış açışlarını dinî çoğulculuk perspektifinden ele alarak tartışmanın alanını genişletmektedir.
Seda Kundakcı’nın makalesi, Akçiçek ve Sambur’un ifade etmeye çalıştıklarını farklı bir açıdan tamamlar görünmektedir. Akçiçek’in kültürün neden
kontrol edilemeyecek evrimsel bir gelişim olduğunu açıklamasının ardından
Sambur’un iyi hayat anlayışı tanımlamalarını siyasi erkin yetki alanından
dışlaması ile genişleyen konuya Kundakcı, somut bir toplumsal sorunu dile
getirerek katkıda bulunmaktadır. Heteroseksizm olarak tanımlanan bakış açısının kültürel olarak yeniden üretilmesinin siyasal iktidarın geleneksel yapılarını nasıl meşrulaştırdığını açıklamaya çalışan Kundakcı, yeni toplumsal
hareketlerle çıkışa geçen feminist teorinin geçirdiği teorik değişimi de okuyucunun ilgisine sunmakatdır. Beden ve cinsellik üzerinden iktidarın yeniden kurulması meselesi liberal teoride hak ettiği ilgiyi görememiştir. Aslında
son dönemde neo-Darwinci bakış açısının ve evrimsel psikolojinin (ve bilişsel
psikolojinin) toplumsal cinsiyet meselelerine ciddi itirazlar yükselttiği fark
edilecek olursa, Türkiye’de hayli göz ardı edilmiş bir çalışma alanının da ortaya çıkacağı anlaşılabilir.
Bu dosyanın son yazısında Kubilay Atlay, Catharine MacKinnon’ın Only
Words adlı kitabını eleştirmektedir. Atlay, femist yazarların pornoyu ifade özgürlüğü kapsamında görmemelerinin sebeplerini adı geçen kitap bağlamında
iredeleyerek, feminist eleştirinin mantıksal hatalarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Yazarın bu çabası liberal siyasal teoride önemli bir açığa da dikkat
çekmesi bakımından kayda değer görünmektedir.
Cumhuriyetçilik dosyası bu konudadaki çalışmaları ile tanıdığımız Armağan Öztürk’ün makalesi ile başlamaktadır. Cumhuriyetçilik geleneği içinde
beliren iki temel yaklaşımın –kamusallık ve özyönetim– karşılaştırmalı bir
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analizi sunularak, komüniteryan ve liberal cumhuriyetçilik düşüncelerinin
çatışma ve kesişme noktaları belirginleştirilmeye çalışılmaktadır.
Öztürk’ün yazısının ardında, Fikret Çelik, cumhuriyetçilikçilik tartışmasında meydana gelen temel dönüşümleri siyasi tarih açısından ele alarak,
Antik bir gelenek olarak cumhuriyetçilik ile Aydınlanma’nın bir ürünü olarak
cumhuriyetçilik arasında önemli kırılmaların olduğunu ileri sürmektedir. Çelik’in bu perspektiften yaptığı uyarılar, liberal ve komüniteryan cumhuriyetçilik anlayışları arasındaki bazı gerilimlerin siyasi tarihteki yansımalarını da
açığa çıkartmaktadır.
Konuyla ilgili diğer katkı, “neoliberalizm”i cumhuriyetçilik teorisi ve pratiği açısından eleştiren Efe Baştürk’ten gelmektedir. Öztürk’ün makalesinin
aksine, Baştürk’ün çalışmasında komüniteryen teorilerle liberal teorilerin
uzlaşmaz şekilde aralarının açıldığı görülmektedir. Baştürk, “neoliberalizm”
olarak adlandırılan politik-iktisat teorisinin ve siyaset pratiğinin klasik liberal gelenekten keskin bir şekilde ayrıldığını ve kamusal alanda gelişmesi
beklenen cumhuriyetçi pratiğe hayat hakkı tanımadığını ileri sürmektedir.
Bu dosyanın son yazısını Buğra Kalkan kaleme almıştır. Baştürk’ün makalesini “neoliberliazm” teriminin kullanılış tarzı açılardan eleştiren Kalkan,
sözkonusu terimin teorik arka planını sorgulamaktadır. Açıkçası bu son derece önemli bir meseledir. liberal düşünce’nin ilerki sayılarında bu konuyla
ilgili bir dosya hazırlamayı düşünüyoruz. İlgililerin yazılarını dergiye beklediğimizi şimdiden duyuruyoruz. “Neoliberal” teorisyenler kimlerdir; tek
bir okul mudur yoksa birden fazla okula mı bölünmüşlerdir; aralarında teorik
farklılıklar var mıdır; hangi klasik liberallerden ne yönde ayrılırlar; ayrılığın
sebepleri nelerdir; neoliberallerin güncel siyasetle ya da küresel siyaset ile
olan bağlantıları nasıl kurulmaktadır gibi, daha çoğaltılabilecek sorular etrafında gelişen makaleleri bekliyoruz.
Bu sayının son dosyası Gezi protestoları üzerinedir. İlk yazıyı Bican Şahin kaleme almıştır. Şahin çok-kültürlülük paradigması açısından konuya
yaklaşarak, Türkiye’nin siyasi tarihi bağlamında Gezi olaylarının anlamını
irdelemektedir. Şahin’in ardından Atilla Yayla, Gezi eylemlecilerinin siyasal
ve ekonomik angajmanlarını irdeleyerek, Gezi’den bir özgürlük hareketi çıkartılıp çıkartılamayacağı sorusu üzerine gitmektedir. Bu dosyanın son yazısında Bilal Sambur, Gezi protestocularının kullandıkları temel söylemler
üzerinden eylemcilerin ideolojik perspektiflerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Eylemcilerin genellikle kolektivist bir çizgiyi takip ettiklerini öne süren Sambur’un açıklamaları, konunun farklı bir araştırma alanına da işaret
etmektedir.
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Dosya dışı makalelerin ilki Aliyar Demirci’ye aittir. Demirci, Türkiye’deki
sosyoloji çalışmalarının temel kırılma alanlarından biri olan Prens Sabahaddin çizgisi ile Ziya Gökalp çizgisi arasında cereyan eden çatışmaya yeniden
dönülmesini sağlamaktadır. Bir Prens Sabahaddin takipçisi olan Tahsin Demiray’ın fikirleri ve siyasi mücadelesi, Türkiye’de liberalizmin sistematik bir
şekilde siyasi alandan nasıl temizlendiğinin de küçük bir örneğini sunarak,
siyasi tarihçilere yine unutulan bir çalışma alanını hatırlatmaktadır.
Demirci’nin ardından Cihan Uzunçayır Türkiye’de gelişen milliyetçilik
akımları arasındaki bağlantıyı ortaya koymayı amaçlayan bir milliyetçilik tipolojisi çıkarmayı deniyor. Milliyetçiliğin siyasal spektrumun neredeyse istisnasız şekilde her yerine bulaştığı Türkiye’de, bu çaba, üzerine daha fazla
gidilmesi gereken bir çalışma alanı olarak ilgi beklemektedir. Ayrıca Türkiye’nin siyasal yapısının hızla değiştiği günümüzde milliyetçiliğin geçirdiği
evrimsel gelişim de ayrıca dikkate değerdir.
İsmail Numan Telci, son yılların önemli bir fenomeni haline gelen TOKİ
konut projelerinin mimari estetik anlayışını, TOKİ’nin yurt dışına konut ihraç
etme girişimi vesilesiyle gündeme getirmektedir. Merkeziyetçi ve rasyonalist planlar olan TOKİ projelerinin, post-modern çağda gördüğü ilgiyi anlamaya çalışan Telci, önemli bir araştırma konusunu da liberal düşünce okurlarıyla paylaşmaktadır.
Antropoloji literatüründe “ilkel” avcı-toplayıcı toplumların doğal bir komün hayatı yaşadıkları ve bu sebeple kolektivist oldukları yönünde güçlü
iddialar bulunmaktadır. Thomas Mayor, “Avcı-Toplayıcılar: Orijinal Liberteryenler” adlı makalesinde ise tam tersi bir tezi ikna edici bir açıklıkla ele almaktadır. Bireyciliğin farklı sosyal kurumsal çerçevelerde yaşama ve gelişme şansı üzerine ilgililerin mutlaka okuması gereken bir deneme olarak liberal
düşünce’nin bu sayısındaki yerini almaktadır.
Son olarak, iflasını ilan eden Detroit hakkında kısa bir eleştiri yapan Shikka Dalmia’nın denemesine yer verilmektedir.
Keyifli okumalar dilerim.

Buğra Kalkan
Sayı Editörü
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Giriş
Bu çalışmanın amacı Hayek’in politik ekonomiye ilişkin tartışmalarından
kültür meselesine bakışını ve dolayısıyla kültüre ilişkin liberal bir algılayışı
ortaya koymaya çalışmaktır. Hayek, bir iktisatçı gözüyle toplumsal meselelere eğilirken kültür meselesiyle ilgilenmez gibi görünür; ne var ki bu, onun
yöntemi ve meseleleri açıklama şekliyle ilişkildir. Dolayısıyla, görüşlerinden
kültüre ilişkin çıkarımlar yapmak mümkündür.
Hayek, klasik liberal ve Avusturya İktisat Okulu’na mensup bir iktisatçı olarak piyasadaki bilgi ve düzen süreciyle ilgilenir. Piyasayı değerlendirmeye çalışması, Hayek’i doğal olarak toplum ve siyasete ilişkin konularla
da bağlantılı hale getirir; çünkü Hayek’in politik ekonomi kuramı herşeyden
önce topluma ve dolayısıyla siyasete yönelik açıklamalar bulunabilecek bir
girişimdir; yalnızca kullandığı bakış açısı, iktisadın bakış açısıdır. Hayek bu
bakış açısıyla özgürlük, düzen, hukuk gibi konulara ilişkin fikirler üretir. Bu
fikirler arasında toplumsal düzen ve değişime ilişkin argümanlar da vardır ve
kültürü de bu argümanlardan ayrımak mümkün değildir.
Hayek’in kültüre ilişkin görüşlerinin literatür açısından önemi herşeyden önce çokkültürlülük – çokkültürcülük konularını tartışanlar haricinde liberal düşünürlerin kültür meselesinin kendisiyle ilgilenmediği varsayılır. Bu
aslında bir ilgisizlik hali değil, liberal teorinin ya da özgürlük geleneğinin
7
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kullandığı analiz araçlarıyla ilgilidir. Toplumsal ve siyasal konulara ilişkin
açıklamalarda genelde politik ekonominin araçlarını kullanan liberal teori
bu anlamda kültürü dışlamak ya da ona ilgisiz kalmak amacında değil, daha
çok kültüre ilişkin belirgin bir tanımlama yapmama ve özünde kolektif bir
duruma referans yapan kültürel durumu birey ve bireye ilişkin olarak görme eğilimindendir. Öte yandan liberal teorinin kültüre atfettiği bir misyon
da yoktur. Keza, Hayek’in görüşleri de bu kapsamda önemlidir. Marksist yapısalcı teorisyenlerin kültürü üstyapısal bir kurum olarak görmeleri ve bu
doğrultuda belli bir işlev üstlenmiş olduğuna inanmaları onları doğal olarak
kültürün ne olduğuna ilişkin karmaşık sorgulamalara sürüklese de liberal
teorinin kültürün işlevine dair böyle bir argümana yönelmemiş olması belirli
bir tanımlama getirmeyi de özünde gereksiz kılar; çünkü kültür bireyin kendi
özel alanına ilişkin ve diğer bireyle olan ilişkisine dairdir. Nitekim bu alanda, toplumdaki hiçbir yapının rolü yoktur. Bireyin sahip olduğu ve paylaştığı
kültürel özellikler belirlenmiş, sonradan edinilmiş ya da seçilmiş olsun, hiç
kimsenin müdahale edemeyeceği bir alana aittir.
Bu kapsamda Hayek’in görüşlerinin ulus-devlet bağlamında başka bir
önemi daha ortaya çıkmaktadır. Ulus-devletin kültür algısı herşeyden önce
farklılaştırma ve ayrıştırmaya dayalı, dışlayıcı ve "öteki" yaratmaya yönelik
bir algıdır; çünkü ulus, kendi iç bütünlüğünü ve kimliğini belirli faktörler
üzerine kurulu kültürel bir türdeşlik üzerinden yaratmaktadır. Dolayısıyla
ulus-devlet açısından kültür yalnızca yukarıda sayılan özellikleri değil, aynı
zamanda müdahale edilebilir olma özelliğini de taşımaktadır. Nitekim, türdeş
bir kültürü yaratmak bir anlamda müdahale etmeyi de gerekli kılmaktadır.
Bu doğrultuda, Hayek’in topluma ve kültüre bakış açısı bu algılayışın tam
karşısında olması dolayısıyla önemlidir; çünkü Hayek kültürün müdahale
edilmemesi gereken ve kendiliğinden evrimleşen bir düzen olduğuna inanır.
Hayek’in görüşleri onu, gerek kültüre yapısal bir gözden bakan Marksist
kuramdan gerekse kültürün şekillendirilebilir ve müdahale edilebilir bir alan
olduğuna inanan ulus-devlet algısından ayırır. Keza bu, aynı zamanda çükkültürlülük – çükkültürcülük tartışmalarının yanı sıra, kültürün kendisine
ilişkin liberal bir perspektif de ortaya koyar. Bu kapsamda, öncelikle bu çalışmada kültürden neyin kastedildiğini tartışmakta yarar vardır. Buna ileveten bireylerarası kültürel etkileşim ve kültürlerarası alışverişe (exchange) değinmek, bu doğrultuda küreselleşmenin kültür ile bağlantısını tartışmak ve
ulus-devletin konumunu tartışmak da önemlidir. Öte yandan, bu konu başlıklarının her birinin Hayek’in kültüre ilişkin görüşleriyle de esas bir bağlantısı
vardır..
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1. Kültür
Kültür, neredeyse tüm sosyal bilim dallarının ilgilendiği ve tanımlamaya çalıştığı bir olgudur. Ne var ki kültüre net bir tanım getirmek neredeyse tüm
sosyal bilim disiplinleri için oldukça zordur. Bunun temel nedeni, kültür olgusunun karmaşık bir yapıda olması ve tek bir disiplinden bakılarak anlaşılmasının güç olmasıdır.
Kültür kavramının net bir tanımını yapmanın gerekliliği bir yana bu kavramın sahip olduğu belli başlı özelliklerden bahsetmek mümkündür. Bu özelliklerden biri kültürün bir topluluğa ait olması, yani aslında toplumsal referansının mecburiyetidir. Bu kapsamda, kültür bir toplumsal grubun tüm
imgesel pratiklerini, yani bütün bir yaşam biçimini kapsar. (Williams, 1993:
10-11) Keza, belli bir toplumun temel özelliği, üyelerinin tek bir kültüre göre
oluşmuş toplumsal ilişkiler içinde olmasıdır. (Giddens, 2005: 22) Bu durum,
kültürün bireysel durumunu yadsımayı gerektirmez. Nitekim, toplum içinde
insanların birbirleriyle kurduğu iletişim sayesinde yaşamlarını anlamlı kılmaya
çalışması, kültürün merkez sürecidir (Tomlinson, 2004: 33).
Giddens’a göre (2005: 22) kültür, bir toplumdaki yaşam biçimlerine göndermede bulunur: “Kültür, bu insanların nasıl giyindiklerini, evlilik gelenekleri ile aile yaşamlarını, çalışma örüntülerini, dinsel törenlerini ve boş zaman
etkinliklerini içermektedir.” (2005:22) Dolayısıyla kültür, “insanların sembolik pratikleri yoluyla anlam inşa etmeye çalıştıkları bir yaşam düzeni olarak
görülebilir.” (Tomlinson, 2004: 33)
Antropolojideki bazı kabuller, kültürü doğal bir oluşum süreci olarak kabul eder. Buna göre, kültür doğaya referans veren ve kendiliğinden gelişen
bir yapıdır. Her ne kadar kültürün "üretilen" bir endüstri olduğu iddia edilse
de Harvey’in New York kenti için söylediği "burada doğal olmayan tek bir şey
yok" sözü aslında kültürün bir başka özelliğine referans vermektedir. Kültür
özü itibariyle, insanlar ve insan toplulukları tarafından üretilse de bu üretim
doğal bir sürece işaret eder; yani kültür insan dizaynı değildir. Bu bakış açısı
bir anlamda Hayek’in kendiliğinden düzenine benzer. İnsanlar kültürel unsurları doğal süreçlerde üretir ve paylaşırlar. Bu üretim, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda insanların keşfetme duyularıyla yola çıktıkları ve diğer insanların
ihtiyaçlarına karşılık bularak hiçbir müdahaleye gerek duymadan yaptıkları
bir faaliyettir. Örneğin, demokrasi bir kültürel öğe olarak ele alındığında, demokrasinin kültür içinde üretilmesi tarih boyunca yaşanan deneyimler ve bu
deneyimlerin ortaya koyduğu sonuçlarla ortaya çıkmış; hiçbir devlet ya da
toplum, rejimini kasıtlı ve özellikle demokrasi olarak benimsememiştir. De-
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mokrasinin, bir kültürel öğe olarak kabul edilebilir bir yönetim şekli haline
gelmesi toplumların deneyimleri sonucudur. Bu olgu her ne kadar siyaset kurumunun icadıymış gibi görünse de aslında kültürel üretimin, yani toplumsal yaşam düzenin doğal getirisidir. Dolayısıyla, yine Hayek’in kendiliğinden
düzenler için söylediği insanların yaptığı ancak insan dizaynı olmayan özellik,
kültür için de geçerli bir özelliktir.
Kültüre ilişkin belirtilmesi gereken bir başka önemli özellik, kültürün geçişken olması, yani toplumlar ve toplumsal formasyonlar arasında aktarılabilir olmasıdır. Bu, temelde şu anlama gelmektedir: Farklı toplumların doğal olarak sahip oldukları farklı kültürler öğler tıpkı malların değişimi gibi
değiştirilebilmektedir. "Kültürel alışveriş" olarak adlandırılabilecek bu süreç
insanlar arasında doğal olarak gerçekleştirilmektedir. Keza, bu durum yalnızca farklı toplumların farklı kültürleri arasında değil, aynı toplumda nesiller
arasında da söz konusudur. Bu durum kültüre ilişkin özünde iki temek öğeyi
ortaya çıkarır. Bunlaradan ilki, belli bir kültürü paylaştığına inanılan bireylerin bu kültür tarafından kapsanması, yani dahil edilmesidir. Diğeri ise bu
belirli kültürü paylaşmayanların yine aynı kültür tarafından dışlanmasıdır.
Bu kapsamda kültür, bireyler ve topluluklar arasındaki temel farklılık unsuru olurken aynı zamanda farklılıktan kaynaklı bir gerilime de neden olur. Bu
gerilimin kavgaya ya da savaşa dönüşmesi olasıyken, bunun farklı kültürlere
sahip bireyler tarafından barışçıl süreçlerle yönetilmesi de mümkündür. Bireylerin doğal huzur arayışları, aradaki farklılığı kavga yerine kültürel farklılığı en aza indirerek gerilimi düşürmek şeklide gerçekleştiğinde "kültürel
alışveriş" süreci başlar ve bu aşamada farklı kültürlerin birbirlerine benzemeye başlaması, hatta bir kültürün tamamen diğer kültüre dönüşmesi söz
konusu olabilir. Kültürel etkileşim, elbette, her zaman bu yönde gerçekleşmez. Kültürel alışverişe kendini kapatan birey ya da topluluk, bu anlamda her
türlü farklılıktan doğabileceği gibi kültürel farklılıktan doğan gerilimin de
sürmesine neden olur. Dolayısıyla, kültür ve kültürel alışveriş önceden tahmin edilebilen süreç ve yapılandırmalarla yönetilebilen olgular değildir. Her
iki olgunun da doğal olarak ortaya çıktığı ve işlerlik kazandığı düşünülmese
bile kültür gibi birey ve toplulukların tüm yaşantısını kapsadığına inanılan
süreçleri yönetmek büyük ve etkili mekanizmalar gerektirir ki aslında tarih
boyunca ortaya çıkan hiçbir toplumsal ya da siyasal yapının kültürü ve kültürlerarası geçişi yönetebildiği, yönetmeye kalkanların ise başarılı olabildiği
iddia edilemez.
İnsanların doğal sayılabilecek huzur ve güvenlik arayışı aslında yakınlık
duygusuyla oldukça ilişkilidir. Keza Schnapper insanlar için yakınlığın önemini şu görüşleriyle dile getirir:

Kültürün Politik Ekonomisi | 11
İnsanlar kendi yakınlarıyla yaşama eğilimindedir. "Yakın", insanlar için genelde aileyi, akrabayı,
arkadaşı, dinî veya etnik bağı olduğu herhangi bir toplumsal grubu ya da milletini ifade eder.
Aile ve akraba gibi yakınlar kan bağının olduğu çevrelerdir. Arkadaş sosyal çevrede iradi ve seçimsel bir yakını ifade eder. Din, etnik grup gibi yakınlar ise iradi olmayan ancak sosyalleşme
sürecinde elde edilen ve insanların seçmediği yakınlarıdır. Millet denilen yakın ise insanların ne
kan bağıyla sağladığı, ne sosyalleşme sürecinde elde ettiği, ne iradi ne de seçimsel çevredir.
(aktaran Akçiçek, 2009)

Toplumsal yakınlıklar ve gruplaşmalar hakkında yanlış bilinen bir durum
vardır. Buna göre, insanların kendi yakınlarıylva; yani biyolojik, sosyal ve
"soyut" yakınları ile yaşama eğilimi en az çabayı gerektirir. Oluşturulmuş yakınlık ortamı kendi başına değerle yüklenir. Öte yandan, "başkaları"yla ahbaplık etmek daima bir uyum çabasını gerektirir ve bu çabadan kaçınmak doğal
bir eğilimdir. Bize benzemeyenlere duyduğumuz antipati bu anlamda doğal,
olağan ve evrensel kabul edilir.
Schnapper’ın, bu çalışmanın kültüre ilişkin argümanını güçlendiren değerlendirmesi aslında çalışmanın bundan sonraki kısmının da özeti gibidir.
Yukarıda da belirtildiği üzere, kültür özünde farklılık yaratan bir olgudur. Her
farklılık gibi kültür de insanlar arasında gerilimlere yol açar. Yakınlık hissi,
insanların huzur ve güvenlik arayışları açısından sahip olduğu doğal bir eğilimdir ve arkadaş ya da dinî ve etnik bağlılığı yakın kılan temel unsur kültür
içindeki sosyalleşme süreci, yani kültürel benzeşimdir.
Kültürel benzeşime işlerlik kazandıran temel unsur kültürel değişimdir.
Her kültürel değişim bir uyum çabası demektir ki bundan kaçınmanın doğallığı gibi bunu geçerli bir çözüm olarak görmek ve farklı olana duyulan
antipati kadar huzur ve güvenlik arayışı ve otaya çıkan gerilimin azaltılması
adına antipatinin ortadan kaldırılması için harcanan enerji de doğaldır .
Kültürün bu özelliği, tartışmayı bir başka konuya, yani kültürlerarası geçişlere götürmektedir. Kültürlerarası geçişler bu bağlamda ve özellikle küreselleşme çerçevesinde tüm kültürlerin birbirine benzemesi tartışmasına yol
açmaktadır. “Kültürlerin birbirine benzemesinin ne gibi bir sakıncası vardır?
Kültürel farklılık kendiliğinden olumlu bir değer olarak görülebilir mi? Farklı
kültürlerin pragmatik değeri nedir?” gibi sorular oldukça geniş bir tartışmayı
gerektirse de yine de akılda tutulmalıdır. Bu aşamada ve Hayek’in ileride aktarılacak görüşlerine referans yapması açısından kültürlerarası geçişler konusuna değinmekte fayda vardır; çünkü giriş kısmında belirtilen egemen kültür
algısının aksine Hayek’in kültüre ilişkin görüşleri gerek tanımı ve özellikleri
gerekse işlevi bakımından bu konuyla yakından ilişkilidir.
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2. Kültürlerarası Geçişler
“Kültürlerarası benzeşim” kuramı ilk olarak Kübalı antropolojist Fernando
Ortiz tarafından 1940 yılında benzeşen ve bütünleşen kültürleri açıklamak
için kullanılmıştır. İspanyolların Küba’daki kolonicilik faaliyetlerine atıf yaparak, bunları başarısız kültürel benzeşim olarak değerlendiren Ortiz’in kuramı, bir kültürden diğer kültüre öğe geçişlerinden fazlasını kapsamaktadır.
Yani, yalnızca başka bir kültüre sahip olmayı (kültürlenme-acculturation) ya
da önceki kültürü kaybetmeyi/terketmeyi (deculturation) değil; buna ilaveten
bu iki durumun biraraya gelmesiyle oluşan yeni kültürel fenomenin sonuçsal yaratımını (yeni kültürlenme-neoculturation) ortaya koymaktadır (Ortiz,
1995:102-103). Keza, İspanyolların koloniciliği sırasında, kültüre ilişkin faaliyetlerini başarısız bulmasının nedeni onların kültüre direkt bir müdahaleyle,
karşılaşan iki kültürün etkileşimini şekillendirmek istemeleri olarak gördüğünü belirtmek gerekir.
Ortiz’e göre (1995) kültürlerarası benzeşim, insanların, zaman içinde,
çatışmaları abartmak yerine onları çözme eğilimlerini yansıtır. Modern zamanlarda, çatışma ve çözüm geniş olarak iletişim ve ulaşım teknolojileriyle
açıklanmaktadır. Birbirlerinden farklı olan ya da ayrı kalan eski kültürel özellikler, toplumları biraraya getiren güçler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bu
nedenle, kültürlerarası benzeşim, savaşı, etnik çatışmayı, ırkçılığı, çokkültürcülüğü, kültürlerarasılığı, ırklararası evliliği ve bir kültürden daha fazlasıyla
ilişkisi olan diğer durumları kapsamaktadır. Başka bir deyişle, kültürlerarası
benzeşim küresel fenomenin ve insan eyleminin bir boyutudur.
Kültürlerarası benzeşim süreci genel olarak oldukça karmaşıktır. Bir anlamda, makro-sosyal düzeyde büyük güçler tarafından yaratılan sorunların
bireylerarası düzeyde çözümüdür. Çatışmayı yöneten güç, basitçe, yakınlıktır:
İnsanları birbirinden ayıran sınırlar (bunlar bir anlamda izolasyona ölçü sağlar), toplumlar birbirlerinin sınırlarına tecavüz etmeye başladıklarında çatışma konusu haline gelir. Birarada yaşamak için hemen bir araç bulunamazsa
çatışma düşmanca bir hale dönüşür. Ne var ki bu süreç, insanlar arasındaki
bağlar sayesinde bir çözüme doğru da evrilir. Tarih, bize, sıklıkla birarada
yaşama sürecinin düşmalıklarla başladığını, var olan kutuplaşma eğiliminin
zamanla ortadan kalkıp bir çözüme doğru gidildiğini göstermiştir. Elbette,
bu birarada yaşama sürecinden kaynaklanan düşmanlıkların derecesi soykırımdan kültürlerarası doğal benzeşime kadar değişkendir. (Bknz. Ortiz, 1995)
Kültürlerarası yakınsama sürecinde birçok engelin var olduğu düşünülse de Ortiz’e göre bu sürecin önündeki engeller büyük değildir. Buna en iyi
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örnek dildir. Dil her ne kadar etnik yakınsama önünde büyük bir engel gibi
görünse de bunun aşılması bir nesil içinde gerçekleşebilir. Örneğin, İngilizce’nin bugünün geçerli lingua-franca’sı olarak Anglo-Amerikalılar’dan çok
Anglo-Amerikan olmayanlar tarafından konuşulması gibi.
Aslında, Ortiz için kültürel benzeşim süreci insanların doğal eğilimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu eğilim, kültürel farklılıklardan kaynaklanan gerilim ve çatışmaları çözüme ulaştırma eğilimidir. Bu kapsamda, farklı kültürlerin birbirlerine benzemesi, bazı kültürlerin doğal bir asimilasyon sürecini
bazılarının da asimile olmayı kabul etmesi normaldir. Keza, birbirlerine yakın
kültürlerin -çatışma halinde olsalar bile- birbirlerine benzemesi bundandır.
Ne var ki belirli güçler tarafından bu sürece müdahale edilmesi farklı durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin, devlet gibi bir mekanizmanın
devreye girmesi ve çeşitli politik amaçlar çerçevesinde farklı kültürleri baskın kültürle homojenize etmeye çalışması yapay bir asimilasyon süreci ortaya koyabilir ve hatta bu süreç öjeni ve soykırım gibi uç noktalara gidebilir. Siyasal çokkültürcülük ve tanınma politikaları bile bu anlamda doğal benzeşim
sürecini sekteye uğratır. Yani, Ortiz’in savunduğu düşüncelerden biri özetle
saf, otantik ya da etkileşimde olmayan herhangi bir kültrün mevcut olmadığı,
zaten kültür denilen olgunun böyle bir şey olmadığıdır.
Morley ve Robins’e göre (aktaran Tomlinson, 2004: 178) kendi içinde homojen olduğu iddia edilen doğal ya da otantik her kültüre ait imgeyi reddetmemiz ve her kültürün diğer kültürlerden bir şeyler alarak kendi içinde bunları doğallaştırdığını kabul etmemiz gerekir. Keza, diğer kültürlerden hiçbir
şey almadığını iddia eden bir kültür bu doğrultuda yanılgı içindedir. Çünkü
kültürel alışveriş, Ortiz’in de belirttiği üzere doğal bir gereksinimdir.
Kültür özünde durağan değil, hareketli bir yapıdır. Kültürü mekâna bağlayan
kaçınılmaz kavramsal bağları yoktur; keza kültürden bahsettiğimizde bir anlamlar yaratma sürecinden bahsediyorsak, bu anlam bağlarının kültürlerarası akışlarda da üretildiğini ileri sürebiliriz. (Clifford’dan aktaran Tomlinson, 2004: 47)
Bu bağlamda aslında yukarıda sorduğumuz sorulardan bazılarına da yanıt
vermek mümkündür. Farklı kültürlerin birbirlerine benzemesinin ne gibi bir
sakıncası vardır ya da bir kültürün farklı olarak kalmasının pragmatik değeri
nedir sorularına bu doğrultuda verilebilecek yegâne cevap aslında her iki durumunda da kültürlerin iç yapısı açısından önemsiz olduğudur. Keza, Tomlinson’a göre (2004: 99) kültürün farklılıkla zorunlu bir bağlantısı yoktur. Çünkü kültürün öncelikli işi var olan farklılığın sürmesini sağlama uğraşı değil,
daha çok insanların tüm yaşantısı için bir anlam inşası faaliyetidir. Kültürün
farklılık fikriyle bağlantılı hale gelmesi tarihsel bir durumdur ve farklı yerel
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koşulların işidir. Ne var ki bu farklılıklar kültürel oluşumun amacı değil ancak sonucucudur. “Kültürel işler farklılık üretebilir; fakat bu, kültür temelde farklılıktan oluşur demekle aynı şey değildir:”
Eğer kültür özünde farklılıkla sıkı sıkıya bağlı değilse, o halde farklı evrensellerle de bir karşıtlık
göstermemektedir. Bunu kabul etmek bizim kültürel emperyalizmin "kötü evrenselciliği", dayatılan batılılaşma, kültürel homojenleştirme ile evrenselciliğin daha tehlikesiz biçimlerini ayırt
etmemize izin verir. Tehlikesiz evrenselcilikle anlatmak istediğim, varoluşun temelini oluşturan,
gezegendeki tüm insanlar için geçerli, kültürel özgüllüklerden bağımsız bazı ortak koşulların
olabileceği ve bu ortaklık göz önüne alınarak üzerinde uzlaşılmış değerler inşa edebileceği. Örneğin evrensel insan haklarının siyasi-hukuki söyleminde ya da ortak çevresel sorunlarla ilgili
olarak küresel siyasette böylesi uzlaşımsal değerlerin kurulmaya çalışılması kuşkusuz erdemlidir ve benim görebildiğim kadarıyla, farklılığın bir şekilde geri plana itilmesini gerektirecektir.
Hatta küresel modernlikte yerel kimliğin yeniden yerleştirilmesinde insanlığın evrensel çıkarları anlayışının olması gereklidir. (Tomlinson, 2004:100)

Sonuç olarak, kültür doğası gereği akışkan, değiştirilebilir bir malzemedir.
Çoğu zaman insanların doğal eğilimlerinden kaynaklanan kültürel değişim
süreci farklı kültürlerin birbirine benzemesine yol açar. Her ne kadar Hardt
ve Negri gibi yazarlar (2001) küresel kültürün oluşmasını bir tehlike olarak
görüp, aslında bunun İmparatorluğun hegomonya aracı olduğunu iddia etseler de son söz olarak şu söylenebilir: İnsanlar zaten doğal olarak kültürel
alışverişte bulunuyor ve kültürler birbirlerine benziyorsa, bütün kültürlerin
birbirine benzediği bir düzenin tehlikeli tarafı nedir?

3. Küreselleşme ve Kültür
Küreselleşme denildiğinde ilk akla gelen teknolojiyle birlikte gelişen bir sosyal düzenin ortaya çıkışıdır. Buradaki kasıt, teknolojik gelişmenin yeni sosyal
düzenler yaratmasıdır. Özellikle bilgi teknolojilerinin gelişimi ve gerek bilgiye gerekse uzakta olan herşeye daha yakın hale gelmemiz, hayat biçimlerimizi etkilediği ölçüde kültürü de etkileyen önemli bir faktör haline gelmiştir.
Kültür ve küreselleşme bağlamında teknolojinin tartışılması gereken en
önemli yönü bunun kültürler arasındaki bağlantılılığı yoğunlaştırması ve
dolayısıyla bu kültürleri birbirine yakılaştırmasıdır. Keza, Tomlinson’a göre
(2004:12) küreselleşmenin merkezinde yatan kültürel pratikler, karmaşık bir
bağlantılılık halinin yansımalarıdırlar. Küreselleşme, bütün diğer parametrelerinden ayrı, modern yaşamı karakterize eden, hızla gelişen ve giderek yoğunlaşan karşılıklı bağlar ve bağımlılıklar ağına işaret eder.
Kültürlerarası bağlar, küreselleşmeyle ortaya çıkmış değildir. Ne var ki
küreselleşme bu bağların yoğunluğunu arttırmıştır. Jameson’un bahsettiği
zaman-mekân sıkışması aslında küreselleşmeyle birlikte fiziksel mesefeleri
aşmanın kültürel mesafeleri aşmakla ne kadar da ilgili olduğunu göstermek-

Kültürün Politik Ekonomisi | 15

tedir. Yakınlık, gerek mekânsal, gerekse kültürel anlamda küreselleşmenin
başarılarından biri olarak kabul edilebilir. Kültürel alışverişin mekânsal ve
kültürel yakınlarla daha kolay yapılabildiği hesaba katıldığında, küreselleşme bir anlamda kültürel geçişin ne kadar da kolay olabildiğini gösterir gibidir. Nitekim bu durum, küreselleşmenin tek kültürel sonucu değildir. Diğer taraftan, küreselleşmeyle birlikte yoğunlaşan bağlantılılığın yakınlığı
işlevsel hale getirmesi de bir sonuç kabul edilebilir. Tomlinson’un bahsettiği
(2004:19) küresel mekânların bağlantı koridorları haline gelmesi başka bir
anlamda kültürün mekâna bağlılığını da zayıflatmıştır.
Bu durum, Robertson’un iddiasına göre (1999) insanların farklı yaşam şekillerinin konuşur hale gelmesi demektir; yani Tomlinson’un da ifade ettiği
üzere (2004), karmaşık ve küresel bir insanlık durumudur. Robertson’a göre,
küresel kültürel akışlar, yerel kültürleri yeniden canlandırmıştır. Bu nedenle yerel farklılıklar Batı’nın benzerliğe zorlayan güçleri tarafından tamamen
ortadan kaldırılmış sayılmazlar. Hatta, bu küresel faktör benzersiz kültürel
alanlar yaratmada hâlâ önemli bir rol oynamaktadır. Robertson için kültürel
küreselleşme her zaman yerelde gelişmekte ve bu anlamda yerelin öğeleriyle sentezlendiğinde yine farklı kalmakta ve bir türdeşlik göstermemektedir. “Kültürel "melezliğin" ortaya çıkan görünümleri, "benzerlik" ve "farklılığın" belirgin göstergelerine indirgenemez.” (aktaran Steger, 2006:106) Keza,
Tomlinson için (2004: 93-198) “küresel kültür, melezleşmiş kültürdür” ve melezlik, artan bir biçimde küresel deneyim haline gelmiştir. Ona göre melezlik düşüncesinin merkez kavramı karışımdır ve melezlik “kültürler arasında
artan trafiğin sonucunda dünyanın farklı yerlerindeki kültürlerin birbirine
karışmasıdır.” Bütün kültürler tarihsel olarak melez olagelmiştir ve küreselleşme bu karışma sürecine ivme kazandırmıştır.
Melezleşme, mantık gereği homojen bir durum değildir. Farklı kültürler,
küreselleşmeyle birlikte daha yakın hale gelmiş, daha fazla bağlantılı olmuş
ve aralarındaki geçişler daha da artmıştır. Böylelikle birbirlerine benzemeleri
daha olası hale gelmiştir. Küreselleşmenin, dünyaya yaptığı da aslında tam
olarak bir düzen değişikliğidir. Özellikle ulus devletle birlikte farklı olmayı doğal olamaktan öte siyasi bir mesele olarak gören toplumlar, ulus devletin sınırlarıyla çizilmiş farklılık ölçütlerini yitirmektedir. Kesin ayrımlar koyan bu
sınırlar, aslında ulus devletin egemen olduğu alan için homojen tek bir yapıyı
arzu etmekteyken, bu alan dışında kalandan kesin bir farklılığı öngörmekteydi. Dolayısıyla, gümrükler, pasaportlar, vizeler, vatandaşlık uygulamalarıyla farklı olanı mümkün olduğunca dışarıda bırakıp hem kendi iç bağlılık ve
istikrarını sağlayacak hem de Schmitt’in deyimiyle (2006) öteki üzerinden
kurduğu düşmanını belirlemiş olacaktı. Dolayısyla, mücadelenin devamlılığı
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bu düşman üzerinden rahatlıkla ilerletilebilirken, kültürel değişim ve benzeyişin -Ortiz’in belittiği üzere- barışçıl yönü işlevsiz kalacaktı.
Bu durum, bir noktada toplum algısının ulus-devletin ötesine geçememesinin de sonucudur. (McGrew, 1992:63) Bugün, modern sosyolojinin bile toplum algısı ulus-devlet tartışmasıyla başlarken, aslında toplumun antropolojik
genlerinin ulus-devletin çok daha gerisine gittiği ve farklılıkların bu derece
keskin olmadığı ve aslında çok da önemsenmediği düzenlerin var olduğu bilinmektedir. Bu nedenledir ki küreselleşmenin yarattığı yeni düzen, özellikle
kültürel bağlamda şaşırtıcı hatta daha da ileri giderek kabul edilmesi güç
bir meseledir. Bauman’ın da belittiği gibi, ulus-devlet egemenliği, sınırlarını en
canlı haliyle gösterdiğinde geleneksel toplum güvenilir bir referans çerçevesi olma
ihtimalini kaybetmiştir. (aktaran McGrew, 1992:64)
Kürselleşme, toplumsal düzeni değiştirirken, aynı zamanda toplum mühendisliğini de işlevsiz bırakmaktadır. Pozitivist geleneğin toplumu inşa etme
faaliyetinin belirgin mekanizması, toplumu kontrol etmektir. Ne var ki küreselleşmeyle birlikte toplumların eskisi kadar kontrol edilemediği ve var olan
kontrol mekanizmalarının da etkisiz kaldığı görülmektedir. Bu nokta aslında
Bauman’ın modern devletin kontrol fetişi dediği durumun tam tersidir ve
kültürel değişim ve benzeşimlere potansiyel birer tehlike gözüyle bakan anlayışların bir ölçüde kontrol dışılıktan korktuğu da kabul edilebilir.
Modernite ve ulus devlet bağlamından, tekrar küreselleşme ve kültürlerarası geçişler meselesine dönersek, küreselleşmenin külltürel farklılığı
azalttığı –tamamen ortadan kaldırdığını iddia etmek güçtür- bir gerçektir.
Tomlinson’un verdiği havaalanı örneğinde olduğu gibi (2004:18), bütün havaalanları neredeyse aynıdır ve aynı işlevi görür: “Bu işlev tam da uluslararası yolcuların bir kültürden diğerine geçişi yumuşatarak, işlevsel bir ortak
payda altında kültürel farklılığı minumum düzeye indirmektir.” Ne var ki,
yine Tomlinson’un deyişiyle kültürün küresel çapta homojenleştiğini iddia
etmek havalanından hiç çıkmamak anlamına gelmektedir.
Bu aşamada, kültürün bir başka yönünden bahsetmekte yarar vardır. Kültür ve kültürel ilişkiler kolayca esneyebilen ilişkilerdir. Bu durum kültürlerarası geçişlerin çok daha kolay olmasını sağlamaktadır. İnsanların önceki zamanlarda farkında olmadıkları şey küresel olan bir kültürel farkındalıktır.
Keza, gidebildiği yere kadar tanıma fırsatı bulan insan ve insan toplulukları,
kürselleşmeyle birlikte bugüne kadar hiç sahip olmadığı bir kültürel kaynağın önünde durmaktadır. Nitekim bağlantılılığın bu kadar yoğunlaşmasının
temel nedeni de budur. Türkiye’deki bir akademisyenin Arjantin mutfağını
biliyor olması bu kadar mesafeyi çok daha rahat –fiziksel olması gerekli de-
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ğildir- katedebiliyor olmasındandır. Bu durumun yarattığı günlük yaşam deneyimlerimiz aslında yerleşik yaşam dünyalarımıza uzaktaki olayların, ilişki
ve süreçlerin çok daha rahat nüfuz etmesindedir. (Tomlinson, 2004: 39-87).
Sonuç olarak, kültür, doğası gereği akışkan ve değiştirilebilir bir toplumsal
olgudur. Kültürel ilişkiler dönüştürülebildiği gibi, bu ilişkiler rahatça esneyebilir de. Yakınlık, gerek mekânsal gerekse kültürel anlamda kültürlerarası
geçişlerde bir avantajdır. Mekânsal ve kültürel anlamda yakın olan toplumların –siyasal yapılar buna engel olmuyorsa- birbirleriyle kültürel alışverişte
bulunmaları ve kültürel değişimi işlevsel kılmaları daha kolaydır. Küreselleşme bir yandan kültür ve farklılığa dair algıyı dönüştürürken diğer yandan
da farklılık üzerine inşa edilmiş ulus-devlet düzenini değiştirmektedir. Toplumları ve dolayısıyla insanları yakınlaştırırken aynı zamanda bağlantılılığı
arttırmakta ve modern algının yarattığı kültür anlayışını yıkmaktadır. Bu durum, kültürel farklılığın zorunluluğu üzerine bir dizi soruyu akla getirirken
başka bir şüpheyi de zihinlerimize işlemektedir: Kültürlerarası ilişkiler bu
denli doğal ve işlevsel olabiliyorken, toplumlararası kültürel ilişkiler neden
ontolojik bir farklılık kabulü üzerinden değer bulmaktadır?

4. Küreselleşme, Kültür ve Ulus-Devlet
Yukarıdaki başlıkta modernitenin kültür üzerindeki algıyı ne ölçüde sınırlandırabileceği noktasında bazı ipuçları vermeye çalıştık. Modern kültür algısının farklılığa ontolojik bir değer biçmesi ve farklı olanın bu anlamda hem
pratikte kötülenmesi hem de sosyal teori açısından olumsal bulunması yine
modernitenin ironisi gibi görünmektedir. Bu durum belli ki homojenleştirici
ulus-devlet mantığının çokkültürcü politikalara eklemlenmesi sayesindedir.
Yani farklılıklar üzerinden ulus-devletin kendi içindeki zorlamayı kırmaya
çalışması dolayısıyladır. Ne var ki tekrar Bauman’a dönecek olursak, düzen,
modernitenin en önemli ödevlerinden biridir:
Müphemliği kazıma çabası tipik bir modern pratiktir; modern siyasetin, modern aklın ve modern yaşamın özüdür. Bu kesin olarak tanımlama ve kesin olarak tanımlanamayan herşeyin
bastırılması ya da ertelenmesi çabasıdır. (Bauman, 2003-1:18).

Gelenekselliğin ve belirsizliğin, yani aslında bir kaos halinin bulunduğu
modernite öncesi dönemin bütün toplumsal, siyasal ve ekonomik telaşlarından kurtulmaya çalışan modernite, bu kapsamda, ulus-devleti, bürokrasiyi, iş
bölümünü ve ulus üzerinden inşa etmeye çalıştığı kimliği yaratmıştır. Dolayısıyla, Bauman’ın bahsettiği düzen halinin korunmasının sorumluluğu ulusdevlete düşmüş, bu devletin üzerine kurulduğu etnisite – daha sonra ulusa
dönüşecektir - haricindeki diğer etnisitelerin bastırılması, ötekileştirilmesi
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ve zaman zaman ortadan kaldırılmasına bağlanmıştır. Keza toplum içinde bulunan farklı grupların istenen homojeniteyi bozması, aslında siyasal birliğin
oluşamaması dolayısıyla da devlet egemenliğinin tehlikeye düşmesi, güçsüz
kalması hatta ortadan kalkması demektir (Schmitt, 2006). Bu durumda ortaya
çıkacak anarşi hali ise modernizmin hiç de istemediği bir şeydir.
Bauman, yerli-yabancı, dost-düşman, bizler-onlar gibi karşıtlıkların modernitede birbirine muhtaç ve bağımlı olduğunu iddia eder. Ne var ki bu
bağımlılık asla simetrik değildir. Bu karşıtlıklarda “ikinci taraf, tasarlanmış,
zoraki tecrit edilmişliğinden dolayı birinciye bağımlıdır. Birinci ise, kendini doğrulamak için ikinciye bağımlıdır.” O halde yabancılık, doğal olarak, “ulus-devlet
inşasının atık maddesidir.” (Bauman, 2003:26-27)
Modernitenin yabancı inşası, ulus-devlet bağlamında okursak, ulusun dışında kalan başka bir ulus üzerine kuruludur. Ulus-devletin bu anlamdaki
temel fonksiyonlarından biri zaten içte bir homojenleştirmenin sağlanmış olmasıdır; yani, içte tek bir ulus için farklı unsurların ortadan kalkmış olması
gerekmektedir. O halde yabancı, başka bir ulusa mensup olandır. Çünkü bu
başka ulusun herşeyi olduğu gibi en başta kültürü farklıdır; farklı ulusallıklar
faklı kültürel öğeler, özellikler demektir. Dolayısıyla kültürel farklılık yabancı olmanın en başat koşuludur.
Ulus-devletin yabancıya muhtaçlığı kendi iç istikrarı ve egemenliğinin
devamı için önemli bir husustur. Daha da önemlisi, düzen için yabancı ayrı
bir fonksiyona sahiptir. Yani yabancı olanın her daim düzeni bozma potansiyeli, onun kontrol altında tutulmasını ve dışlanmasını gerekli kılar. Öyleyse,
sınırlar, sınırlardan geçişler, gümrükler, vizeler, yabancı politikaları, vatandaşlık düzenlemeleri ulus devletin mantığına oldukça uygundur. Bu doğrultuda kültürlerarası geçişler her zaman tehlikeli görülür; çünkü oluşturulmuş
homojen kültürün bozulması istenmez. Öte yandan küreselleşme, bir karmaşıklık hali yaratması dolayısıyla, ulus-devletin kontrol mekanizmalarını altüst etmektedir. Düzenin korunması ancak bu kontrol mekanizmalarına sahip
olunduğu sürece mümkündür. Kültür başlı başına kontrol edilmesi oldukça
güç bir yapıyken, küreselleşmeyle birlikte kültürün kontrol edilmesi ulusdevlet için artık neredeyse imkânsızdır.
Bu durum başka bir tartışmayı gündeme taşımaktadır. Küreselleşmenin
modernitenin uzantısı olduğunu iddia eden anlayışlar, kontrolün artık ulusal değil, küresel olduğunu ve düzen arayışının ulus-devletin sınırlarını aşıp
tüm küreye yayıldığını iddia etmektedirler. Hardt ve Negri’nin İmparatorluk
(2001) adlı eserlerinin temel telaşı ve ana teması budur. Onlara göre, küreselleşme ekonomik, siyasal ve kültürel anlamda tek bir dünya düzeni hede-
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fine odaklanmıştır. Bu sayede, küreselleşen farklılıkların biraradalığı değil,
kapitalizm, liberal demokrasi ve Anglo-Amerikan kültürüdür. Bu argüman,
çalışmamızı sınırlı bir şekilde ilgilendirse de McGrew (1992:65) konuya şöyle
bir yanıt vermektedir: Dünyanın tek bir global sistem olarak görülmesi küresel kültürel hegemonya ya da küresel politik entegrasyon anlamına gelmemektedir. Bundan öte, bu durum, insanların karşılıklı ilişkilerinin, karşılıklı
bağlantılılıklarının ve farkındalıklarının dünyayı tek bir sosyal alan olarak
yeniden inşa ettiği çok daha karmaşık bir konumu tanımlamaktadır.
Hardt ve Negri’nin iddiası küresel kültüre referans verse de Steger (2006),
bu kavramı tam tersine çevirir ve küreselleşmenin yaptığının kültürel küreselleşme olduğunu iddia eder. Ona göre kültürel küreselleşme, “dünya üzerindeki kültürel akışların artmasını ve yayılmasını ifade eder.” (2006:99)
Steger, kültürü, anlamın simgesel inşası, ifade edilmesi ve yayılması olarak kabul eder. Kültürün küresel konumunu ele alanları eleştiren Steger, son
yıllarda kültürel karşılıklı ilişkilerin ve bağımlılıkların artmasıyla birlikte
bazı yorumcuların çağdaş küreselleşmenin temelinde kültürel uygulamaların olduğunu düşünmelerini garipser. Çünkü ona göre:
kültürel küreselleşme rock’n’roll’un, Coca-Cola’nın ve futbolun dünya üzerinde yayılmasıyla birlikte ortaya çıkmamıştır. [...] uygarlığa ilişkin mübadelelerdeki yaygınlaşma, modernlikten çok
daha eskilere dayanmaktadır. Yine de, çağdaş dönemde kültürel aktarımın hacmi ve kapsamı
önceki dönemlerdekini çok aşmıştır. İnternet ve diğer yeni teknolojilerin sağladığı olanaklar
sayesinde, bireycilik, tüketicilik ve çeşitli ifade tarzları, daha önce görülmemiş bir serbestlikle
ve yaygınlıkla dünyayı dolaşmaktadır. Görüntüler ve düşünceler bir yerden diğerine daha kolay ve hızlı bir şekilde gönderilebilir hale geldikçe, insanların gündelik yaşamlarını derinden
etkilemektedir. Günümüzde kültürel uygulamalar çoğu kez kent ve ulus gibi sabit yerellikleri
aşmakta ve sonunda egemen küresel temalarla etkileşim yoluyla yeni anlamlar kazanmaktadır.
(2006:100)

Steger’in yaptığı vurgu, kültürlerarası geçişlerin hem kadim geçmişini
hem de geleceğini görmemize yardımcı olmaktadır. Kültürlerarası alışverişler, henüz modern devlet ya da kapitalizm keşfedilmemişken de vardı. Küreselleşmenin bu anlamdaki katkısı, bunun daha fazla bir hacimle ve daha
kolay yapılabilir hale gelmesinde aranmalıdır. Öbür taraftan, kültürlerarası
geçişler, modern algının ortaya koyduğu ve ulus ve ulus-devletin ötesinin
görülemediği yapıları aşmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte, modernitenin
öngördüğü toplumsal ya da siyasal yapılar deforme olmakta ve kültürün hareketliliğini önleyememektedir.
Son olarak belitilmesi gereken bir husus, küresel akışların elbette beklenilmeyen, karmaşık, çelişkili ve hatta kaos yaratan etkileri olması olasılığıdır.
Bu durum kimi zaman ulus-devlet kültürünü ve kimliğini, kimi zaman kültürel dönüşümleri, kimi zamansa modernitenin kültüre ilişkin bütün algısını
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etkileyecektir. Ne var ki kabul edilmesi gereken önemli bir husus küreselleşmeyle birlikte saf ya da otantik kültürlerden bahsetmenin artık mümkün
olmadığı, kültürel etkileşim, değişim ve alışverişin küreselleşmeyle birlikte
git gide artacağı ve bunun yönetilmesinin çok da mümkün olmadığıdır. Küreselleşmeyi ne olarak tanımlarsak tanımlayalım, kültürlerarasındaki geçişlerin ne modernite öncesi dönemlere, ne moderniteye ne de küreselleşme
çağına ait olduğunu aklımızda tutmamız gerekir. Küreselleşmenin bu duruma yaptığı temel etki, kültüre ilişkin algı kalıplarını kırması ve bu geçişleri daha yoğunlaştırıp, daha kolaylaştırmasıdır. Bu aşamada kültürün hangi
yönde dönüştüğüne ilişkin argümanlar, her kültürü ayrı ayrı inceleyerek elde
edebileceğimiz ve Robertson’ın da dediği gibi her yerellikte oluşan farklı sentezlere bakarak görebileceğimiz sonuçlardır. Kültürel küreselleşme ya da küresel kültür argümanları hâlihazırda üzerinde tartışılan ve belli başlı çıktıları
olan ama aklımızda şüpheye yer bırakan tartışmalardır. Bu kapsamda netlikle
görülebilecek unsur, kültürlerin birbirleri arasında ilişkiler kurduğu ve çok
yönlü geçişler sağladığıdır. Bu geçişlerin sonunun küreselleşmeyle birlikte
tek dünya düzeni olacağını öngörmek mümkün değildir.

5. Hayek’te Kültür Meselesi
Giriş kısmında belittiğimiz üzere, yukarıdaki başlıklar altında tartışılan konuların Hayek’in kültüre ilişkin görüşleriyle esas ve yakın bir ilişkisi vardır.
Bu, aynı zamanda, Hayek’in kültüre ilişkin çok az şey söylediği görüşünü de
tersine çevirdiğini iddia edebileceğimiz bir durumdur. Nitekim, aşağıda vereceğimiz Hayek’in görüşleri bir anlamda hem ulus-devletin kültür algısına
hem de egemen yapısalcı kültür anlayışına tamamen ters ve bahsi geçen iddiayı kanıtlar niteliktedir.
Öncelikle belirtilmesi gereken nokta, Hayek’in bu kapsamdaki görüşlerinin onun özgür bir toplum yönündeki sistematik düşüncesiyle yakından ilgili
olduğudur. Bu düşüncesini ise onun Özgürlüğün Anayasası (Constitution of
Liberty) adlı eserinde bulmak mümkündür. Hayek, bu eserinde medeniyet
ve ilerlemenin ne olduğunu tartışırken sosyal evrime ilişkin görüşler ileri
sürer. Ona göre medeniyet bilgiye (knowledge) ilişkin bir kavramdır. Bu bir
anlamda, toplumda bilginin artmasıyla ilişkilidir. Toplumda bilgi, bireyler
tarafından üretilir ve paylaşılır; yani bireyseldir ve her birey her türlü bilgiye sahip olamaz. Dolayısyla medeniyet, bireylerin kendi edinebilecekleri
bilgiden daha fazlasına sahip olabildikleri ve kendi bilgileri haricindeki başka
bilgilerden faydalanabildikleri durumdur. Aslında insan zihninin gelişimi bu
kapsamda medeniyetin de gelişimidir. (Hayek, 1960:22-38)
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Hayek’e göre (1960:22-38) medeniyet insan üretimi olsa da insan tasarımı
(dizaynı) değildir. Keza, medeniyetin gelişimi insanların cehaletinden kaynaklanır. Bu durum aynı zamanda bireysel özgürlüğün de sağlanabileceği ortamı yaratır. Çünkü bireyler amaçlarını gerçekleştirirken hatalar yaparlar ve
gerçekleştirmeye çalıştıkları amaçların ucu her daim açıktır. Genelde amaçlarının ve refahlarının neye dayandığını bilemeyen bireyler bireysel özgürlük sayesinde amaçlarını gerçekleştirme fırsatı bulur ve insanın geçmişteki
başarıları aslında bu bağlamda sosyal hayatı konrol edemeyişiyle ilişkilidir.
Yani aslında, Hayek ilerlemeyi medeniyete bağlar; ne var ki onun medeniyet
anlayışı toplumda bilginin artması, ve bu bilginin ne tür bir işlev gördüğüyle
ilişkilidir. Ona göre, bireysel olan bilgi, üretildiğinde diğer bireylerin de faydalanabileceği bir hale dönüşür ve bu bir anlamda medeniyeti yaratır; ancak
medeniyet yalnızca bununla ilişkili değildir.
Hayek ilerlemeyi, insan zekasının şekillenme ve dönüşme süreci, bildiğimiz
olasılıkların, değer ve arzularımızın sürekli bir şekilde değiştiği uyum ve öğrenme
süreci olarak tanımlar. Bu kapsamda ilerleme, ne her zaman iyiye doğrudur
ne de belirli bir amaç için harekete geçmektir. Hayek için ilerleme, yeni bir
şeyler öğrenme adına yeni bir şeyler öğrenme süreci, yani hareket adına hareket etmektir. Dolayısıyla, doğası gereği ilerleme, planlanamaz çünkü insan
aklının geleceği tahmin etmesi ve onu kasıtlı olarak şekillendirmesi mümkün
değildir. Keza ilerlemenin mümkün olması da aslında bir planın olmayışına
bağlıdır. Toplumda birilerinin çaba ve deneyimleri sonucu elde ettikleri bilginin etkin kullanımı ilerlemeyi mümkün kılmıştır. (Hayek, 1960: 39-53)
Hayek’in ilerleme algısı aslında bir noktada ilerlemeyi aklın keşfini ve
devrimini kutsayan yaklaşıma bir itirazdır; çünkü Hayek için akıl özünde kötü
olmasa da sınırları belirlenemezdir. Akıl sonsuz güce sahip, kendi gelişimini
kontrol edebilen bir yapıda da değildir. Dolayısıyla ilerleme, akılla eş tutulabilecek bir şey değildir. İnsan, ilerlemeyi aslında sosyal evrimle mümkün kılmıştır ki sosyal evrim akıldan çok geleneğe dayalıdır; çünkü amaçlı, kasıtlı ve
maksatlı kurumlar insan aklının dizaynı değil, onların ortak amaçsız ve ayrı
eylemlerinden ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda gelenek, doğal bir seleksiyonla
başarılı kurum ve alışkanlıkların yaşamasında akıldan çok daha önemli ve
işlevsel bir fonksiyona sahiptir. (Hayek, 1960:54-70) Peki, bu süreçte kültür
nerede, ne gibi bir işlev üstlenmektedir?
Steele (1978), Hayek’in sosyal evrim konusundaki görüşlerini, bireysel aklın rolünü minimuma indirdiği gerekçesiyle garip ve kaderci bulsa da Hayek
özünde ahlâkî kuralların kültürel dönüşünümünün kendiliğinden olması gerektiğini savunur. Ona göre sosyal evrim fikri kendiliğinde düzen anlayışıyla
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yakından ilişkilidir. Keza, yukarıda da değindiğimiz üzere amaçlı kurumlar
gelişmelerini bir icada ya da dizayna değil, daha çok ne yaptıklarının farkında olmayan birçok insanın ayrı ayrı eylemlerine borçludur. (Hayek, 1960: 58-59)
Hayek, sosyal evrimin Darwin’in biyolojik evrim fikrinden çok daha eski
olduğunun farkındadır ve sosyal evrimde insanların fiziksel ya da kalıtsal
özelliklerinin değil, başarılı kurum ve alışkalıkların taklitlerinin doğal seleksiyona uğraması gerektiğini savunur. Buna öğrenme ve taklitle nesiller
arası geçen kültürel miras da dahildir. (Hayek, 1960: 59) Hayek’in bu noktada
bireysel akıl ve davranıştan üstün tuttuğu ve nesilden nesile seçilerek geçtiğine inandığı gelenekten kastının aslında kültürel pratikler olduğu da açıktır.
Bu noktada aslında Heyek’in kültür algısı da az çok belirmiş olmaktadır.
Hayek’e göre kültür, ne doğal ne de yapaydır; ne genetik olarak geçer ne de
tasarlanabilir. Kültür, insan aklının yaratımı değildir; fakat akılın ve kültürün
eşzamanlı olarak geliştiği bir süreçtir. Edinilmiş kültürel davranışların fiziksel evrimi etkilediği gerçektir; tıpkı dil meselesinde açık olduğu gibi: Dilin ilk
ortaya çıkışı genetik seleksiyonu destekleyerek bedenin fonetik seçiciliğine
uygun konuşma aracını büyük bir gelişime uğratmıştır. Öyleyse, kültür ve
genler eşzamanlı evrilir. Kültür bu bağlamda genetik özelliklerimizin seçiminde rol oynayan faktörler arasındadır. (Hayek, 1979:155-56)
Antropolog Richarson ve Boyd da Hayek’le aynı görüştedir. Onlara (2004:5)
göre kültür bireylerin kendi türlerinden öğrenme, taklit ve diğer sosyal geçişlerle edindikleri davranışları etkileyebilme kapasitesine sahip bir bilgidir.
Bu doğrultuda kültür ve genler doğal seleksiyon üzerinden eşzamanlı olarak
evrilirler. İnsan türü, karmaşık kültür birikimine sahip tek türdür ve insana
ait kültürün en önemli tek özelliği onun nesiller üzerinden, tek bir bireyin neden olamayacağı kademeli ve kümülatif bir uyum toplamına izin vermesidir.
(Richarson ve Boyd, 2004:45)
Hayek’in sosyal evrim olarak bahsettiği kültürel evrim, daha çok mülkiyet,
dürüstlük, sözleşme, mübadele, ticaret, rekabet, kazanç ve mahremiyetle ilişkili öğrenilmiş kural, norm, ahlâkî hükümler ve pratiklerin geleneksel evrimiyle ilişkildir. Bu kurallar ne bilinçli ne de sonuçlarının analizine dayanan
rasyonel bir süreçten sonra uygulanmaya başlamışlardır. Bunlar esasında doğal bir süreçte seçilerek uygulamada olan kurallardır ve uygulanmalarının
en büyük nedeni başarılı olmalarıdır. Nitekim bu kuralların geniş etkilerini
tamamen anlamak da mümkün değildir. Bu kuralları uygulayan grupların
daha çok hayatta kaldığı ise açıktır. Başka bir deyişle kültürel evrim grup
seleksiyonu üzerinden işlemektedir. (Hayek, 1988:25) Bu durum bir anlamda
düzenin de ortaya çıkmasını sağlar:
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...düzen insan tasarımının sonucu değil, kendiliğindendir: Düzen, insanların hoşlanmadıkları,
önemini anlamdıkları, değerini bilmedikleri ancak her halükarda onları takip eden grupların
evrimsel seleksiyonu aracılığıyla oldukça hızlı yayılan belirli geleneksel ve büyük ölçüde ahlâkî
pratiklere kasıtsız bir şekilde uymalarıyla ortaya çıkar. (Hayek, 1988:6)

Hayek’e göre (1979:156-61) insana ait değerlerin üç ana kaynağı vardır:
Bunlar genetik miras, rasyonel düşünüşün ürünü olan şeyler ve son olarak
kültürdür. Kültürel evrim tarihsel olarak geçmişe gider. Öncelikle taklit ve
ardından dilin gelişimiyle insanlar öğrendikleri davranış kurallarını ve kendi çevrelerine daha başarılı bir şekilde uyum sağlamalarını sağlayan yasaları
aktarmayı başarmışlardır. Akıl daha sonradan devreye girmiştir, böylelikle
bir davranış kuralları geleneği, onu öğrenen insanlardan bağımsız olarak, insan hayatını yönetmeye başlamıştır. Kültürün evriminde birçok adım bazı
bireylerin bazı geleneksel kuralları yıkarak yeni davranış şekilleri geliştirmesiyle mümkün olmuştur. Bu elbette bu bireylerin yeni davranış şekillerinin
daha iyi olduklarını anladıklarından değil, yalnızca duruma daha muvaffak
olduklarındandır.
Özetlemek gerekirse, Hayek için kültürel evrim, biyolojik evrimin aksine,
edinilmiş karakteristiklerdir. İnsan genleri ile kültür eşzamanlı evrilir ve gelişir; ne var ki bu her daim başarıyla sonuçlanmaz. Taklit ve sosyal öğrenme
gibi fiziksel kapasiteler kültürel davranışın aktarımını mümkün kılar. Aktarılan kültürel davranışlar arasında en önemlisi farklı durumlarda grup içindeki
bireylerin ne yapacaklarını tahmin etmelerine izin veren ortak kurallar ve
sosyal normlardır. Bu tarz kurallar aslında düzeni yaratan kurallardır.
Uzun zaman boyunca korunmuş ve gelenek haline dönüşmüş düzenin kuralları rekabet sonucu seleksiyona uğrarlar. Kültürel seleksiyon bu bağlamda
grup seleksiyonunun bir çeşididir. Kültürel grup seleksiyonu tarafından seleksiyona uğramış gelenekler biyolojik evrim tarafından seleksiyona uğratılan içgüdülerden farklı ve genelde üstündür. Öte yandan kültürel grup seleksiyonu sayesinde korunmuş gelenekler aklı mümkün kılar ve bu gelenekler
aslında insan aklından üstündürler. Kültür, insan zihninin asla farkında olamayacağı şartlara uyumu mümkün kılar. Biyolojik ve kültürel evrim özellikle ortaya çıkma hızlarında birbirinden farklı olsa da aynı seleksiyon ilkesine
dayanırlar: Evrim bir hayatta kalma ve üreme meselesidir.
Hayek’in toplum algısı evrimci düzlemdedir. Ona göre toplumun evrimleşmesi ilk başta farklı amaçlarla ya da tamamen kaza sonucu uygulanan
ve içinden çıktıkları grupta diğer kurallar üzerinde hüküm sürdükleri için
korunmuş olan pratikler sürecidir (Hayek, 1972:8-9) Kültürel normlar, sosyal evriminin bir parçası ve kendiliğinden bir düzen olarak toplumda aslında
grupların hayatta kalma başarısı gösterme güdülerine hizmet ettikleri için
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kendiliğinden ortaya çıkmış, bu başarıya katkı sağlamayanlarının kendiliğinden yok olmuş olduğu; yani sosyal seleksiyona uğramış ve zaman içinde
başarılı olanlarının gelenek haline dönüştüğü kurallardır. Bu kapsamda bir
işlev üstledikleri kesindir ve özünde insan ürünü ancak insan tasarımı olmayan kurallardır. Hayek için bu tarz kurallar aklın icat ettiği kurallardan daha
üstündür ve içlerinde tarihsel deneyimleri barındırdıkları için aklın hesap
edemeceği ve aslında önemini anlamayacağı bir niteliktedir. Dolasıyla, aklı
yücelten ve aklın herşeyi kontrol edip şekillendirebileceğine inanan bütün
yaklaşımların kültür meselesine bakış açısı bu bağlamda kültürün bir şekilde kontrol edilip, şekillendirilebileceğini savunur ve bu kapsamda Hayek’e
göre hatalıdır; çünkü Hayek’e göre kendiliğinden bir düzen olan kültür, kendi
normlarını tarihsel süreçte evrilerek oluşturmuş ve bu süreçte aklın tasarım
gücü rol oynamamıştır. Nitekim, kültür açısından bu tarz bir tasarım girişimi
de hiçbir zaman başarılı olamamıştır.
Yukarıdaki başlıkların her birine tek tek dönecek olursak, Hayek’in kültür
algısının kültürün toplumsal boyutunu içine alan ancak bireylerin rolünü oldukça önemseyen bir yapıda olduğu söylenebilir. Ona göre, kültürel kuralların nesilden nesile ve toplumdan topluma geçişi ve alışverişi tıpkı malların
piyasadaki mübadelesi gibi kendiliğinden, yani insanların müdahale edemediği süreçlerle gerçekleşir. Bir anlamda bir bilgi aktarım süreci olan kültürel
geçişler (alışverişler) hiçbir otoritenin merkezi olarak kontrol edemeyeceği,
keza böyle bir kapsitesinin de olmadığı bir süreçtir. Toplumdaki bireysel bilginin merkezi olarak kontrol edilemeceğini en başta kabul eden Hayek’in bu
kapsamdaki ikinci sorunsalı düzenin nasıl ortaya çıktığıdır ki Hayek, kültürel
normların oluşturduğu düzenin evrimsel bir süreçte, insanlar arasındaki ilişkiler sonucu ve deneyimlerin getirileriyle, müdahaleye gerek duyulmadan
ortaya çıktığına inanır. Dolayısıyla Hayek için,
1. kültür insan üretimi ancak insan tasarımı olmayan kendiliğinden bir
düzendir;
2. nesilden nesile ya da toplumdan topluma kültürel geçişler doğal bir o
kadar da önemli süreçlerdir; çünkü bunlar insanların hayatta kalma içgüdülerinin sonucu olarak tarihsel deneyimin sosyal seleksiyon yoluyla
aktarımıdır;
3. küreselleşmenin bugün yaptığı, yapısalcıların iddia ettiğinin tam aksine küresel kültürün hegemonyasını inşa etmek değil, kültürlerarası
geçişleri daha yoğun ve hızlı bir hale getirmektir. Doğal olarak geçişkenliğe sahip kültürün küreselleşme bağlamında yaşadığı dönüşüm bu
anlamda yeni ancak olağanüstü değildir;
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4. herşeyden önemlisi, kültür bir misyona sahip değildir. Kültürün hegemonya kurma aracı olduğunu iddia eden yaklaşımlar Hayek’in görüşlerinde değer bulmaz; çünkü Hayek için kültür grupların hayatta kalma
araçlarından birdir;
5. ulus-devletin kültüre yüklediği ayrıştırmacılık görevi yalnızca onun siyasal amaçlarıyla ilişkili ve kültüre atfedilebilecek bir özellik değildir.
Kültürün ana işlevi farklılık yaratmaktan ziyade insanların dünyayı anlamlandırma çabalarına karşılık vermektir. Bundan da önemlisi, ulusdevletin kültürün kontrol edilip şekillendirilebileceğine olan inancı Hayek açısından kabul edilmesi imkansız görünen anlayışlardan biridir.

Sonuç
Hayek, çalışmalarında kültür meselesine geniş bir yer ayırmış değildir. Kültüre ilişkin derinlemesine ve uzun tartışmalar yapmaz ancak bu onun kültür
konusuna tamamen ilgisiz olduğu anlamına da gelmez. Hayek için kültür, bir
sosyal evrim meselesidir. Hayek’te sosyal evrim insanların genetik özelliklerin ya da insanların kendilerinin doğal seleksiyona uğraması değil, insan
ürünü olan ancak insan tasarımı olmayan ve tarihsel başarı gösterip hayatta
kalmış kurumların önemi üzerine kuruludur ki bu durum sınırlı olan akla üstündür. Kültür de bu anlamda hayatta kalmış bir normlar bütünüdür. İnsanlar
kültürün kurallarını akıllarıyla her zaman anlayabilecek kapasitede değillerdir. Daha da önemlisi, insan aklı kültürü kontrol edip şekillendirebilecek yeterlilikte değildir. Dolayıyla kültür gibi kendiliğinden bir düzeni kontrol edip
şekilledireceğini düşünen her inanç hatalıdır. Nitekim, tarih boyunca kültürü
merkezi bir şekilde yönetebilen hiçbir mekanizma söz konusu olmamıştır.
Kültür, insanların dünyayı anlamdırma çabalarının doğal bir ürünüdür.
Bu bağlamda aslında bir bilgi sürecidir. Bilgi, toplumda bireysel olarak üretilir ancak toplumun diğer üyeleri üretilen bu bilgiyi paylaşırlar. Bilgi paylaşıldığında bireyler kendi başlarına edinemeyecekleri bilgilere de sahip olup
kendilerinin olmayan bilgiden faydalanma şansı bulurlar. Bu aslında insan
doğasının doğal bir eğilimidir. Kültürlerarası geçiş ve alışverişler de aslında
malların piyasadaki mübadelesi gibi, kültürel bilgi ve kodların mübadelesidir
ve piyasanın üstlendiği işlevin aynısını üstlenir: Barışçıl süreçler yaratmak.
Dolayısıyla kültüre bir misyon yüklenecekse o misyon ancak insanın doğal
olarak ürettiği ve paylaştığı kültürün bireyler arasında barışçıl bir anlamlandırma çabası olduğudur. Tıpkı piyasa gibi kültüre yapılacak her müdahale de
bu doğal süreci sekteye uğratıp, öngörülmeyen sonuçlara yol açabilir ve aslında sonuçta başarısızlığa mahkumdur. Bu, herşeyden öte özgür bir toplumun
yaratılmasına müdahaledir.
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Özgürlük, Çoğulculuk ve Barış
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Dünyamız, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çoğulluk olgusunun her
açıdan kendisini ortaya koyduğu bir yer haline gelmiştir.Küreselleşen dünyanın ana fenomeninin çoğulculuk olduğu günümüzde dünyayı kuzey-güney, doğu-batı şeklinde din, kültür ve ekonomi açılarından kategorize etmenin anlamı olmadığı gibi imkanı da kalmamıştır.Sınır ve duvarların yıkıldığı
dünyamızda diyalojik etkileşim ve ilişki, merkezi insani durum olarak zorunlu hale gelmiştir. Hiçbir kültür, kimlik, din ve topluluğun tek başına kendi
kendine yeterli bir şekilde yaşamasına imkan kalmamıştır, bütün insani farklılıklar birbiriyle bağımlı ve etkileşim içerisine girmek zorunda kalmışlardır. Hepimiz gezegende farklılıklardan oluşan tek bir insan topluluğu olarak
yaşama durumundayız.
Tek bir insan toplumu olarak farklılıklarımızla beraber birarada nasıl yaşayabileceğimiz problemi, hepimizi meşgul eden insanlığın sahici sorunudur. Çoğulluk olgusu her zaman varolmuştur, ancak bugün değişen şudur:
Çoğulluk çoğulculuk şeklinde derece ve kalite açısından bir duygu, düşünce
ve davranış biçimi şeklinde değişiklik göstermiştir. Çoğulluk, bütün toplumlarda insanlar arası varolan farklılıkları ifade eden ampirik bir realitedir.
Çoğulculuk ise çoğulluğu bir değer ve zenginlik olarak değerlendiren, onun
korunup geliştirilmesini savunan bilinç düzeyini ifade etmektedir.Çoğulluk
yeni bir olgu değildir. O insanın olduğu her yerde varolmuş bir olgudur. Yeni
olan çoğulculuktur. Sahici anlamda çoğulculuk insanlığın kültürel, etnik,
27
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dinsel, sanatsal, edebi açılardan fikir ve değerlerine saygı göstermeyi, bunların özgünlüğünü kabul etmeyi, insani çoğulculuğun dinamizmini ve geçişliliğini kabul etmeyi ve farklı özgün kimliklere sahip insanların ve grupların
barışçıl bir şekilde etkileşimini ifade etmektedir. Çoğulculuk, farklılıkların tanınmasından daha fazlası demektir, çoğulculuk, farklılıkların birbiriyle ilişki
kurması, etkileşimini ve ilgililiğini kapsamaktadır.
Çoğulculuk, kişinin kendi kimliğini kaybetmesi ya da kimlikler arası farklılıkların ortadan kaldırılarak herkesin aynılaşması değildir.Çoğulculuk, insanlar arası farklılıkların ve özgünlüklerin kabul edilmesi, insani farklılığın
doğal bir ihtiyaç olduğunun fark edilmesi, farklılıklar arasındaki sınırların
izolasyonlaşma çizgileri olarak değil, insan tecrübesinin devamlılığı olarak
değerlendirilmesi demektir.Çoğulcu ve özgür bir yaşam, farklılıkların kabul
edilmesi, tanınması, değer verilmesi ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Bireysel ve toplumsal miras ve farklılıklar herkes için değerli bir kaynak olarak
düşünülmelidir.Birarada yaşamak için iki farklı kültürün olduğu görülmektedir. Birinci kültür insanların tarihlerini, geleneklerini, inançlarını, ritüellerini, ibadetlerini, folklorunu ve müziklerini kapsayan yüzeydeki kültürdür.
Yüzeydeki kültürün gerisinde ortak insan kimliğini, değerlerini, tutumlarını,
ideallerini ve ihtiyaçlarını kapsayan derin bir kültür dünyası vardır. Birarada yaşamak için yüzeydeki kültürün arka plandaki derin kültürü oluşturan
insanlık kimliği ve ideallerinden soyutlanmaması gerekmektedir. Birlikte
yaşama hiçbir şekilde ben demeyi ortadan kaldırmamaktadır. Farklılıklarla
birlikte bir arada yaşama, bir arada yaşamayı ve farklılıklarımızı birlikte yaşamayı içeren zorlu bir meydan okumadır. Barış içinde farklılıkları koruyarak
bir arada yaşama, her bireyin özgünlüğünü, onurunu ve özgürlüğünü tanıyarak farklı benlerden oluşan özgür ve çoğulcu bir insan toplumu oluşturmayı
amaçlamaktadır.
Bir arada yaşama, tek başına amaç değildir. Kaygı ve korkunun mağlup
edilmesi ancak bütün insanların bulundukları yerlerde tek bir toplum olarak
sorumlu, özgür ve özgün insanlar olarak birarada yaşama değerine duydukları bağlılıkla mümkündür.İnsani çeşitliliğin korunduğu ve farklılıkların birlikte yaşanmasının mümkün kılınması halinde insanlar birbirleriyle ilgili ve
ilişkili hale gelirler. İnsanlar, bütün farklılıklarını ve potansiyellerini sahici
anlamda özgür bir toplum oluşturmak için seferber etmelidirler. Bu yüzden
farklı insanlar, bir arada yaşayan topluluk olmaktan çoğulcu ve özgür bir insan toplumuna geçmek için adım atmalıdırlar. Diyalogun organize edilmesi
yeterli değildir, aynı zamanda bir arada ve birlikte yaşamanın sürekli olarak
yeniden şekillenmesi ve organize edilmesi gerekmektedir.
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Bütün farklılıkların özgürce ve barışçıl şekilde bir arada yaşadığı ve herkesin farklılıklarını birlikte yaşadığı bir toplumun inşa edilmesi herkesin önünde duran büyük bir meydan okumadır.Bu büyük meydan okuma karşısında
ne tür ortak insani düşünce ve değerler geliştirilebilir? Bizim farklı olmamız
bizim bir arada yaşayan yabancılar ya da komşular olduğumuz anlamına
gelmemektedir. Bütün insanlar, bütün farklılıklarıyla beraber birbirine ilgisiz komşular ya da yabancılar değil, aynı aileye mensup akrabalardır. Ortak
insani akrabalık ve ortak insanlık ailesi kavram ve bilincini yitirmiş bulunmaktayız.Ortak aile ve akrabalık kavramları, çatışmalarımız, kaygılarımız ve
korkularımız yerine bizim ortak insani köklerimize hitap etmektedir. Ortak
aile ve akrabalık kavramları, aile üyesi olan bütün insanlar arasında eşitliği
gerektirmekte, dar kültür, din, mezhep ve millet tanımlarının ötesinde bizi
büyük insanlık ailesine üye yapmakta ve bu büyük aileye karşı sorumlu kılmaktadır. Bu büyük ailenin sorunlarının çözüm yoluna girmesinde ve aile
hayatının düzenlenmesindeherkesin katkı ve çabalarına ihtiyaç vardır.Böyle
bir kavrayış, toplumları izolasyondan işbirliğine, kamplaşmadan uzlaşmaya,
bir arada olmaktan sahici insan toplumu olmaya yöneltebilir.
İnsana saygı ve insani çoğulculuk temelinde insanlar arası yeni bir ilgi
ve ilişki biçimine ihtiyaç duymaktayız. İnsanlığın bugünkü durumu nedir?
sorusu kadar insanlığa yakışan durum ne olmalıdır? sorusu da sorulmalıdır.
Yani olan ile olması gerekenin birlikte araştırılması gerekmektedir. Yirmi birinci yüzyıl ya insanlığın barış içinde birlikte yaşama yüzyılı olacak ya da
yirmi ikinci yüzyıl olmayacaktır.Savaş ve fanatizm kültürü bütün insanlığı
evrensel bir mezara gömerken, barış ve çoğulculuk kültürü ise insanlık için
birlikte yaşamanın yolu olarak gözükmektedir. Barış, özgürlük ve çoğulculuk
temelinde farklılıklarımızın birlikte tecrübe edildiği bir sosyal ve siyasi düzenin nasıl oluşturulacağı sorusu çok önemlidir.Ayrımcılık, sterotipleştirme
ve önyargıya dayalı olarak farklı olanı kurgulayan ve farklı olanla ilişkiyi
reddeden kişilerden oluşan bir toplummu istiyoruz yoksa her türlü ayırımcılığa karşı net bir tavır koyan, her insanı tam hak ve özgürlük sahibi bireyler olarak gören kişilerin oluşturduğu bir toplummu istiyoruz sorusu bu
çerçevede kilit soru durumundadır.Bu soruya verilecek cevap, farklılıklarla
beraber birarada yaşamak için hangi ilke ve değerlere sahip olmamız gerektiğini de belirleyecektir.
Farklılıklarla beraber birarada nasıl yaşayacağımız ve farklılıklarımızı bir
arada nasıl tecrübe edebileceğimizin ilkelerini, değerlerini ve yeteneğini nasıl geliştireceğimiz konusunda ciddi bir eğitime ve olgunlaşmaya ihtiyacımız
vardır.Yazının icadının üstünden bugüne kadar geçen yaklaşık üçbin beş yüz
yıllık zaman diliminin savaşlar ve çatışmalarla geçtiğini biliyoruz. Bu üç
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bin beş yüz yıllık süreçin sadece yaklaşık iki yüz elli yılının barış içinde geçerken, geri kalan kısmını ise savaş, yıkım, işgal ve şiddet doldurmaktadır.
Başka bir ifade ile insanlık, tarihte refah, barış ve özgürlüğü gerçekleştirmeyi başaramamış, ama savaş ve çatışma çıkarma konusunda ise çok başarılı
olmuştur. Bugünde insanlık, “kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrenmiş olmasına rağmen,” insan gibi bir arada yaşamayı hala öğrenememiş
durumdadır.
İnsana insan olduğundan dolayı saygı duyulması birarada yaşamanın temel değeridir. İnsan, hiçbir şekilde, etnik, cinsiyet, dinî, mezhepsel, renksel ya
da kültürel açılardan tanımlanan bir objeye indirgenmemelidir.İnsana saygı,
temel değerdir.Farklı olanı yabancı düşünmek, insane saygı değeriyle bağdaşmamaktadır.İnsan, insanın ötekisi değildir. İnsanın zıtlık anlamında ötekisi,
insan değil, şeytandır. Farklı olan kişi, yabancı değil, birarada yaşayacağımız
partnerimiz konumundadır.Hepimiz tek başımıza insan değiliz, hepimiz birlikte insanız.Hep birlikte insanlığımızı gerçekleştirdiğimiz durumun adı medeniyettir.Hep birlikte insanlığımızı gerçekleştirmediğimiz takdirde ortaya
vahşet ya da barbarlık denilen gayri insani durum ortaya çıkmaktadır.
Küreselleşen dünyada küreselleşen çoğulculuk olgusuyla nasıl başa çıkılabileceği ve yeni durumlar altında birarada yaşamanın nasıl gerçekleştirilebileceği problemi, insanlığın ve gezegenimizin geleceği açısından hayati
önem taşımaktadır. Farklılıkların inkar edilmesi, baskı altına alınması ve
asimile edilmesi gibi eski usuller, farklılıklar içinde barış içinde birarada
yaşamaya hiçbir şekilde katkı sunmamaktadırlar. İnsani kimlik, insan onuru,
insan hak ve özgürlükleri, hukuk, diyaloğ ve tolerans ilke ve değerleri etrafında sahici özgürlükçü bir anlayışın geliştirilmesi, özgünlükleri ve farklılıkları olan insanlar olarak birarada nasıl yaşayabileceğimiz sorunu konusunda
sivil, demokratik ve liberal bir anlayış geliştirmemize yardımcı olabilir.
Ortak insanlık ve ortak insanlığımızın geleceği kavramlarının dayandığı
bireysel insan onuru değeri, farklılıkları koruyarak birarada yaşamanın değişmez temelidir. İnsanlığımızın bütün mirasını sahiplenmek ve her bireyin
eşit derecede onura sahip olduğunu tanımak, insan onuru kavramının esasını
oluşturmaktadır. Çoğulcu bir toplumda barış içinde yaşamamız, ancak onur
açısından eşit varlıklar olarak yaşamamız sayesinde mümkün olur. Cinsel,
dinsel, mezhepsel, kültürel, dilsel ve renksel farklılıklarımız hiçbir şekilde
insan onuru açısından eşitliğimizi bozmamaktadır. İnsan onuru, bu dünyayı
paylaşan bütün insanların paylaştığı tek evrensel değerdir.İnsanlığın global
sorumluluğu, herkesin eşit onura sahip insanlar olarak yaşadığı özgür bir
toplum meydana getirmektir.
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İnsan hayatına saygı, birlikte yaşamanın en merkezi değerlerinden biridir.
İnsan hayatına yönelik tehditler, bugün bütün dünya üzerinde artmış bulunmaktadır. İktidar, teknoloji ve silahlarla donatılmış tehlikeli güçler, dünyanın her tarafında insan hayatını hedef almakta, her gün yüzlerce kadın-erkek
ve çocuk hayatını kaybetmektedir. İnsan hayatının dokunulmazlığı ve maneviliği her gün yok edilmektedir. İnsan hayatı kutsal olup ona hiçbir şekilde
dokunulmamalıdır. İnsan olma açısından herkesin eşit olduğu düşüncesi, tek
bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek, tek bir hayatı kurtarmanın
bütün insanlığı kurtarmak anlamına gelmektedir. Her onurlu ve özgür insanın barış içerisinde yaşamaya hakkı vardır. Barış, artık bir ideal olmaktan
çıkmış, bir insan hakkı konumuna gelmiştir.
İnsan onuru açısından eşit olan insanların özgürlük ve haklar açısından da
eşit olması gerekmektedir.İnsanın hak ve özgürlüklerine saygı, barış içinde
bir arada yaşamayı mümkün kılmaktadır.Herkesin insan onuru ve özgürlükleri açısından üstün değil, eşit olduğunun kabul edilmesi, bütün kişi ve grupların ötekinin düşünce, inanç, ideoloji, değer ve kültür açısından farklı olma
hakkını kabul etmesi gerekmektedir. Birlikte yaşamak fikri, herkesin farklı
olma hakkını tanımayı, hiç kimsenin kendi yaşam tarzını diğerlerine zorla
empoze etmemesini gerektirmemektedir.
İnsan onuru kavramı, asli vurguyu asli kimliğimize yapmaktadır. İnsan
onuru değeri sayesinde etnik, dinî, dilsel, renksel, cinsel ve kültürel farklılıklarımızın, bireyin insanlığına yabancılaşmasına engel olmaktadır. İnsan kimliğimizi oluşturan insan onuru temel değeri, farklılıklarımızla yapıcı, yaratıcı ve özgürce ilişki kurmamıza imkan tanıdığı gibi, bize geçmişe hapsolmuş
değil geleceğe bakan bir perspektif sunmaktadır. İnsan onuru kavramı, bizi
oluşturan farklılıkların birey için bir kimlikler hapishanesi olmasına engel
olmakta, kimlik dediğimiz unsurların özgürleştirici bir kaynağa dönüşmesini
sağlamaktadır. Çoğulcu ve özgür bir toplumda ilişki ve yeni tecrübelere açık
olma sayesinde tek bir kimliğe hapsolmak yerine kendimize sürekli olarak
yeni boyutlar ekleyerek yenilemek imkanına sahip oluruz. Kimliğimizin farklı kimlik ve kültürlerle muhabbet etmesi ve ilişkiye girmesi, kendi kimliğimizin ortadan kaybolması anlamına gelmemektedir.Kimlik fetişizminin insani
alanda neden olacağı başarısızlıklara karşı, iletişim ve açıklık, kimlik denilen
kurguyu, insani ilişkilerde zengin bir kaynağa dönüştürmektedir.
İnsani özgürlük ve çoğulculuk, yaşamı, psikolojik, ahlâkî, manevi, sosyal,
kültürel, ekonomik ve dinî açılardan dolu dolu yaşamamıza imkan sağlayan
erdemli ve değerli bir olgu haline getirdiği gibi, insani farklılıklar insan
onuru ve barışla bağdaşmayan eşitsizliklerin ve çatışmaların kaynağı da ola-
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bilmektedir. Özellikle, her türlü insani faaliyetimizi kapsayan kültür kurgusu ve kim olduğumuz sorusunun cevabı olan kimlik kavramı, bizi ayıran
ve çatıştıran bir anlamda kullanılmaktadır. İnsan olmamızın ve oluşumuzun
doğal tezahürleri olan farklılıklarımız, çatışma ve şiddeti meşrulaştıran araçlar değildirler. Spesifik kültür çevreleri ve kimliksel aidiyetler kadar, ortak
insanlık medeniyetinden bahseden, kültür ve medeniyetlerimizi diğer insanların tecrübe ve miraslarıyla ilişkilendiren bir anlayışa ihtiyaç vardır.İnsanın
yok edilmesi için çoğu zaman farklılıklarımız gerekçe gösterilerek insanla
birlikte insan onuru da ortadan kaldırılmıştır. İnsan onurundan hareketle
insani farklılıkların değerli görülmesi, insanı yok edilecek hedef olmaktan çıkarmaktadır, çünkü insan onuru değeri bize şunu öğretmektedir: İnsan olarak
hepimiz farklıyız, insan olarak hepimiz eşitiz.
Her türlü insani faaliyeti ve ürünü içinde barındıran insanlık mirasının
zengin muhtevası, insani çeşitliliğimizin ve zenginliğimizin aynası olduğu
gibi, özgür, onurlu ve çoğulcu bir insan toplumun oluşturulmasının ve varlığının korunmasının örneklerini, değerlerini ve ilkelerini de barındırmaktadır. İnsanlık tecrübesi, özgürlük ve toleransın birarada yaşamanın esasını
oluşturan iki temel değer olduğunu bize göstermektedir. Özgürlük ve tolerans birbirinden ayrılmayan iki değerdirler. Özgürlük ve tolerans değerleri,
anlamayı, anlayışı, uzlaşıyı, farkına varmayı, ilişki kurmayı, antipati yerine
ilgilenmeyi ve sempati duygusunu geliştirmeyi sağlamaktadır.
Özgürlük ve tolerans, sadece kendimizden farklı olanla ilgili geliştirilen, bir
tarafın diğerine üstten bakarak lutfettiği tutumlar ve ilişkiler değildir. Özgürlük ve tolerans, kendimizle, kendimize benzeyenlerle ve kendimizden farklılaşanlarla geliştirilebilecek ve gerçekleştirilebilecek değer ve ideallerdir. Özgürlük ve toleransta ben, ötekiyle nasıl ilişki kurabilirim ve anlayabilirim? sorusu
kadar, ben kendimle nasıl ilişki kurabilirim ve kendimi nasıl anlayabilirim?
sorusu da önemlidir ve değerlidir.
Özgürlük ve barış içerisinde bir arada yaşamak için, ilk önce kendimizle
yaşamayı öğrenmekten başlayan sonra ötekine uzanan bir süreci tecrübe etmeliyiz. İlk önce kendimize evet demeyi öğrenmeliyiz ki sonra öteki ve farklı
olana evet diyebilelim. Kendi kişisel dünyamız monolitik olmadığı gibi, dış
dünya da homojen değildir. Kendi iç dünyamızın farklı bölümlerini yani iç çoğulculuğunu tanıdığımız zaman, dış dünyadaki çoğulculuğu daha rahat kabul
edebiliriz. Özgürlük, kendimizi dar kimlik sınırlarımızın içine hapsetmek yerine, kendimize ötekinin perspektifinden bakma imkanı sağlamaktadır. Başka bir
ifade ile özgürlük, hem kendimiz hem öteki hakkında bir tefekkür ve içe bakış
faaliyetine imkan sağlamaktadır.Bu tefekkür ve içe bakış sayesinde bireye in-
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san olarak saygı duymayı, herkesin insan olarak eşit değere sahip olduğunu
anlamayı, herkese aynı insani muamelenin yapılması gerektiğini öğreniyoruz.
Özgürlük ve toleransın ne olduğu sorusuna şimdiye kadar çok farklı cevaplar verilmiştir. Toleransın pratik düzlemde nasıl uygulanacağı konusunda
izlenecek stratejik davranış biçimi konusunda da kesinlik yoktur.Özgürlük
ve toleransın ne olduğu konusunda farklı anlayışlar ve kavrayışlar olmasına
rağmen, özgürlük ve toleransın muhatabının kim olduğu konusunda ortak
bir kavrayış vardır: Özgürlük ve toleransın muhatabı, bütün insanlardır ve insan hayatının hiçbir alanı özgürlük ve toleransın dışında tutulamaz. Özgürlük ve tolerans, insanı muhatab kabul edildiği ve insanın olduğu her yerde
uygulanmalıdır.
İnsan onuruna herkesin eşit bir şekilde sahip olması, herkesin hak ve özgürlüklere eşit olarak sahip olmasını gerekli kılmaktadır. İnsan hakları, tek
bir medeniyetle, kıtayla, dinle, cinsiyetle ya da milletle sınırlı değildirler. Hepimizin farklılıklarımızı birarada koruyarak ve tecrübe ederek yaşamamızı
şağlayan ortak zemin, insan haklarıdır.İnsan onuru, bütün insanların temel
hak ve özgürlüklere sahip olduğunu gerektirdiği gibi, insan hakları da doktrini de bütün insanların onur açısından eşit olduğunu kabul etmektedir.
İnsan onuru, ortak insanlığımızı ve hepimizin özgün ve biricik bireyler olduğumuzu birlikte içermektedir. İnsani onura sahip olma açısından bütün insanların eşit olması, bireyin homojen bir varlık olduğu anlamına gelmemektedir. Birey olmak, kendimize özgü bir kimliğe sahip olmak ve diğerlerinden
farklı olmayı gerektirmektedir. Bizi, diğerleriyle aynı yapan değil, bizi biricik
yapan şey bizim özgünlüğümüzdür.İnsanın kendisini biricik yapan kültürel,
dinî, dilsel, etnik ve diğer özelliklerini yaşaması, kendisi için iyi ve uygun
gördüğü yaşam tarzını seçmesi insani bir hak ve özgürlüktür.İnsan, tek bir
inanç, kültür ya da düşünce sistemi içinde kalmaya zorlanmamalı, birey istediği zaman daha önce yapmış olduğu tercihleri değiştirebilmeli ve yeni
seçimlerde bulunma imkanına sahip olmalıdır. İstediği zaman bir gruptan
ayrılma, inancını değiştirme ya da yeni bir ideolojiyi benimseme imkanına
sahip olmalıdır. Çoğulcu ve barışçıl bir insani yaşam için bireye dışarıdan bir
yaşam tarzı, değer ya da inanç empoze edilmemelidir. Seçme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, adalet, barış, tolerans, insan onuruna
ve özgürlüğüne saygı çoğulcu ve özgür bir toplumun değerleridir.
Asimilasyon ve tek tipleştirme, bireysel ve toplumsal hayatta benimsenecek doğal ve gerçekçi bir yol değildir. Asimilasyon ve tek tipçi bir anlayış içerisinde azınlık olana çoğunluğun kimliğini dayatma metodu, eskiden beri uygulanan fakat çok başarısız olan bir yoldur. Azınlığı çoğunluk içinde eritmek
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şeklindeki anlayış yerine, azınlığın farklılığını kabul ederek onu hak ve özgürlükler açısından eşit kılmak, onun farklılığını korumayı sağlama yaklaşımı esas alınmalıdır. Toplumsal yaşam, çoğunluk ya da azınlık açısından şekillendirilemez. Egemen kültürün kuralları, değerleri ve adetleri hiçbir şekilde
farklı din, dil, kültür ve inançlara karşı ayırımcılığın, nefretin ve düşmanlığın
aracı haline getirilmemelidir. Kimlikler ve farklılıklar doğal bir insani durum olarak görülmeli, farklılıklar hak ve özgürlüklerle donatılmalı, kimlikleri
statik pozisyonlara hapsetmek yerine onların birbirine doğru yaklaştırılması
ve insanların yararına olacak faaliyetlere birey ve grupların gönüllüce katkı
sunması teşvik edilmelidir. Asimilasyon ve tek tipleştirme yerine bireyin biricikliği, farklılık ve çoğulculuk, herkesin insan onuru açısından eşitliğine
dayanan yeni bir değerler ve ilkeler sistemine ihtiyaç vardır.
Hepimizin ortak insanlığını ve bireysel biricikliğini kabul etmeyen bir
anlayışın, bizi bir tekçilik içinde zorla asimile etmesi ve zorlama bir homojenizasyona girişmesi yaşamımızın doluluğunun kaybolması anlamına gelmektedir.Bu olumsuz anlayışa karşılık, ortak insanlık, bireysel özgürlük ve
insanlararası ilişki unurlarını içermeyen bir çoğulculuğun da karşılıklı kabulü ve insani kapsayıcılığı içermesi de mümkün değildir.İnsanlık şeklinde
ortak bir kimliğin varlığını ve bireyin kendisini gerçekleştirme hakkını kabul
ettiğimiz takdirde, her biricik bireyin eşit temelde insan onuruna sahip olduğunu ve bizim dışımızdaki farklılıklar dünyasına misafirperverce davranmamızı gerektiren insani nitelikte yeni bir değer ve ahlak sistemiyle donanmamız ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Özgürlük ve farklı olanla ilişki kurma, bu
yeni insani değer ve ahlak sisteminin doğal parçasıdırlar.
İnsan onuruna dayanmayan, özgürlük ve ilişkiyi dışlayan bir etosun çok
ciddi bir insani maliyeti bulunmaktadır. Özgürlüğün, çoğulculuğun ve ilişkinin olmadığı bir ortamda öteki ve farklı olan hakkında çok kolay bir şekilde
sterotipler icat edilebilir, gerilim, şüphe ve endişenin hakim olduğu bir insani ilişkiler dünyası kurulabilir, farklı olan birey ve gruplar kolaylıkla bütün
kötülüklerin kaynağı haline getirilebilirler. Kısacası böyle bir ortamda çatışma, düşmanlık ve ayrımcılığüın varolması için her şey olabilir.İnsan onurunun ve özgürlüğünün yokluğu, insanın insanı kullandığı ve istismar ettiği
her türlü gayri insani durumun önünü açabilir.
Bizden farklı olanlarla misafirperverliğe dayalı yeni bir ilişki geliştirme
ihtiacı, küresel düzeyde bir insani yaşamın olmazsa olmazıdır. Sahici insani
yaşam, her bireyin insan onuruna saygı duyması, insanlık için ortak iyiye
katkı sunması, farklılık ve çoğulculuğu geliştirmesi, şiddetten uzak kalarak
ilişki kurma kapasitesini ifade etmektedir. İnsani olanın korunması, farklı
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olma hakkının tanınması, yaratıcı ve yenileştirci girişimlerde bulunma imkanını kapsamaktadır.Sahici insani yaşam, sosyal, kültürel ve siyasal başta olmak üzere insan hayatının her alanını kapsamaktadır. Herkesin insani onuru
ve özgün kimliğine saygı, sahici insani yaşamın olmazsa olmazıdır.
Çoğulculuğun olduğu insani bir yapıya karşı körleşmek, yani diyalog ve
misafirperverlik kapılarını kapatmak, özgürlüğümüzü tehdit ettiği gibi sahte
bir güvenlik duygusu yaratmaktan başka bir işe yaramamaktadır Soyutlanmış
ve kapalı bir toplum içine kendimizi hapsetmek, bizi atalete ve konformismin
kucağına düşürmektedir.Diyalog ve toleransın yokluğu, insanları küreselleşen dünyadan insani gelişim için gerekli olan farklılıkların ve yeniliklerin
yararlarından mahrum bırakmaktadır.Kendisini soyutlamış ve içine kapatmış
insan toplulukları, genellikle bireysel özgürlüğe, insan hak ve özgürlüklerinin uygulanmasına düşman olan bir çevre ve iklim yaratmaktadırlar.
İnsanlık tarihi, diyalog ve toleransın yokluğunda ortaya çıkan insani maliyet konusunda bize değerli dersler öğretmektedir.İnsanlar kendilerinden
farklı olanla konuştukları, muhabbet ettikleri, birbirlerinin farklılıklarını misafirperverlikle karşıladıkları ve birbirlerini ayıran sınırların ötesine geçip
birbirlerini tanıdıkları sürece insan hayatı daha barışçıl, müreffeh ve özgür
olmuştur.Öteki olana kendimizi kapattığımız ve sadece kendi kendimize yeter olduğumuz yanılsamasını gerçek zannetme hatasına düştükçe, özgürlüğümüzü, onurumuzu ve güvenliğimizi tehdit eden felaketler ardı ardına
gerçekleşmiştir. Haklar açısından eşitlik ve haklara karşılıklı saygı, diyalog
ve barışın önündeki engellerin kaldırılması için önemli değerlerdir. Eşitlik
temelinde insan haklarının korunmadığı ve saygı gösterilmediği yerlerde
sosyal gerilim ve çatışmalar ortaya çıkmakta, farklılıklar, gerilimleri ve çatışmaları yoğunlaştıran ve arttıran araçlara dönüşmektedirler.
Her bireyin kendi özgün unsurlarını yani kimliğini koruma, geliştirme
ve çeşitlendirme hakkı vardır.Kişinin kendi kimliğini oluşturan unsurların
farkında olması, onu geliştirmesi ve farklılaştırması, bizi korku, kaygı ve
kaybedilmiş olmak duygusundan korumaktadır. Aynı zamanda farklı olandan
korkma duygusu manipule edilebilir, düşmanlık ve nefret yaratılabilir.İnsan
genellikle kendini diğerlerinden farklılaştırma eğilimindedir.Kişinin kimliğini farklılaştırması çoğulculuğa neden olurken öte yandan kimliğin dar ve sığ
bir sadakat anlayışına kurban edilmesi nefret, düşmanlık, ırkçılık, doğmatism
ve totaliteryanizme neden olabilir. Bireyin kendisini diğer insanlardan farklılaştırmak istemesi ne kadar tabii ise, diğerlerini kendine düşmanlaştırması
ve yabancılaştırması da bir o kadar yapay ve gayri insanidir.
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İnsani ilişkileri ortadan kaldıran en tehlikeli psikolojik ve sosyolojik hal,
üstünlük dugusudur. Çoğu zaman dinimizin, milliyetimizin, cinsiyetimizin,
kültürümüzün ve rengimizin diğerlerinden üstün ve mutlak olduğunu iddia
ediyoruz. Üstünlük ve mutlak doğruluk iddiası, farklılıklar içinde özgürce ve
barışçıl bir şekilde bir arada yaşama amacıyla bağdaşmamaktadır Kültürlerimizin, dillerimizin, dinlerimizin, algılarımızın, geleneklerimizin, tecrübelerimizin farklılığını ve özgünlüğünü göz ardı etmeden onların ötesinde insani olanın ne olduğunu keşfetmemiz gerekmektedir.İnsan onuru perspektifi
çerçevesinde insanlar birbirlerine üsün görülmemeli, herkese eşit insanlar
olarak bakılmalıdır.
Cinsiyetçilik, ırkçılık, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, fanatizm ve İslamofobi gibi her türlü gayri insani ayrımcılığın temelinde insan onuru açısından insanların eşit görülmemesi, bazı insanların diğerlerinden üstün olarak
tasavvur edilmesi saplantısı vardır.Ayırımcılık, temelde insan onurunu yok
sayan negatif ve reddedici bir pozisyondur.Ayırımcılık, bireyin, kendisi ve
farklı olma hakkının tanınmaması demektir. Bundan dolayı ayırımcı düşünce,
farklılığa saygı göstermez. Ayrımcılık, bireyi insan olarak görmez, onu ırkı,
cinsiyeti, rengi yada dini tarafından tanımlanan bir objeye indirger.
Nefret ve düşmanlık, bir grubun kendini diğer insanlardan daha üstün
olduğunu vehmetmesiyle başlar. Tanrı tarafından seçilmiş millet olduğunu
ya da aleme nizam vermek şeklinde ilahi bir misyonu olduğunu vehmetmek
gibi düşünceleri üstünlük duygusunun tezahürleri olarak değerlendirebiliriz.
İnsanlık tarihinde hiçbir din, millet, ideoloji ya da kültür tek başına hakikat, güzel ve iyi üzerinde bir tekele sahip olmamıştır. Bugün gezegenimizde binlerce etnik grup, inanç ve kültür olmasına rağmen hiçbiri diğerinden
daha üstün değildir.Kimliklerimizin tek yanlı ve dogmatik olarak izahı, bizi
hiçbir şekilde ötekine üstün yapmamaktadır.Üstünlük ve absolutism yerine
kimliklerimizin ilişkilililği ve insanileştirilmesi üzerine yoğunlaşmak lazımdır. İnsanlık kültürü, hiçbir şekilde tek bir etnik ya da dinsel kimliğin ürünü
değildir. Ondan da öte hiçbir kültür ya da medeniyet çevresi, etnik ya da dinî
homojenliğim ürünü değildir. Mezopotamya olmasaydı Yunan, Yunan Medeniyeti olmasaydı İslam, İslam medeniyeti olmasaydı, bugünkü Batı olmayacaktı. Hiçbir medeniyet çevresi, saf, arı ve üstün değildir. Bütün kültürler,
dinler ve etnik kimlikler arasında çeşitlilik, melezlilik ve geçişlilikten söz
edilebilir. Etnik ve dinsel açıdan arınmış saf kimlik arayışı fanatizm, nefret, şiddet ve çatışmaya neden olmaktadır. Birisinin kendisinin üstün, bütün
ötekilerin daha aşağı olduğu şeklindeki psikolojik kabul, ötekine düşmanlığı, şiddet ve saldırganlığı doğurmaktadır. Ötekine karşı duyulan üstünlük
duygusu ve sahip olunan önyargılar, ötekiye karşı inşa edilen psiko-sosyal

Özgürlük, Çoğulculuk ve Barış | 37

mesafe demektir. Ötekiye karşı konulan mesafe, ötekiye karşı kendini uzak
ve yabancı hissetmek anlamındadır.Üstünlük duygusunun en temel sonucu,
bireyin temel değer olduğunu inkar edilmesidir.
Kadın ve erkeği birbirine eşit gören insan onuru değeri, ikisi arasında bir
cinsiyet ayırımcılığı yapılmasını reddetmektedir. İnsan temel hak ve özgürlüklerinin korunmasının önünde cinsiyet ayırımcılığının önemli bir engel olduğu
unutulmamalıdır.Her toplumda cinsiyet ayrımcılığının değişik tezahürlerine
rastlamak mümkündür. Hiçbir toplum, cinsler arası eşitliği ya da eşitsizliği tekeline almış değildir. Cinsiyet ayrımcılığı konusunda, belirli bir dini, toplumu,
ya da kültürü suçlamak ya da yüceltmek yerine bütün toplumlarda varolabilecek değişik cinsiyet ayrımcılığı biçimleriyle mücadele etmek lazımdır.
Farklılıklar içinde beraber yaşamak ve farklılıklarımızı birlikte yaşamak
için yeni düşünme, duygu ve davranış biçim ve mehtevalarının keşfedilmesi
gerekmektedir. Birlikte nasıl yaşayabileceğimizi öğrenme, büyüme ve olgunlaşma süreci, çok derin bir bireysel ve sosyal süreçtir. Birlikte yaşama yeteneğimizi geliştirmek ve olgunlaştırmak, tek başımıza gerçekleştirebileceğimiz
bir şey değildir. Ötekiyle beraber, bir arada yaşamayı öğrenebiliriz. Korku,
kaygı, şüphe, önyargı, öfke gibi duygular ve düşünceler, bir arada yaşama
yeteneğimizi köreltmektedir. Hepimizin ihtiyaç duyduğu ötekinden korkmak
değil, ötekiyle yaşama güven ve cesareti gösterebilmektir.
Öteki hakkındaki duygu ve düşüncelerimizi kendimiz yaratmaktayız. Öteki, bizim duygu ve düşüncelerimizin yaratıcısı değildir. Öteki hakkında sahip
olduğumuz negatif duygu ve düşüncelerle yüzleşme cesareti ve içtenliğini
göstermeliyiz. Farklı olanı düşündüğümüzde, çoğu zaman ötekinin realitesini değil, ötekinin zihnimizdeki kurgusu üzerinde düşündüğümüzün farkına
varmalıyız. Ötekiyle ilgili duygu ve düşüncelerimizle yüzleşmediğimiz takdirde, ötekiler hiç neden olmadıkları halde bizim duygu ve düşüncelerimizin kurbanı ve mağduru pozisyonuna düşebilirler. Önyargılar, öteki hakkında
gerçekliği olmayan zihinlerimizdeki resimlerdir. İnsana nefret ve düşmanlık
şeklinde patolojikleşen önyargılar, ayırımcılık ve şiddeti tetikleyebilirler. Birlikte yaşamak için, önyargılar tamamen ortadan kaldırılamasa da önyargılar
maksimum düzeyde minimuma indirgenmelidir.
Bütün insanların onur açısından eşitliğini kabul etmeyen bir yaklaşımın
hüküm sürdüğü, insan hak ve özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin olmadığı bir yerde barıştan söz etmek mümkün değildir.Barış,
bir insan grubunun diğeri üzerinde tahakküm kurmasını değil, ikisinin eşit
onurlu partnerlar haline gelmesini amaçlamaktadır. Farklılıklarımızı koruyarak birbirimizle konuşmaya, muhabbet etmeye ve söz söylemeye devam et-
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meliyiz. Söz ve muhabbetten bıkıp şiddet ve çatışmanın ilkelliğine ve verimsizliğine kendimizi teslim etmemeliyiz.Farklılıklarımız, çatışma, nefret ve
şiddetin kaynağı olmamalı, çoğulculuk ve toleransı beraberinde getirmelidir.
Her şiddet çeşidiyle mücadele edilmeli, barış, tolerans ve diyalog hep alternatif olmalıdır.Başka bir ifade ile barış, gücün gücüyle değil, sözün gücüyle
gerçekleşmektedir.Özgür bir toplum için, insanların açık zihinli, iletişim ve
ilişkiye arzulu olması, başkalarına kendilerini ifade etmelerine imkan veren
ve diğerlerinin farklılıklarını tanıyan bir anlayışa gereksinim vardır. Barış,
toplumda bireysel özgürlükler, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kökleşmesine imkan veren bir ortam hazırlamaktadır.
Körleşmek yerine diyalog, farklılıklarımızı koruyarak birarada yaşamamıza imkan veren verimli ve yapıcı değerdir. İnsani diyalog, farklı etnik, kültürel, dinsel, dilsel ve mezhepsel özelliklere sahip insanlar arasında karşılıklı
saygı ve anlayış temelinde gerçekleşen açık bir insani ilişki alışverişidir.
Diyalog, insanın hayat alanında yaptığı eylemdir.İnsani diyalog, insanın olduğu her yerde ve her düzeyde gerçekleştirilebilecek bir faaliyettir. Diyalog,
somut bir yerin realite ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uygulanmalıdır.
Bu bağlamda dışlayıcı ve yok sayıcı eğilimlerden uzak durulmalı, birlikte yaşamaya katkı sunan transformatif, barışçıl ve ortak insani değer ve amaçlar
önplana çıkarılmalıdır.Önyargılarımızı ve sterotiplerimizi birbirimize karşı
tekrar etmek yerine, daha kapsayıcı bilgiye, sağlam verilere ve gerçekçi değerlendirmelere ihtiyaç vardır. Diyalog, farklılıklarımızı olduğu gibi kabul
ederek bizi biz olarak kabul etmenin esas alındığı bir ilişki biçimidir. Diyalog
hakkında yapılan bir konuşma, tecrübenin ve yaşamın ürünü olarak yapılmalıdır. Birbirimizle paylaşacağımız fikirler, tecrübeler ve değerler soyut olarak
değil, yaşam perspektifi içinde değerlendirilmelidir.
Çoğulculuk, tolerans ve açık zihinlilik, birarada yaşamanın temel değerleridirler.Bu değerlere dayalı olarak aktif, sistemleştirilmiş, genişçe paylaşılan
ve çoğulculuğu özümseyen pratik bir uygulama, yani diyalog tecrübesi gerekmektedir. Diyalog olmadan, yeryüzünde insan onurunu, özgürlüğünü ve
refahını korumak imkansızlık derecesinde zordur. Diyalog karşılıklı anlayış
ve ilişki temelinde farklı etnik, dinî, kültürel ve dilsel arkaplana sahip kişi
ve gruplar arasında açık ve samimi bir paylaşıma ve değişime ihtiyaç vardır.
İnsani toplum dinamik olmalıdır ve yeni tecrübelerle sürekli olarak gelişmelidir. Böyle bir toplumda herkes aktör olmalıdır, özgün tecrübeleriyle bireyler, hem kendi hem insanlığın oluşumuna zenginlik katmalıdırlar.Diyalogta
kişinin, hiçbir sınırlama ve müdahale olmadan kendisini ifade etmesine imkan veren bir ifade özgürlüğüne, ötekini dinleme ve ilişkiye girme arzusuna,
kapasitesine ve yeteneğine gereksinim duyulmaktadır. Diyalog, farklı dünya
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görüşü ve kültürler arasında derinlikli bir kavrayışın gelişmesine, insanlar
arası ilişkiyi arttırmaya, insanların farklı tercihlerde bulunma özgürlüklerini
kullanmaya, kişisel büyüme ve değişimi mümkün kılmaya, tolerans ve ötekine saygıyı geliştirmesi açısından çok değerli bir imkandır. Diyalog, insanlar
arası eşitliği, insan onurunu ve ortak insani amaç duygusunu geliştiren ve
besleyen bir uygulamadır.
Çoğulculuk, tolerans ve diyalogun amacı, toplumda marjinal ya da dışlanmış olarak nitelenebilecek kimseyi bırakmamaktır. Diyalog sayesinde farklılıklar biraraya gelir ve birbirleriyle sohbet ederler.İnsanların kendi sınırlarını aşarak sınırın ötesindeki farklı dünyalarla yapıcı ve yaratıcı ilişkiye
girmeleri, diyalog sayesinde mümkün olmaktadır. Bu bağlamda insanın farklı olma hakkının tanınmasını ifade eden tolerans kavramı, insanların kendilerini ifade etme biçimlerinin, yani kültürlerinin, inançlarının, değerlerinin
kabul ve saygı görmesi demektir. Diyalog ve tolerans, çatışmaları barışçıl
yollardan çözmeye imkan verdiği gibi, kamusal ve politik hayatta önyargılarla mücadele edilmesine ve farklı toplum kesimleri arasında birlikler ve
işbirlikleri kurulmasına da katkı sağlamaktadır.
Diyalojik ilişki, toplumda varolan her türlü problemi çözmenin sihirli formülü değildir. Diyalogun gücüde sınırlıdır. Diyalogu reddeden kişi ve gruplarla diyalog kurmak imkansızdır. Diyalog için diyaloga evet denmesi lazımdır. Bazı kişi ve grupların diyalogu reddetmesi, özgür ve çoğulcu diyalog
için yeni imkanlar sunmaktan vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Diyalog,
aynı değerleri paylaşmayan ancak farklı olanla ilişkiye ve etkileşime girmeye
hazır kişilerle gerçekleştirilebilecek kısa, orta ve uzun vadeli ilişkileri kapsamaktadır.İnsan ilişkilerinin amacı, kültürümüzün üstünlüğünü diğerine
kabul ettirmek, dinimizin doğruluğunu diğerine dikte ettirmek ya da kendi
kimliğimize dair diğeriyle bir tartışmaya girişmek değildir. Diyalog, karşılıklı saygı ve toleransı, farklılıkların farkına varmayı, hem kendimiz hem öteki
hakkında derinliğine bir anlayış ve kavrayış geliştirmeyi hedeflemektedir.
Farklılıklarla beraber yaşama, fiziksel anlamda bir beraberlik değildir. Birlikte yaşamak için ilk önce duygularda beraber olunmalıdır. Güven duygusu
duygusal birlikteliğin olmazsa olmazıdır. Güven duygusunun olmadığı yerde ötekine nefret ve düşmanlık duyguları gelişmektedir.Güven duygusu bir
arada yaşamanın olmazsa olmazıdır. Bu duygu zedelendiği zaman devreye
ırkçılık, şovenizm ve fanatizm girmektedir. Hiç birimiz, öteki kendini güvende hissetmediği sürece güvende olmayacaktır. Çatışmaların önlenmesinde,
kalıcı barışın sağlanmasında aktif bir çabanın ve insan haklarının korunması
gerekmektedir. Ulusal güvenlik gibi yapay kavramlar yerine, insani güvenlik
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kavramı önplana çıkarılmalı, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes
için adalet prensipleri esas alınmalıdır. Bu sadece bir barış stratejisi olmanın
ötesinde ahlâkî ve vicdani bir prensiptir. İnsanlar, önyargılarını ve dışlayıcılıklarını önplana çıkarmak yerine birbirlerinin teolojik, manevi, kültürel,
entelektüel kaynak ve tecrübelerini paylaşmalıdırlar. İnsanların bir arada yaşamalarının en emin yolu karşılıklı anlayış, saygı ve güven içerisinde arkadaş olmalarıdır.
İnsanlar birbirleriyle arkadaş olmayı unuttukları için birbirlerine düşmandırlar. Farklılıklarımızı koruyarak birlikte yaşamak için bireyin zihinsel,
duygusal, manevi ve ahlâkî açıdan birlikte yaşama ve çoğulculuk bilinciyle
donanmış olması lazımdır.Farklılıkların değerli görülmesi, kendimize özgü
bir hayat yaşadığımız gibi başkalarınında kendi hayatlarını yaşaması gerektiğini tanıma yeteneğimizin gerçekleştirilmesi, kendi hak ve özgürlüklerimizi
yaşarken başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahale etmemeyi öğrenmemiz, kendi doğrularımızı ve değerlerimizi desteklemeye hakkımız olduğu gibi
başkalarının da kendi doğru ve değerlerini savunmaya hakları olduğunun farkına varmamız barış içerisinde birarada yaşamak için çok önemlidir. Birlikte
yaşamanın anahtarı, kişilerin kalblerinde ve zihinlerindedir. Farklılıklar içinde birarada yaşamak ve farklılıklarımızı birlikte yaşamak insani, barışçıl ve
özgür bir dünyada yaşamanın olmazsa olmazı halindedir. Farklılıkların bir
arada yaşanması ve farklılıkların içinde insanların birarada yaşaması, hepimizi insanlık ailesine mensup yakın akrabalar haline getirmektedir. Bu aile
içinde öteki, yabancı hatta komşu olan yoktur. Herkes birbirine akraba ve
aile olarak yaklaştığı zaman bireysel, toplumsal ve küresel bir tanışmanın ve
ilişkinin geliştirilmeside mümkün olacaktır.
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Giriş
Günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle, farklı milletlere, farklı dinî geleneklerin mensuplarına ulaşmak, onlar hakkında bilgi edinmek çok daha kolay
hale gelmiştir. Bu süreç, dinler arasında hoşgörü ve diyalog sürecini de etkilemiştir. İşte dinî çoğulculuk düşüncesi, bu farklılıklardan hareket eder. Buna
göre, tek bir Gerçek vardır ve tüm dinler aynı Gerçek’e ulaşma çabasındadır.
Ancak, farklı lambaların aynı ışığı birbirinden farklı yansıtmasında olduğu
gibi, dinî gelenekler de aynı Gerçek’e farklı şekillerde ulaşmayı hedefler. dinî
çoğulculuk düşüncesinin temellerinin incelendiği bu makalede, önce dinî çoğulculukla oldukça alakalı olan kapsayıcılık ve dışlayıcılık gibi kavramlardan
bahsedilecek, daha sonra bu yaklaşıma belki de en büyük katkıyı sağlayan
John Hick’in düşünceleri değerlendirilecek, bu surada, farklı düşünür ve teologlara da yer verilecektir. Son olarak John Hick’in dinî çoğulculuk anlayışının eleştirel noktalarına değinilip, değerlendirmelerle çalışma bitirilecektir.

1.Bölüm: Dinî Çoğulculuk Kavramı
1.1. Dinî Çoğulculuğun Ortaya Çıkışı
Dinî çoğulculuk, dinler tarihinin geleneklerin ve bunların her birindeki farklılıkların çeşitliliğini gösterdiğine; felsefi olarak ise, geleneklerin birbiriyle
rekabet eden iddialarıyla birlikte, bunlar arasındaki ilişkiyle ilgili belli bir
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teoriye işaret eder. Geleneklerin farklılığını ve onlar arasındaki ilişkiyi gözetmenin yanında, çağdaş dinî realiteleri açıklamayı da hedefler. Tolerans,
diyalog, karşılıklı anlayışla temellenmiş farklı inançlar arasında tamamen
uyumlu ilişkilere sahip ideal bir durumun taslağını çizer. Bu nedenle dinî
çoğulculuğa önce pratik çoğulculuğa ulaşan ülkelerde rastlanır.1
15. yüzyılda kuzey Hindistan’da çoğulcu bakış açısı vardır. Sih geleneğinin kurucusu olan Guru Nanak şöyle der: “Hindular yoktur, Müslümanlar
da yoktur. Zira Tanrı’ya gerçekten ibadet eden herkes birdir.” Günümüzde
de Hindistan, tüm dinî geleneklere ev sahipliği yapan bir ülkedir. Öyle ki,
ülkede Hindulardan sonra en önde gelen grup Müslümanlardır. Hindistan’da
dinî yapı denildiğinde, elbette ki Pakistan’ın ayrılışı önemli bir husus olarak
karşımıza çıkar. Hindularla Müslümanlar arasındaki çatışmaların kaynağı
çoğu tarihçiye göre, 1333 yılında Sindhi bölgesindeki savaşta, Hindu liderinin Müslüman lider tarafından öldürülmesidir. Bu olaydan sonra, uzun yıllar
boyunca iki grup arasındaki gerilim devam etmiş, bu gerilim, Pakistan’ın ülkeden ayrılmasına kadar gitmiştir.2 Hindistan örneğinden sonra, klasik İslam
medeniyetine baktığımızda bazı kesim tarafından çoğulcu, bazı kesim tarafından da kozmopolit olarak nitelenen bir yapı görmekteyiz. Çoğulculuğun
aksine kozmopolit bir yapı olduğunu ileri sürenlerin en önemli argümanları,
kendisi hakikat iddiasında bulunan bir medeniyetin, çoğulcu olamayacağıdır.
Bu nedenle, çoğulculuk post-modernizme ait bir durumdur. İslam medeniyetinde kozmopolit bir yapı söz konusudur. Belli bir hiyerarşiye tabi olmakla
beraber, farklı dinî gelenekler bir arada yaşamaktadır. İslam medeniyetinde,
farklı dinlerin hakikat iddialarından yararlanılsa da, bu iddiaların nerede duracakları belliydi. Nitekim, Farabi’nin el-Medinetül-Fazıla’sında da etnik kimlikler ve dinî gelenekler ikinci plandadır. Siyasi modelin merkezinde erdemli yaşam vardır. Klasik İslam medeniyetinde kozmopolitliğin en iyi örneği,
Müslüman alimlerle diğer din mensupları arasında yapılan münazaralarda
kabul edilen temel kurallardır. Bu kurallardan biri şöyle der: Tartışmalarda
hiç kimse kendi kutsal kitabından delil getirmeyecektir. Yani, Müslümanlar
Kuran’ı, Yahudiler Tevrat’ı, Hıristiyanlar İncil’i kanıt gösteremeyeceklerdir.
Bütün argümanlar akla dayanacaktır. Burada yapılan, aklı vahyin önüne yerleştirmek değil, kozmopolitliği idrak etmedir.3 Bu örneklerden sonra, dinî çoğulculuğun ortaya çıktığı döneme bakıldığında, 17. ve 18. Yüzyıl Avrupa’da
1 Arıcan, M. Kazım; “Felsefi ve Teolojik Bir Problem Olarak Dinî Çeşitlilik”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, Cilt:15,
Sayı:1, s. 19.
2 Karaağaçlı, Abbas; “Pakistan-Hindistan İlişkileri ve Keşmir Meselesi”, 2011, s. 1. Kaynak: http://www.
bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1807:-pakistan-hindistan-likileri-ve-kemirmeselesi&catid=177:analizler-hindistan.
3 Kalın, İbrahim; “Türkiye’nin Çoğulculuk Meselesi”, Kaynak: http://arsiv.setav.org/public/HaberDetay.
aspx?Dil=tr&hid=8271&q=turkiye-nin-cogulculuk-meselesi.

Dinî Çoğulculuk | 43

Aydınlanma ile beraber ele alındığı görülmektedir. Bu dönemde, önce Batılıların dünya ölçekli düşünmeye ve dinleri de onun farklı formları olarak anlamaya çalıştıklarını görmek mümkündür. John Hick, Ernst Troeltsch, W. E.
Hocking, Arnold Toynbee dinî çoğulculuğu savunan düşünürler arasındadır.
Toynbee’ye göre, hakikat mutlaktır. Bu mutlak hakikati kavramaya yönelik
her hareket görecelidir. Kendi inançlarımız doğrudur, ancak diğer tüm inançlar da onları takip eden, benimseyenler için doğrudur.
Wilfred Cantwell Smith; Şu andan itibaren insanlığın dinî hayatı –eğer bir
bütün olarak yaşanması gerekiyorsa- dinî çoğulculuk çerçevesinde yaşanmalıdır.
Bu hepimiz için geçerlidir…Diğer inançların insanları artık bizden uzakta ve kenarda kalmış insanlar olmaktan çıkmıştır. (Bu noktada) biz ne kadar fazla uyanık
veya diğer bir deyişle dikkatli olursak, o kadar fazla hayatla iç içe oluruz ve yine
aynı fazlalıkta diğer din mensuplarını komşularımız, dostlarımız, mesai arkadaşlarımız, rakiplerimiz olarak görürüz. Konfüçyüsçüler, Budistler, Hindular ve Müslümanlar sadece Birleşmiş Milletler’de değil, cadde ve sokaklarımızda da bizimle
beraberdir…”4
sözleriyle dinsel çoğulculuğa dair fikirlerini ifade etmiştir.
Histon Smith, Seyyid Hüseyin Nasr, İbn Arabi de geleneksel ekolde yer
alır. İbn Arabi’nin, “Geride kalanlara (sizin dışınızdakilere) inançsızlık göstermeyiniz diye herhangi bir hususi akideye aşırı olarak kendinizi bağlamayın. Her
yerde hazır ve nazır olan ve her şeye gücü yeten Tanrı, teki bir akideyle sınırlı değildir. Zira o şöyle buyurmaktadır. ‘Her nereye dönerseniz dönün, Allah’ın yüzü
oradadır.’(Kur’an, 2:115).” İfadesi çoğulcu bakışını doğrular niteliktedir. Yine
İbn- Arabi bir şiirinde şöyle der: “Zaman zaman Musa’nın şeraitine inanırım da,
Yahudi’nin yolunu kabul ederim.
Gâh, kendimi İsa’nın şeraitine inanmış ve kilisede ibadet eder bulurum,
Gâh Muhammed’e inanmış, bulurum da, bu Nebiye sapasağlam sarılırım.
Bazan da kendimi öyle bir şeriat içinde görürüm ki, Ashâb’a benzerim.
Şia’nın görüşünü benimserim kimi zaman, Eş’ariye mezhebini de kabul ettiğim zamanlar olur.”5

Seyyid Hüseyin Nasr da İbn Arabi’den etkilenmiş, dinlerin çokluğu meselesine dair fikirlerini ifade etmiştir. “İnsan bir Güneş sistemi içinde yaşamak
ve onun kurallarına uymak zorundadır. Bununla birlikte diğer Güneş sistemlerinin ritim ve harmonisini fark etmekle de, var olduğunu bilir ve her birinin farklı gezegen sistemlerinin büyüleyici güzelliklerini müşahade edebilir…İnsan elbette
kendi gezegen sisteminin Güneşiyle aydınlanacaktır…Her sabah şafakla yükselen
4 Aydın, Mahmut; İnançların Gökkuşağı: Dinsel Çoğulculuk Üzerine Eleştirel Diyaloglar, Ankara Okulu yayınları, Ankara,
2002, s. 20.
5 Gürer, Dilâver; “İbn Arabi’de ‘Dinlerin Aşkın Birliği’ ve ‘İbadet Meselesi’ Hakkında Bir Değerlendirme”, s. 18.
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ve dünyamızı aydınlatan Güneş neden yegâne Güneş olmasın?”6 Seyyid Hüseyin
Nasr, ele aldığı dinî çoğulculuk probleminde Schuon’un “izafi mutlak” kavramından bahseder.7 Mutlak, kendi zatında mutlaktır. Bunun dışındaki her şey
nispette mutlak değildir. Fakat Mutlak’ın dinlerde kutsal kitaplar yoluyla tezahürü olan şeyler vardır. İşte buna izafi mutlak adını verir. Mesela, Kuran’da
ifade edilen ilahi kanunlar Müslümanlar için mutlaklık ifade ederken, bir Hıristiyan için anlam ifade etmez. Bu durumda, Yahudi ve Hıristiyanlara gönderilen izafi mutlak, Allah ise bizatihi Mutlak’tır.8 Nasr, dinî uygulamalardaki
çeşitliliği oluşturan birliği kabul eder. Fakat bütün dinler, uygulamalarındaki
benzerliklere rağmen aynı şeyi söylemezler. Değişik dinlere ait özel doğrular ve yanlışlar olabilir. Nasr, hakikatin belli bir tecellisini hakikatin kendisi
olarak gören dar görüşlü anlayışı da reddeder.9 Gazzali de dinî çoğulculuk
meselesini ele almış, ancak Müslüman olmayanların kurtuluşu sorunu olarak algılamıştır. Ona göre, kendi iradesine bağlı olmadan Hıristiyan bir ailede
doğduğu için Hıristiyanlığın kategorileri ve inanç sistemlerine programlanan bir kimse, doğal olarak Hz. Peygamber’i gerçek kimliğiyle tanıyamayacağı için, mazurdur. Ayrıca Gazzali, diğer dinlere olan merakın kendi inancından tatmin olmayla bağlantısını kurar. Ancak yeni bir arayış içinde olan biri
farklı dinleri araştırır. Fıtraten dindar olan kimseler diğer dinleri araştırma
ihtiyacı duymazlar.10 Görüldüğü üzere, dinî çoğulculuk meselesi sadece John
Hick tarafından değil, birçok farklı düşünür ve teolog tarafından irdelenmiştir. Bu görüşün günümüzde bu denli tartışılır olmasının bazı nedenleri vardır:
• Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber, farklı dinlere mensup olanların, dinî inanç ve kültürlerini beraberinde taşıyıp, birbirleriyle kaynaşmaları önemli bir etkendir. Küreselleşmenin dinî çoğulculuğa olan
etkisi bu şekilde özetlenebilir.
• İkinci olarak, dinî geleneklerin ve inançların bilimsel temelde tartışılmaya başlanması, teologların ve filozofların dinî çoğulculuk problemini
ele almalarında etkendir.
• Yirminci yüzyılın başlarından itibaren yaşanan entelektüel gelişmeler
bir diğer faktördür.
• İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan göçler sayesinde farklı dinî
gelenek ve inançlara mensup olanların özellikle Batı ülkelerinde yaşamaya başlaması
6 Aslan, Adnan; “Batı Perspektifinde Dinî Çoğulculuk”, İslam Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1998, Sayı: 2, s. 158.
7 Demirkol, Murat; “Seyyid Hüseyin Nasr’a Göre Ezeli Hikmet ve İslam” , Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
2010, s. 275.
8 Aslan, Adnan; “Din ve Geleneksel Bakış Açısı, Seyyid Hüseyin Nasr ile Bir Mülakat”, Bilimname Dergisi, 2003, Sayı
:6, s. 45.
9 Demirkol, s. 277.
10 Aslan, Adnan; “Dinî Çoğulculuk Problemine Yeni Bir Yaklaşım”, İslam Araştırmaları Dergisi, 2000, Sayı:4, s. 19-20.
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• Son olarak da, Batı’da var olan Hakikat anlayışının değişmeye başlamasıdır.
Dinsel Çoğulculuğu savunan Hıristiyan teologlar, bu anlayışı benimsemelerinin gerekçelerini şöyle ifade ederler: Bizler, %99 ihtimalle dinimizi
doğuştan almaktayız, sonradan seçmemiz büyük çoğunlukla mümkün değil.
Müslüman bir ülkede, Müslüman bir ailede doğan bir kişi çok yüksek ihtimalle Müslüman olacaktır. Aynı durum, Hıristiyan bir ailede doğan kişi için
de geçerlidir. Dolayısıyla kendimiz seçmediğimiz bir dinin diğerlerinden üstün olduğunu nasıl iddia edebiliriz? İkinci olarak, diğer dinsel gelenekleri
tanıyıp gözlemleyerek, o inançların kendi inancımız kadar faydalı olduğunu-olmadığını görmemiz mümkündür. Bir inancın diğerlerinden üstün olup
olmadığını, o inanca mensup olanları karşılaştırarak ortaya koymamız mümkün değildir. Örneğin, Hint kast sisteminin kötülüğüne karşı Avrupa’daki sınıf sisteminin kötülüğü veya Budist, Müslüman ve Hindu ülkelerin fakirliğine karşı, pek çok Hıristiyan ülkenin yenilenemeyen kaynakları tüketmeleri
gibi. Diğer bir gerekçeleri de, günümüzde dinler arası diyaloğun diğer dinî
gelenekleri kendi inançlarına dönüştürmek olarak algılanmasıdır. Ancak diyalog, muhatapların karşılıklı olarak birbirini dinlemesi ve birbirlerine bir
şeyler öğretmesi sürecidir.11
Bu noktada dinler arası hoşgörünün önemi akla gelir. Çoğulcu bakış açısında kendinden olmayana, farklı dine mensup olanlara karşı hoşgörülü bir
tavır takınmak da gereklidir. Bu konuyla alakalı akla ilk gelen isim, kuşkusuz
Mevlânâ’dır. O, tüm insanların Hak’kın birliğinde süresiz mutluluğunu ister.
Çoğulcu anlayışa Mevlânâ’nın, “bir ayağım sımsıkı İslam prensipleri üzerinde, diğer ayağımla yetmişiki millet dolaşıyorum.”12 sözü referans gösterilir.
Ancak Mevlânâ’nın bu sözü, kanaatimce tam olarak Hick ile örtüşen şekilde
çoğulculuğu ifade etmemektedir. Sözünde ifade etiği gibi, İslam prensiplerini diğer tüm dinlerden ve geleneklerden üstün gören bir yaklaşım içerisindedir. Ancak yine de, dinî çoğulculuğun temelini oluşturan hoşgörü ve diyalog
sürecinde örnek gösterilebilir.
Burada, dinî çoğulculuk ve dinî çokluk kavramlarının farklı olduğunu da
söylemek gerekmektedir. dinî çokluk, dinlerin doğruluklarını ve yanlışlıklarını söz konusu etmeden, dinlerin mevcut çokluğunu gerek teorik düzeyde,
gerekse tarihsel süreç içerisinde makul gören, farklılığa hoşgörü gösterilmesini savunan bir anlayıştır. Dinî çoğulculuk ise, dinlerin çokluğunun aynı
gerçekliğin bir boyutu olduğunu ileri sürerek, onu bir değere dönüştürmeye
11 Aydın, Mahmut; s. 27.
12 “İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlana Sempozyumu”, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, 1994, Konya, No:
72, s. 51.
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çalışır. Dinî çoğulculuk, dinlerin farklı değerlerini üst bir doğru etrafında toplama çabasındadır.13
Dinlerde Hakikat olarak bilinen şeyin, Tanrı veya Soyut Mutlak olarak tecrübe edilmesinin yanında, özel biçimlerde tecrübe edilmesi de mümkündür.
Farklı kültürlerde Yahve, Siva, Vişnu, Allah ve Baba olarak bilinen kavramlar,
aslında Hakikat ile çeşitli inanç toplulukları arasında kalan arayüzde buluşurlar. Dinî çoğulculuğun temelde vurguladığı durum budur.14
Dinî çoğulculuğun kendine alternatif oluşturmaya çalıştığı iki kavram
vardır: Dışlayıcılık ve kapsayıcılık. Dinî çoğulculuk problemi ele alınmadan
önce, bu iki kavramın tartışılması faydalı olacaktır.

1.1.1. Dışlayıcılık (Exclusivism)
Dışlayıcılık, sadece tek bir dinin mutlak hakikate sahip olduğunu, bununla uyuşmayan diğerlerinin ise yanlış olduğunu savunan ve mutlak hakikati
içerisinde barındıran dinin mensuplarının nihai kurtuluşlarını sağlayacağını ileri süren bir paradigmadır. Kısaca, bir dinin öğretilerinin doğru, onunla
çatışan diğer öğretilerin ise yanlış olduğu görüşünü ifade eder. Bu anlamda,
John Hick, bu görüşü “öğretisel dışlayıcılık”, tek bir dinin kurtuluş ve özgürlüğü sağladığını savunan “soteriolojik dışlayıcılık” ve bir dinin tecrübelerinin gerçeğe bağlı olduğunu iddia eden “tecrübeye dayalı dışlayıcılık” olmak
üzere üçe ayırmaktadır.15
Dışlayıcılığın en güzel örneği, kuşkusuz Hıristiyanlıktaki kurtuluş inancıdır. 18. ve 19. Yüzyıllardaki misyonerlik faaliyetlerinin temelinde de, “kilise dışında kurtuluş yoktur” dogması yatmaktadır. Hıristiyan bakış açısıyla
dışlayıcılık, Hıristiyanlığın tek ve doğru gerçek olduğu inancını ifade eder.
Floransa Konsili’nin resmi açıklamalarında geçen, “ Katolik Kilisesi dışında
kalan biri, yalnız paganlar değil, aynı zamanda Yahudiler de, ebedi hayata katılabilirler, ancak onlar ölmeden önce Hıristiyanlığa katılmazlarsa şeytanlar
için hazırlanmış ateşe atılacaklardır.” Aynı zamanda o dönem, Müslümanlar
da kilise tarafından kafir olarak tanımlanmıştı. Ancak 19. Yüzyılda Katolik
Kilisesi bu görüşü tamamen değiştirmese de, bazı farklı söylemlerde bulunmuştur. 2. Vatikan Konsili’nde 1960larda resmi olarak, kurtuluşun diğer dinlerde de ortaya çıkabileceği tanındı. Ancak hala, Katolik bir azınlık tarafından
bu dışlayıcılık sürdürülmektedir.16 Protestan kesimde de durum bundan farklı
değildir. Marthin Luther, Large Catheism adlı eserinde, Hıristiyanlığın dışında
13 Arıcan, s. 20.
14 Atalay, Orhan; “Dinî Çoğulculuk: Tarihsel Gelişimi ve Kutsal Metinlerdeki Sınırları”, Ekev Akademi Dergisi, 2003,
Sayı: 7, s. 17.
15 Yazoğlu Ruhattin ve H. Aydeniz; Dinî Çoğulculuk, John Hick’in Düşünceleri Etrafında Tartışmalar, İz Yay. , 2006,
İstanbul, s. 9.
16 Hick, John; “Religious Pluralism and Islam, Institute for Islamic Culture and Thought”, 2005, Tehran, February, s. 4.
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kalanlar ister sapıklar, Türkler, Yahudiler ve isterse sahte Hıristiyanlar (Katolikler)
olsun, tek ve gerçek Tanrı’ya inansalar dahi, yine de Rabbın gazabı ve cehennem
azabına düçar olacaklar.” diyerek dışlayıcı fikirlerini ifade eder.17 Yine Hollandalı misyoner yazar Hendrik Kraemer, Hıristiyanlığın diğer dinlerden üstün
olduğunu şu argümanla temellendirir: “Hıristiyanlık, Tanrı’nın kendini Mesih
yoluyla vahyettiği tek dindir. Bu din hakkındaki hükmü insanlar kendi norm ve
prensipleriyle değil, bizzat Tanrı vermelidir; dolayısıyla bize düşen vahyin otoritesine güvenmektir.”18
Schuon da, Hıristiyanlığın çok yüksek bir irfan öğretisi olduğunu söyleyerek onu ayrı bir yere koyar. “Hıristiyanlık bir yandan İsrail mevhumunu
evrenselleştirirken, diğer yandan İlahi Yasa’yı içselleştirir ve bedenin yerine
kalbi, seçilmiş insanlar yerine herkesi kapsayan kiliseyi ve emirlerin yerine
de fazileti koyar.19
Hıristiyan dışlayıcılığının önde gelen felsefi savunucularından biri de Alvin Plantiga’dır. “Plüralizm ve Dışlayıcılığın Savunması” adlı eserindeki görüşleri temelde nihai gerçeğe dogmatik olarak ulaşılmasına dayanır. Dışlayıcılar için diğer dinler hakkındaki farklılıkları tanımak, gereksizdir. Plantiga,
günümüzdeki global yaşamı ve bunun getirdiği farklılıkları ele almaz.
Her dinî gelenekte dışlayıcı tutumu görmek mümkündür. Bu durum, dinde tekelci bir tutumu da ifade eder. Müslümanlıkta da sadece Müslümanların cennete gireceği inancı vardır. Kur’an’ı Kerim’in Bakara Suresi’nde geçen,
“Yahudiler, ‘Hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller dediler’. Hıristiyanlar
da, ‘Yahudiler bir temel üzerinde değiller’ dediler. Halbuki hepsi aynı Kitap’ı
okuyorlar. (Kitab’ı) bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti…”
(Bakara, 2/113).20 Müslümanlara göre, İslam, insanları Allah’a ve cennete
ulaştıran tek yoldur. Kur’an’da geçen, “Şüphesiz ki, Allah katında din İslam’dır.
Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve
aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki
Allah, hesabı çok çabuk görendir.”21 ayeti ve, “Kim İslam’dan başka bir din ararsa,
(o din) ondan kabul edilmeyecek ve o, ahrette kaybedenlerden olacaktır.”22
Ayetlerinde bu dışlayıcı ifadeler görülmektedir. Bu görüş, dinler arası diyalogu savunan teologlar tarafından oldukça eleştirilmiştir.

17 Aslan, s. 147.
18 Aslan, s. 148.
19 Erş, İzzet, “Fritjhof Schuon’un Anlayışı”, Anadolu Aydınlanma Vakfı, s. 13.
20 Atalay, s. 18.
21 Kur’an, Al-i İmran Suresi, 3:19.
22 Kur’an,3:85.
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Yahudilikte de, Hıristiyan dışlayıcılığına benzer şekilde, diğer dinler hak
din’in yayılmasını önceden hazırlayan ara dinler olarak görülür. Hıristiyanlık
ve İslam, Hz. İbrahim’in mesajlarını kitlelere hazırlayan bir süreçtir. Yahudililerin diğer dinlere bakışı iki özelliğinden gelir:
1) Evrenselci mesajı içermesi
2) Etnik bir kimlik taşıması
Birinci Diaspora öncesinde Yahve ve İsrailoğulları arasındaki ahde dahil
olmak mümkündü. Yine bu dönemde, diğer dinlerin mensuplarının kurtuluşundan bahsedilir.23
Dışlayıcı tutum, tek tanrı anlayışı üzerine temellenen dinlerin çoğunda
hakimdir. Bu tutumda diğer dinlerin varlık gerekçesi “seçilmiş din”e şahitlik
etmektir. Ancak politesit dinlerde “kurtuluş” kavramı bir problem olarak görülmediğinden, kendi inancını başkalarına empoze etme gibi bir tutum söz
konusu olmaz. Dolayısı ile, politeist dinlerin birbirine bakışında dışlayıcılık
hakim değildir.24

1.1.2. Kapsayıcılık (Inclusivism)
Kapsayıcılık, kurtuluşun diğer dinler aracılığıyla da mümkün olmakla beraber, kurtuluşa ulaştıran asıl yolun Hıristiyanlık olduğunu iddia eden bir anlayıştır. Bu anlayış, pratikte evrensel bir toplumun oluşturulmasına yardımcı olmaya çalışır. Diğer dinler gereksiz, yanlış ve şeytani görülmek yerine,
dinlerin doğru yönlerini yansıtan birer yapı olarak görülür. Kapsayıcılığın
en önemli temsilcilerinden biri Karl Rahner’dir. “Anonim Hıristiyanlık” kavramını kullanır. Buna göre, diğer din mensupları farkında olmasalar da Hıristiyandır ve bu yüzden Tanrı’nın rahmetinden pay alacakları ümit edilir. Karl
Rahner’in öne sürdüğü bu yaklaşımı dört maddede özetlemek mümkündür:
• Hıristiyanlık, bütün insanlığa hitap eden mutlak bir dindir, diğer dinler
onunla aynı derecede ve eşit kabul edilemezler.
• Hıristiyanlık, teolojik açıdan herksin kurtuluşunu amaçlayan Tanrı iradesinin bir eseridir ve bu irade kendini Mesih ile ifade etmiştir.
• Bir Hıristiyan başka bir dine mensup olan biriyle karşılaştığında, onu
Tanrı’nın kurtarıcı rahmetinden mahrum ve günahkar biri olarak görmemelidir.
• Kilise mensuplarının kendilerini seçilmiş ve kurtulmuş; başka dine mensup olanları ise günahkar ve zavallı olarak görmeleri doğru değildir.25
23 Demirci, Kürşat (2005), Yahudilik ve Dinî Çoğulculuk, Ayışığı Yayınları, İstanbul, s. 20.
24 Demirci, s. 15.
25 Yazoğlu, s. 10.
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Dışlayıcılık ve kapsayıcılık geniş kitlelere yayılma imkanı bulurken, dinî
çoğulculuk daha ziyade entelektüel bir kesim tarafından kabul görmüştür.
Günümüzde de bu durumun devam ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

1.1.3. Çoğulculuk (Pluralism)
Çoğulculuk, genel bir ifadeyle , farklı sosyal, siyasal ve kültürel unsurların
toplumsal yapı içerisinde uyumlu bir şekilde yaşatılmasına imkan veren yapıyı anlatır. Özünde bencil olan insanın nasıl bir arada ve uyum içinde yaşayacağı eskiden beri tartışma konusu olmuştur. Thomas Hobbes, insanın
olumsuz özelliklerini giderecek bir yapıya ihtiyaç olduğunu, uyuşmazlığın
sadece dinî tekellerin var olduğu bir yapıda ortadan kalkacağını ifade ederken; David Hume, dinî çeşitliliğin kaosa neden olduğunu ifade etmiştir.
Hıristiyan kilisesinde çoğulculuğun sonuçlarına dair incelemeler yapan
Lessie Newbigin; “Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, çoğulcu bir toplumda
yaşamaktayız. Ancak sadece farklı kültürlerin, dinlerin ve hayat tarzlarının
olduğu bir toplumda değil, aynı zamanda çoğulculuğun kabul gördüğü bir
toplumda yaşıyoruz.” Newbigin, hayatımızda gerçek bir olgu olarak çoğulculukla, ideoloji olarak çoğulculuğu birbirinden ayırmaktadır. O’na göre, Hıristiyan düşüncesi daima çoğulcu bir ortamda yer almış, diğer dinlerle rekabet
içerisinde olmuştur.26 Güneydoğu Hindistan’da Mar Thoma kilisesinin açılışı
bunu kanıtlar.
Tarihsel süreçte tüm dinler veya dinî kuruluşlar bireylerin özel hayatlarını ve toplumsal yapıyı egemenlikleri altına almak istemişler, dinî tekeller
oluşturmaya çalışmışlardır. Bir toplumda din veya dinî organizasyon dinî tekeli elinde bulundurduğunda, alternatif dinî organizasyonların gücünü bastırmak için yeterli gücü de kendisinde bulur. Ancak dinde aşınma meydana
geldiğinde, diğer dinî örgütler için rekabet gücü zayıflar ve sonuçta rekabet
edemez hale geleceklerdir. Bu da dinî çoğulculuğun sekülerleşmenin orta
aşamasını oluşturur.27
19. ve 20. Yüzyıl bazı Amerikan ve İngiliz yazarlarına göre, çoğulculuk
Protestanlık ve Roma Katolikleri arasındaki gerilimi çağrıştıran bir durum
olmuştur. Ancak, çoğulculuk bundan daha fazlasını içermektedir. Çoğulculuk, Hıristiyanlık içerisinde konumlanmıştır. Hindistan’dan gelen göç, İngiltere’de Hinduizm ve İslam’ın etnik azınlıkların kimliklerinde önemli rol üstelenmesi gibi pek çok olay, çoğulculuğa katkı sağlamıştır.
26 Mcgrath, E. Alister; “The Challenge of Pluralism for The Contemporary Christian Church”, 1992, September, Vol.:3,
No.: 35, s. 361.
27 Bayer, Ali; “Sosyolojik Perspektiften Sekülerleşme ve Din İlişkisine Yeniden Bakış”, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, SBE, Kahramanmaraş, 2006, (Yüksek Lisans Tezi), s. 37.
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Bir toplumda çoğulculuğun mümkün olabilmesi için farklı din ve inançların bir arada olması yeterli değildir, çünkü çoğulculuğun tam olarak gerçekleşmesi için rekabet şarttır. Dinî grupların kendi inançlarını özgürce, sınırlı
olmadan ifade etmeleri gerekir. Stark, Hindistan’da Müslüman ve Hıristiyanların bir arada yaşamalarının çoğulculuk olarak değerlendirilemeyeceğini,
sadece farklı inançlara sahip komşu toplumların bir arada yaşaması olarak
görülebileceğini ifade eder.
Çoğulcu bir toplumda, dinî tekellerin kitlelerin bağlılığını sağlamak adına
yaptığı uygulamaları olduğu gibi kabul edilen uygulamalar olmaktan çıkmalıdır. Gönüllü bağlılık ilişkisi kurulmadıkça, çoğulcu bir anlayıştan söz etmek
zordur. Önceden dayatılan bir dinî gelenek, çoğulcu bir toplumda insanların
gönüllülük esasıyla bağlılığın kazanılması yoluyla sürdürülür.
Çoğulculuk ilkesi, farklı dinî geleneklerin varlığının ötesinde, aynı dinî
gelenek için bile farklı yorumların var olduğu bir yapıyı ifade eder. Böyle bir
yapının kurulması ilk kez Amerika’da mümkün olmuş, karşılıklı hoşgörüden
oluşan bir mezhepler sistemi kurulmuştur. Bu sistem, diğer bölgelerdeki kiliselerle rekabete girecek düzeyde olması sebebiyle kilise olarak da adlandırılmıştır. Peter Bayer, Kanada üzerine yaptığı çalışmada, dinî sınıfların gelişmesinin devlet düzeninin yok olduğu, 19. Yüzyıl ikinci yarısında çoğulcu bir
rekabetle ortaya çıktığını savunmuştur.28
Bu konuda tartışılan bir diğer husus, dinî çoğulculuğun dinî canlılığı ters
yönde etkilediği veya diğer bir ifadeyle, dinî tekelci tutumun dinî canlılığı artırıcı yönde etkisi olduğu konusudur. Çoğulculuğun dinî canlılığı artırdığını
düşünenler olduğu gibi, tersini savunanlar da vardır. Çoğulculuk, muhafazakar toplumlarda geleneksel dini zayıflatan, liberal toplumlarda dinin yaşanmasını kolaylaştıran bir etki yapar.
Dışlayıcılık, kapsayıcılık ve çoğulculuk ile ilgili bu açıklamalardan sonra,
durum şöyle özetlenebilir: dinlerin çeşitliliği konusunda üç yaklaşımı görmekteyiz:
a) Tek bir din mi Hak’tır ve kurtuluşa ericidir?
b) Bu hak din ile birlikte başka dinler de Hak ve kurtarıcı kabul edilebilirmi?
c) Yoksa, hakikat değeri tüm dinler açısından eşit midir?
İlk yaklaşım, dışlayıcılığı; ikinci yaklaşım, kapsayıcılığı; son yaklaşım ise
çoğulculuğu ifade eder.

28 Bayer, s. 47.
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1.1.4. Küreselleşme
Küreselleşmenin ekonomik, siyasal, sosyal boyutları toplumları bir şekilde
etkisi altına almaktadır. Kuşkusuz, bu durumda dinler de etki altına girmiş
olur. Günümüzde küreselleşmeyle birlikte her alanda farklılaşma, heterojenleşme söz konusudur ve teknolojik gelişmeler sayesinde bu farklılıklara ulaşmamız eskiye nazaran oldukça kolay hale gelmiştir. Geleneksel olarak tek
doğru gerçek anlayışından hareket etmemizi küresel koşulda nasıl anlamalıyız? Dinler arasındaki ilişkiyi anlamak için bu soruyu sormak oldukça önemlidir. Dünya dinleriyle alakalı olarak, bir kuşak öncesinden daha çok bilgiye
sahibiz. Dolayısıyla burada farklı ilahlar, farklı Gerçek anlayışları karşımıza
çıkmaktadır. Küreselleşmenin dine etkisi buradadır. Örneğin, Batı Avrupa’da
yaşayan milyonlarca Müslüman bulunmaktadır. John Hick bu durumu şöyle
anlatır: “İngiltere’de iki milyon Müslüman yaşamaktadır. Benim yaşadığım Birmingham’da yüzden fazla İslami mimariyle yapılmış cami bulunmakta. Aynı şekilde şehirde az sayıda Hindu, Musevi ve Budist yaşıyor. Biz onların tamamıyla bir
arada aynı şehirde yaşıyoruz ve çok olumlu ilişkiler kuruluyor.”29
Beyer, küreselleşme çalışmalarında, dinin yerinin ihmal edildiğini düşünmektedir. Halbuki din, sağladığı dünya görüşü ve sosyal çevre ile küreselleşme ile yakından ilgilidir. Beyer’in temel tezi, küreselleşmenin din için sadece
olumsuz sonuçlar doğurmadığıdır. O’na göre din, küreselleşen dünyada halen
çok önemlidir ve din çoğulcu bir yapıya dönüşmektedir. Ona göre küreselleşme, dinde özelleşmeye sebep olmakla birlikte, dinin halk üzerindeki etkisinin
yenilenmesi için de bereketli bir zemin sağlamaktadır. Bazı araştırmacılara
göre, Batı’nın en büyük düşmanı İslam’dır. Zira İslamiyet ile Batı kültürü birbirine tamamen zıttır. Bu bir tür evrensel uyuşmazlıktır. Ancak, bazı araştırmacılar, dinin globalleşmeyi hızlandırdığı kanaatindedirler. Çünkü din, milletlerüstü bir olgudur.30
Din, insanlar birleştirir. Çoğulculukla bağlantılı olarak, küreselleşmenin
dinî canlılığın artmasına etki edeceği yönünde görüşler de mevcuttur. Huntington, dinlerin yeniden canlanacağı, insanların kutsal yerlere döneceği görüşünü savunur. Bu düşüncenin tam aksini savunanlar da mevcuttur. Küreselleşmeyle beraber dinin canlanmasının, çatışmayı artıracağı düşüncesini
savunan pek çok araştırmacı bulunmaktadır.
Küreselleşme, tam karşıtı olan yerelleşmeyi de güçlendirmekte, bir taraftan birbirine benzeyen şehirlerin kurulmasını, insanların birbirine benzer
tarzda davranmasını sağlarken, diğer taraftan da, dinî kimlikleri güçlendire29 Hick, s. 2.
30 Biçer, Ramazan; “Küreselleşme: İslam Teolojisi Bağlamında Bir Yaklaşım”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 2008, Sayı:18, s. 67.
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rek dinî akımların doğmasını sağlamaktadır. Globalleşme, dinî problemleri
de beraberinde getirir. İlk olarak, önceki dönemlerde ortaya çıkan dinî inanç
problemlerinin tekrar etmesine neden olur. Dinlerin kurtuluşçu söylemleri
bu duruma örnek verilebilir. Buna göre, her büyük din, kendi mensuplarına ,
inandıkları değerlerin yegane kurtuluşa sahip oldukları söylenir. ‘Öteki’ hakkındaki gerçekçi bilgilerin artmasıyla, kurtuluş hareketinin tek olmadığını
ileri süren dinî çoğulculuk tezi ortaya çıkmıştır.31
Küreselleşmenin getirdiği bir diğer dinî problem ise, dinin ve dinî olan
şeylerin otoritelerini kaybetmeleridir. Bu da bireyselleşmenin bir sonucudur.
Görüldüğü üzere, globalleşme din alanında da önemli etkiler yapmaktadır.
Bazı kesimler için dinî çoğulculuğun ve çeşitliliğin önünü açarken, bazı kesimlerce de dinin zayıflaması, bireyselleşmeyi doğurması gibi sonuçlara neden olmaktadır. Dolayısıyla, dinî çoğulculuk konusu ele alındığında, küreselleşme önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dinî çoğulculuğun kısa bir tarifi ve bu düşünce üzerinde etkili olan akımların açıklanmasından sonra, dinî çoğulculuk fikrine önemli katkı sağlayan
John Hick’in hipotezi ve bu hipoteze çeşitli çevrelerden yöneltilen eleştiriler
incelenecektir.

2. Bölüm: John Hick’in Hipotezi Üzerine Bir Değerlendirme
2.1. John Hick’in Çoğulcu Hipotezi
John Hick, İngiltere’de, muhafazakar bir ailede dünyaya gelmiştir. Çocukluk
ve gençlik dönemlerinde ailesi ile birlikte kilise ayinlerine katılmış, bu dönemi ‘sonsuz can sıkıntısı’ olarak adlandırmıştır.Birmingham Üniversitesi’nde
öğretim üyeliğine başlayıncaya kadar Hıristiyanlık dışındaki dinlerle pek ilgilenmez. Nüfusunun üçte birinin Hıristiyanlık dışındaki dinlere mensup kişilerden oluştuğu Birmingham’a taşındıktan sonra, büyük dünya dinleriyle
ilgilenmeye başlamıştır. Farklı din mensuplarıyla diyaloglarını geliştirir, sivil toplum örgütlerine katılır ve sık sık Müslüman, Yahudi, Hinduların ibadet
yerlerini ziyaret eder. Bu dönemi kendisi şöyle ifade eder; “İbadet yerlerindeki insanların lisanları, kullandıkları kavramlar, ibadet formları ve cemaatlerin
kültürel hassasiyetleri birbirlerinden oldukça farklılık arz etse de, dinî bakış açısına göre temelde hepsinde aynı şey olmaktadır. Bu da, insanların eski ve oldukça
gelişmiş gelenek çatısı altında kalplerini ve zihinlerini hayatları üzerinde mutlak
hakimiyeti olduğuna inandıkları Tanrıya kendilerini açmak için bir araya gelmeleridir.”
31 Biçer, s. 71.
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Başka bir ifadesinde şunları söyler; “Cami, sinagog, tapınak ve Sih tapınağında bazen yapılan ibadetlere katılmanın, aslında Hıristiyan kilisesinde yapılan
ibadetlere katılmaya benzediği açıktı; yani o tapınaklarda kişisel, iyi, insanlar arasında istenilen doğruluk ve sevgi olarak bilinen yüksek ilahi bir Gerçeklik’e zihinleri
açık olan insanlar vardı.”32
Bu düşünce, Hick’i dinler arası diyalog sürecine götüren etken olmuştur.
O, Hıristiyanlık, Budizm, İslam… hepsinin aslında Tanrı’ya veya ilahi varlığa
ulaşmak için eşit derecede geçerli cevaplar sunduğunu ifade eder. Yani, diğer
dinlerin mensupları, ortalama olarak bir Hıristiyandan daha iyi veya daha
kötü değillerdir. Bu düşünceyi savunan yalnız Hick değildir. Örneğin; Dalai
Lama, “Ben –Budizm, Hıristiyanlık, Konfüçyanizm, Hinduizm, İslam, Yahudilik, Taoizm, Zerdüştlük gibi- büyük dünya dinlerinden her birinin sevgi ve
manevi uygulamalarla insanlığa fayda sağlama konusunda aynı amacı taşıma
ve taraftarlarını daha iyi insan yapmak için aynı etkiyi yapma yolunda benzer
idealler taşıdıklarına inanıyorum.”, der. Aynı şekilde Gandhi, dinsel çoğulculuğun hem çok inançlı Hindistan için, hem de çok inançlı dünya için sadece
doğru olmayıp, aynı zamanda barış için de gerekli olduğuna inandığını ifade
eder. “Hiçbir inanç, mükemmel değildir. Bütün inançlar kendi saygıdeğer taraftarları için eşit derecede azizdir. Bu nedenle istenen şey, büyük dünya dinlerinin
taraftarları arasında bir inancın diğer inançlar karşısında üstünlüğünü göstermek
için verimsiz çatışmalara girmek değil, arkadaşça temasların yaşanmasıdır. Hindular, Müslümanlar, Hıristiyanlar, Persler, Yahudiler uygun etiketlerdir. Ancak bu
etiketleri yırtıp kopardığınızda, hangisinin hangisine tekabül ettiğini bilemem. Biz
hepimiz aynı Tanrı’nın çocuklarıyız.”33
“Religious Pluralism and Salvation” adlı kitabında, büyük dünya dinlerinin kurtuluşun birer yolu olduğunu söyler. Her biri, insan varlığının dönüşümü içerisinde etkili bir ilişki kurmaya çalışır ve kişi-merkezlilikten
hak-merkezliliğe ulaşmaya çabalar. Burada dinlerin dönüşümüne vurgu yapılmaktadır. Dinler kişi merkezli başlayıp hak merkezliliğe doğru bir dönüşüm içerisindedirler. Bizler daha hak-merkezliliğe geçmediğimiz için Hick’in
deyimiyle Gerçek’in tezahürlerini sonraki hayatlarımızda anlayacağız. Ancak
şu aşamada, adeta karanlık gözlüklerimizle bakmaktayız, ve her birimiz farklı
açılardan görüyoruz.34

32 Aydın, s. 30.
33 Aydın, s. 71
34 Pentz, Rebecca; “Hick and Saints: Is Saint-Production a Valid Test?, Faith and Philosophy”, 1991, Jaunary, Vol. 8, No:
1, s. 97.
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John Hick’in görüşlerine geri dönmek gerekirse, çoğulcu hipotezinin iki
fikirle temellendiğini görmek mümkündür: Evrenin dinî açıdan belirsizliği ve
delilsiz rasyonel inanç.

2.1.1.

Evrenin Dinî Açıdan Belirsizliği

Hick, evrende dinî açıdan olumlu-olumsuz bir işaret bulmaya çalışan insan
aklının, oradan eli boş dönmeye mahkum olduğunu söyler. Hick, Tanrıya inanan veya inanmayanların delillerini incelemiş, bunların hiçbirinin insanı kesin bir sonuca götürme konusunda yeterli olmayacağını ifade etmiştir. Evrenin belirsiz olduğunu söylerken, kastettiği evrenin belli bir karkaterinin
olmadığı değildir. Evrendeki düzen ve işleyiş, mevsimlerin düzenli şekilde
sıralanışı vs. evrenin nedenselliğe bağlı bir düzen içinde olduğunu gösterir.
“Evrenin anlaşılmaz belirsizliğini sürdürdüğü gözükmektedir. O, bazı yönleriyle
dinî bir tepkiye davet ederken öteki bazı yönleriyle, bunu reddeder ve hem dinî hem
de natiralistik inanca izin verir; ancak her iki durumda da asla giderilmeyecek
şekilde karşı ihtimali yanında bulundurur. O halde, dinî inanç ve tecrübe ile ilgili
herhangi bir realistik analiz ve dinî inancın rasyonelliğinin herhangi bir realistik
savunması, bu sistematik belirsizlik durumundan yola çıkmalıdır.”
Hick, evrenin belirsizliğini ifade ederken iki çeşit natüralist argüman kullanır. Birincisi; negatif argüman, yani dini de kapsayan tüm olguların onun
dışında açıklanıp tasvir edilebileceğini kabul ettiği için, evrenin dinî açıdan
yorumunun geçersiz olduğu düşüncesidir. İkinci, pozitif argüman ise, evrenin dini bir dünya görüşüyle çelişen yönünü göstermeye çalışmaktadır. Hick,
Tanrıyı ve dini açıklamayı içine almayan kişi merkezli bir evren anlayışını,
tabiat ve insan bilimleri çerçevesinde kurmanın mümkün olmayacağını ifade
eder.35

2.1.2.

Delilsiz Rasyonel İnanç

Hick, felsefenin insan için iki temel bilgi yolu üzerinde durduğunu, bunlardan birinin empirik yol, diğerinin de rasyonalist yol olduğunu söyler. Ona
göre, doğru olan empirik yoldur. Kendi deneyimlerimizle elde ettiğimiz bilgiye güvenmemiz gerekir, aksi halde içinde yaşadığımız evrene inanmamız için
hiçbir nedenimiz kalmayacaktır. Peygamberler de Tanrı’yı akılla kanıtlanabilen bir varlık olarak değil, tecrübe edilen bir gerçek olarak düşünmüşlerdir.
Herhangi bir delile başvurmadan dış dünyanın gerçekliğine inanmışlar, aynı
zamanda Tanrı’nın varlığına da inanmışlardır. İşte, Hick bu inanca “delilsiz
rasyonel inanç” demekte, dinî inancın da böyle bir inanç olması gerektiğini
35 Yazoğlu, s. 30
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savunmaktadır. Çünkü dinî tecrübeye sahip olan bir insanın mantıksal delile
ihtiyacı yoktur.36
Alvin Plantiga da, bir delil olmaksızın Tanrı’nın varlığına inanç, tamamen
rasyonel ve uygundur. İnançlarımızın bazıları öteki inançlara dayalı oluşturulmuşken, bazıları da başkalarına dayanmayan temel inançlardır. Bu durum,
onların dayanaksız, temelsiz oldukları anlamına da gelmemektedir. Plantiga’ya göre böyle inançları temellendiren şey, yine tecrübelerimizdir.37 Dolayısıyla Tanrı için de benzer ifadeler geçerlidir. Eğer Tanrı’ya inanmak temel bir
inanç ise, bu inancın rasyonel olması için kişinin kesin delillere sahip olması
gerekmez.
Evrenin belirsizliği ve delilsiz rasyonel inanç düşüncesinin, Hick’in hipotezinin başlangıç noktasını oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Hick’in
imanı bireysel tecrübeye dayandırması aslında din ve din-dışılık arasında seçim yapamayan aklın, birçok yönden benzeyen dinler arasında seçim yapamayacağını düşünmesindendir. Bu durumda, dinsel çoğulculuk anlayışının
karşımıza çıkması kaçınılmazdır. Hick, bu temelden hareket ederken, çoğulcu
hipoteziyle dört eleştirel faktörü açıklamaya çalışmaktadır:
• İnsanların içsel olarak dindar olmaları,
• Dinî inancın gerçekliği bakımından temel bir farklılığı bulunduğu gözlemi,
• Dinî inancın bir yanılsama olmadığı varsayımı,
• Son olarak da, hemen hemen her dinî geleneğin, mensuplarının hayatlarını olumlu yönde değiştirdiğinin kabul edilmesi.
Hick’in anlayışının temelinde yatan düşünce, tüm dinî tecrübelerin temelinde Gerçek’in yer aldığı düşüncesidir. Ancak tüm dinlerin Gerçek kavramları birbirinden farklıysa, bunlar hem birbirleriyle çelişip hem de aynı
Gerçek’i nasıl tecrübe ediyor olabilirler? Bu soruya cevap verirken Kant’ın
anlayışından yola çıkar. Kant’ın numen-fenomen ayrımının Hick’in çoğulcu
hipotezinin temelini oluşturduğu söylenebilir. Kant, duyuların konusu olan
her nesnenin birtakım kategoriler veya formlardan her birine uymak zorunda olduğunu vurgular. Ona göre, anlama yetisinin bu kategorilerden birinin
dışında kalan bir şeye anlam vermesi söz konusu değildir. Bu açıdan bakıldığında, Tanrı’nın fenomenal tezahürleri olarak dinler ancak bu kategorilerde
anlamlıdır. Kant, duyu verileriyle elde edilen alanı görünüş (fenomen) olarak
tanımlar. İnsan zihninin sadece kategoriler arasında kendisine biçim kazan36 Yazoğlu, s. 33.
37 Yazoğlu, s. 38.

56 | Tülay Demir

dırdığı, sadece fenomenlerin kavranabileceği düşüncesi, bizi Tanrı, ruh gibi
konuları ele alan bir tartışmanın yapılmasının mümkün olmayacağı düşüncesine götürür.
Hick’e göre, “Mutlak” numen alanıdır. Yani bizim tecrübe alanımızın dışındadır. Dolayısı ile, Mutlak hakkında iyi, kötü veya başka ifadeler kullanmak mümkün olmaz. Bu konuda söylenebilecek tek şey, fenomenal Tanrı
kavramlarının numenal zemini olduğunu kabul etmektir.38 Hick, Mutlak’ın
Yahudilik, Hıristiyanlık, İslamiyet gibi semitik dinlerde ortaya çıkan şahsi;
Hinduizm ve Budizm gibi semitik olmayan dinlerde ortaya çıkan şahsi olmayan tezahürleri olduğunu söyler. Mutlak, numenal varlığın fenomenal yansıması olduğu için dinlerin her biri doğrudur ve bunların her birine inanan
insanların kurtuluşa ulaşması da mümkündür. Peki, büyük dinsel geleneklerin Mutlak’ın farklı tezahürleri olduğundan nasıl emin olabiliriz? Hick, bu
soruya bir dinin hak olmasının göstergesi olarak tarihsel süreçte hayatiyetini
devam ettirmesini kabul ederek cevap vermektedir. Eğer bir dinî gelenek,
yüzyıllardır hayatiyetini devam ettirmişse, Mutlak ile kesinlikle bir bağlantısı vardır. Görüldüğü gibi, çoğulcu hipotezin temelinde Kant’ın etkileri oldukça fazladır. Ancak Hick’in bu temellendirmesinin eleştirilen yönleri de mevcuttur. Hick’in Tanrı’nın tasavvurunu temellendirmek için ortaya koyduğu
yaklaşım birtakım çelişkileri içinde barındırmaktadır. Hick’in, Kant’ın epistemolojisinden hareket etmesi onu anlaşılır kılmamış, aksine anlamsız ve belirsiz hale getirmiştir. Onun savunduğu yaklaşım, Mutlak’ın dinî sıfatlarını
zayıflatmaktadır. Örneğin, İslam veya Hıristiyanlığın yaptığını iddia ettiği
ayrım, hiçbir zaman birbirinden farklı iki Tanrı düşüncesine yol açmamıştır.
Ancak, Hick’in hipotezi bir tarafta Fenomenal Tanrı tasavvurları, diğer yanda
ise Numenal Mutlak olmak üzere iki ayrı Tanrısal alan ortaya çıkarmaktadır.
Hick, burada Tanrı’yı mutlaklaştırmak yerine soyutlaştırmaktadır.
Yapılan bir diğer eleştiri ise, eğer Mutlak değişmez olarak ifade edilecekse, onun hangi sıfatlara sahip olduğunun nasıl belirleneceği noktasındadır.
Hick, Mutlak’a olumlu veya olumsuz hiçbir sıfat yüklememektedir. Dolayısıyla açıklamaları tatmin edici olmaktan uzaklaşır.39

2.1.3.

Çatışan Hakikat İddiaları Sorunu

Çoğulcu hipotezle ilgili dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta, dinlerin
çatışan hakikat iddialarıdır. Dinî çoğulculuğu kabul eden yaklaşımda, her
dinî geleneğin Gerçek’i otantik olarak tecrübe ettikleri anlayışı vurgulanır.
38 Çakmak, Mustafa; “Kant’ın Numen-Fenomen Ayrımı ve Metafizik Eleştirisinin John Hick’in Din Felsefesine Etkileri”,
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2011; Cilt: 11, Sayı:3, s. 196.
39 Çakmak, s. 198..
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Ancak, birbirinden farklı olan inanç sistemlerinin hakikat iddiaları birbiriyle
çatışmayacak mıdır ve bu durum, Hick’in teorisinin makul olmamasına neden olur mu? Çoğulcu hipotezle alakalı akla ilk gelen soru, kuşkusuz budur.
Ancak Hick, farklı hakikat iddialarının, sadece bir tanesinin herhangi bir
kişinin dinsel hayatında açıkça ve merkezde yer alması anlamında çatışacağını söyler. Interpretation of Religion adlı eserinde, birbiriyle uyuşmayan
dinler ve bunların çelişen hakikat iddiaları konusunda üç aşamadan bahseder:
1) Tarihsel olgu konuları
2) Tarih üstü olgu konuları
3) Farklı olan Gerçek kavramları
İlk olarak Hick, tarihsel olgu konularıyla ilgili uyuşmazlıkları ele alır.
Bu noktada, Mesih’in çarmıha gerilmesiyle ilgili Hıristiyan ve Müslümanlar arasındaki uyuşmazlıktır. Hıristiyanlar Mesih’in çarmıhta öldüğünü savunurken; Müslümanlar, aksini iddia ederler. Bir diğer örnek, Muhammed’in
halifesi olarak kimi tayin ettiğiyle ilgili Şiilerle Sünniler arasındaki uyuşmazlıktır. Hick, bu uyuşmazlıkların çözülemeyeceğini, ancak bunların çoğunun herhangi bir geleneğin özüyle ilgili olmadığını, bu nedenle bunların
çözümünün önemli olmadığını ve kendi çoğulcu hipotezi için bir problem
oluşturmadığını ifade eder.40
İkinci olarak, tarih üstü hakikat iddialarını ele alır. Bunların, prensipte
doğru bir cevabın bulunduğuyla ilgili problemler hakkında olduğu için, tarihsel veya herhangi bir empirik bir kanıtla tespit edilemezler. Bu hususta
verilebilecek örnek, insanların ölümdeki kaderleridir. Birden çok hayata mı
yoksa bir hayata mı döneceği konusundaki çatışma, çoğu zaman doğu ve batı
gelenekleri arasında ortaya çıkar. Batının teistik dinleri genellikle her kişinin
yaşadığı hayatın kaderini belirleyen bir yargılamayla takip edildiğini iddia
ederken, doğu gelenekleri ölümden sonra reenkarnasyonu vurgular. Hick, bu
uyuşmazlıkla ilgili olarak, doğu ve batı geleneklerinin bu konuda daha çok
diyaloga ihtiyaç duyacaklarını ifade eder. Bazı insanlar reenkarne olurken,
bazılarının olmaması makul olabilir. Bu yüzden bu bakış açılarına sadece evrensel olarak başvurulduğunda bunlar çatışır. Hick, farklı dinî geleneklerin
kişilerin ölümleriyle ilgili kaderleri konusunda uyuşmazlıklarını inkar etmemekle birlikte, inançların farklı olmasına rağmen, hemen hemen her insanın
ahlâkî gelişimine yardım ettiğine inanır.41

40 Yazoğlu, s. 57.
41 Yazıoğlu, s. 58.
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Uyuşmazlıklarla ilgili ele aldığı son durum, Mutlak Gerçeklik’le ilgili çatışan inançlardır. Görünüşte birbirlerine rakip olan Gerçek tanımlarının birbirlerini tamamladıklarını vurgulamaktadır. Dinler, Gerçekliği farklı şekillerde
tanımlarlar çünkü bu farklılık, onların birbirinden değişik düşünce biçimleriyle etkileşime girmelerinden kaynaklanır. Başka bir deyişle, Gerçek “o
veya bu” değil, “hem o, hem de bu” yaklaşımını savunmaktadır. Hick, dinlere
“üstün” ve “ayrıcalıklı” olarak yaklaşmanın yanlış olduğunun, dinlerin sadece birbirlerini tamamladığının altını çizer.42 Dinsel çoğulcu yaklaşımda, dinî
geleneklerde kullanılan farklı Gerçek tanımlamalarından kaçınılıp, hepsinin
yerine “Nihai Hakikat” kavramının kullanılması da bu yaklaşımın bir sonucudur. Bu şekilde, dinlerin ayırıcı özelliğinden kurtulup, bu isimleri (Allah,
Brahman vb.) bir çatı altında birleştirmek istemektedir.43
Sonuç olarak, Hick’in, farklı dinlerin çatışan hakikat iddialarının çoğulcu
hipotezin aleyhine bir durum oluşturmadığını, büyük dinî geleneklerin Gerçek’i farklı algılamalarının dinsel çoğulculukla uyuştuğunu vurguladığını
ifade etmek yanlış olmaz. Ancak bu yaklaşımda kusurlu olan yön, mantıktaki
üçüncü halin imkansızlığı ilkesinin ihmal edilmiş olmasıdır. Yani, birbirinden farklı iki iddianın veya önermenin aynı anda doğru olması mümkün değildir. Bu iki iddiadan biri doğru ise, diğerinin yanlış olması gerekir. İkisinin
de doğru olabileceği yönündeki üçüncü bir durum imkansızdır. Monoteist
dinlerle politeist dinler nasıl aynı kefeye konulacaktır? Bu anlamda, Hick’in
çoğulcu hipotezi, çatışan hakikat iddiaları bağlamında sağlam bir temele
oturmamaktadır.

2.1.4.Tüm Yollar Aynı Hedefe Ulaşır Mı?
Birbirinden birçok konuda ayrılan ve farklı iddiaları olan dinlerin, aynı hedefe
ulaşmaları çoğulcu hipotez dahilinde ele alınması gereken bir diğer sorundur. Örneğin; İslamiyetle Budizm arasında önemli farklılıklar mevcuttur. Bu
konuyla alakalı iki tercihe başvurulmaktadır. Bazıları tüm dinlerin aynı hedefe yönelik, farklı ama eşit derecede geçerli yolları ifade ettiği düşüncesini kabul eder. Böyle bir düşünceyi kabul etmek, dinler arasındaki farklılıkları göz
ardı etmek anlamına gelmemektedir. Bu görüşü savunanların kullandığı üç
argüman vardır: Birincisi, bir dinin doğru, onunla uyuşmaz olan diğerlerinin
yanlış olduğu inancının, yani dışlayıcı bir tutumun toleranstan uzak olduğudur. İkincisi, dinlerin birbirleriyle çelişen birtakım iddialarının olması, birinin doğru, diğerinin yanlış olduğu sonucunu doğurmamaktadır. Dinî çoğulcululukta asıl vurgulanan, hiçbir dinin Hakikat’e tam olarak karşılamadığı,
42 Yazoğlu, s. 57.
43 Özcan, Hanifi; “Mâtüridî’de Dinî Çoğulculuk”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2013, İstanbul, s.
12.
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dinlerin bütün olan Hakikat’in birer parçaları olduğudur. Bütün yolların aynı
hedefe ulaştıkları iddiasını destekleyen üçüncü argüman ise, tüm dinlerde ortak olarak paylaşılan bir özün varlığıdır. Burada örnek olarak Altın Kural verilebilir. Bu durum, İslamiyet, Yahudilik, Budizm gibi birçok dinde geçerlidir.44
Dinlerin çatışan hakikat iddiaları ile birlikte düşünüldüğünde, bütün dinlerin
aynı hedefe götürmesi nasıl mümkün olabilir? Burada birçok çelişki mevcuttur. Nihai gerçekliğin doğasıyla ilgili dinlerin çelişen argümanları çelişkileri
kuvvetlendirmektedir. Monoteist dinlerde –örneğin İslamiyet’te- evreni yoktan yaratan yalnız bir Tanrı’nın -Allah’ın- olduğuna inanılırken, Hinduizm’de,
bazı kesim tarafından mutlak gerçeklik olarak Brahman’a inanılırken, bazı kesimlerce Brahman’ın tezahürleri olan milyonlarca tanrıya inanılır. Tüm bunlar birlikte düşünüldüğünde, tüm yolların aynı hedefe götürdüğüne dair bir
inancın tutarsız olacağı açıktır.
Bu probleme ilişkin bir diğer kabul, tüm yolların aynı hedefe götürmeyeceğidir. Bu pozisyon, dinî geleneklerin hakikat iddialarını güçlü bir şekilde
ele almaktadır. Budist veya Müslüman birinin veya daha başka dinlere mensup olan insanların inançlarını kendi bağlamlarında değerlendirmeye çalışır.
Birçok dinî geleneğin kurucusu, dinlerin çelişen iddialarını kabul eder. Örneğin Buda, samsara45 nedeniyle ilgili Hindu inancını reddeder. Yani, dinî geleneklerin kurucuları da dinlerin çatışan hakikat iddialarının farkındadırlar.
Bütün dinlerin aynı hedefe ulaştırmayacağı inancı, dar kapsamlı ve toleranssız olmakla eleştirilebilir. Bu görüş, kısmen doğrudur. Ayrıca, ele alınması gereken asıl problemin kişinin inancının samimiyeti olduğu da söylenir.
Son olarak, bir yolu doğru, diğerlerinin yanlış olarak tanımlanması durumunda, doğru olan yolun nasıl belirleneceği muammadır. Buna karşılık, dinin
doğru olup olmadığının, kişinin inancının samimiyetinin ötesinde, birtakım
kriterlerle değerlendirilebileceğini savunan yazarlar da mevcuttur. Mantıksal tutarlılık bir dinin geçerli olup olmadığı konusunu değerlendirmede kullanılabilecek bir kriter olabilir. Burada, tüm dinî geleneklerin insanın mutluluğa erişmesi amacını taşıdığını ve o amaca farklı yollardan gitmeyi tercih
ettiklerini unutmamak gerekir. Bu görüş, çoğulcu hipotezle büyük oranda
örtüşmektedir. Elbette ki, dinlerin birbirleriyle çatışan hakikat iddiaları göz
ardı edilmemelidir. Ancak temelde, tüm dinlerin aynı hedefe ulaşmak için
çaba gösterdiklerini söylemek yanlış olmayacaktır.

44 Yazoğlu, s. 81.
45 Samsara: Hinduizm’de her kişinin içine düşürüldüğü doğum, ölüm veya yeniden doğumun sonsuz döngüsü. Hindular,
evrensel problemin samsara olduğuna inanırlar.
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2.2. Çoğulcu Hipoteze Yönelik Eleştiriler
John Hick’in çoğulcu hipotezine birçok açıdan eleştiri getirenler olmuştur.
Dinî çoğulculuk meselesinin bu kadar tartışılır olmasının temelinde de bu
eleştirel görüşlerin fazlalığı yatmaktadır. Yapılan eleştiriler ise, bu çoğulcu
görüşün makul olup olmadığı noktasından hareket eder. Dinsel çoğulculuk
düşüncesi, post-modernist çevrelerce eleştirilmektedir. Materyalist Batı kültürünün yeni bir çeşidi olarak görülür. Geleneksel hayat tarzını sömüren sistemin bir ürünü olduğu fikrini savunanlar mevcuttur. Dinî farklılıkları yok
sayma düşüncesinin de bunların bir veçhesi, tabiri caizse bu zincirin bir halkası olarak nitelenir. John Hick, ise dinsel çoğulculuğun küresel bir alana
sahip olduğunu kabul ederken, bunun çok-uluslu şirketler ve diğer sömürücü
unsurlarla aynı kefeye konulmasının yanlış olduğunu ifade eder.
Dinî çoğulculuk, farklılıkları bir potada erittiği, başka bir ifadeyle homojen bir din oluşturduğu şeklinde eleştirilir. Ancak çoğulcu paradigmada yapılmak istenen bu değildir. Farklı dinî gelenekler, ibadet biçimleri, yaşayış
tarzları çoğulcu paradigmada kabul edilmekte ve benzer hale getirilmeye
çalışılmamakta, heterojen bir yapı kurulmaya çalışılmaktadır. Dinî çoğulculuk, dinlerin gerçekte her birinin kendi farklı sorularını sormalarına rağmen,
onların hepsinin aynı cevapları verdiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Çoğulcu
görüş, nihai gerçekliğe yönelik soruların spesifik olarak farklıyken, genelde
aynı olduğunu savunur. Buradaki ayrıntıya dikkat edilmelidir. Dünya dinlerinin gerçekliği idrak etmede birbirlerinden ayırt edici özelliklere sahip farklı olgular olarak görülmesinden çıkan sonuç, herkes için aynı olan yeni bir
global dinin oluşturulması fikri değil, tüm dinlerin mensuplarının kendi geleneklerini yaşayarak, kendilerine özgü bir tarzla gerçekliğe ulaşmalarıdır.
Dolayısıyla bu anlayışta farklı dinî gelenekler oldukları gibi bırakılır ve her
birine saygı duyulur.
Dinsel çoğulculuğun dışlayıcılığa karşı çıktığı düşüncesi yukarıda belirtilmişti. Yapılan bir diğer eleştiri de, dışlayıcı tutuma çoğulcu görüşte yer verilmediği iddiasına rağmen, farklı dinlerin farklı iddialarını dışlayıcı bir tutum
içine girmeleri noktasındadır. Örneğin; Hıristiyanlık’ta “Tanrı”, Hinduizm’de
“Brahman”, İslamiyet’te “Allah”… Bu kavramların hepsinin aynı varlığa yönelik farklı isimler olduğu iddiası büyük eleştiri almaktadır. Her bir dinin farklı
Gerçek’e odaklandığını savunanlar az değildir. Örneğin, John Cobb, her bir
dinin Gerçeklik’e farklı anlamlar verdiğini söyler.46 Ancak dinî çoğulculuğa
göre, bunların hepsi aynı gerçekliğin farklı anlatımlarıdır. Hick, tüm dinlerde

46 Pentz, s. 98.
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geçerli olan bir tanımlamadan bahseder. Bahsettiğimiz ayrımlar bütün büyük
dinlerde mevcuttur.
Dinî çoğulculuğun temelini oluşturan ve dinlerin yerleşmiş inanç sistemlerini dikkate almayan bir ulûhiyet fikri, bu yaklaşımın bir diğer problemidir.
Her dinin ulûhiyet anlayışı, kendi tarihiyle, toplumla bütünleşerek oluşur.47
Örneğin, Tevrat’ın Yahveh’si Yahudi tarihinin bir parçasıdır ve Yahudilerle
belli bir ilişki içerisindedir. Bu durum, her din için geçerlidir. Böyle bir dinî
gelenek içerisinde yetişen bir kimsenin ilk tavrı, kendi dinindeki geçerli olan
ulûhiyet anlayışının yegâne doğru olduğu yönünde olacaktır. Bu çelişkiler
sebebiyle dinî çoğulculuğun teolojik bir temele yayılması zordur.
Aynı çelişkiyi E. Durkheim gibi sosyologlar da ifade etmişler, dinî çoğulculuğun dinin birleştirici fonksiyonunu ortadan kaldıracağına dair endişelerini
dile getirmişlerdir. Ancak, Hick’e göre, yaşadığımız toplumda, kendi gerçek
inancının doğru olduğu inancı problem oluşturmakta ve birçok dinî çatışmaya sebep olmaktadır. Hatta bu çatışmalarda kadın-erkek-çocuk bir sürü insan
hayatını kaybetmektedir. Katolik teolog Hans Kung da, Hick’e benzer şekilde
dinî çoğulculuğun gerekliliğini şöyle vurgular: “Dünyada dinler arasında barış
olmadan insanlar arasında barış mümkün olmayacaktır.”48
Dinî çoğulculuk ile ilgili görüşleri ve eleştirileri bakımından ele alınması
gereken önemli bir isim de Mâtüridî’dir. Onun dinî çoğulculuk anlayışı din ve
şeriat kavramlarının tahliline dayanır. Ona göre, dinin özünde “boyun eğme,
itaat etme, teslim olma, inanma ve bağlanma” anlamları yer alır. Bunların
hepsi, her insanda doğuştan var olan duyguları ifade eder. İnsanın yöneleceği
Varlık’ı bulmasını sağlayacak “akli meleke” insanda doğuştan vardır, bu akli
meleke doğru kullanıldığında, insanı sığınmaya layık olan tek bir Varlık’a götürür. “Üzerinde gidilen yol, yürümekle oluşturulan yol” anlamlarına gelen
şeriat kavramı ise, fikri bir eğilimle ortaya konulan bu duyguları kendi diliyle
ifade ederek, içinde yaşadığı kültüre göre biçimlendirip, üzerinde konuşulan
ve nesilden nesle aktarılabilen bir teori ve pratiği, kuralları ifade eder.49 Bu
iki kavram üzerinde temellenen çoğulculuk anlayışı, kapsayıcı bir tutumu
da içerisinde barındırır. Fıtrî dinî, “tevhid inancı” olarak niteleyen Mâtüridî,
bu kavram ile, semavi dinlerin, şu anda da geçerli olan ortak noktalarını kasteder. Bu demektir ki, tüm semavi dinler özleri itibariyle şu anda geçerlidir.
Burada din, çoğul olarak değil, tekil olarak kullanılır. Ona göre, “din tektir, çok
olan şeriatlardır.” Onun din ve şeriatlar konusundaki fikirleri, dinî çoğulculuğu algılama biçimine büyük katkı yapmıştır. Şeriatların çok farklı olmasını
47 Özcan, s. 16.
48 Hick, s. 16.
49 Özcan, s. 21.
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dünyevi açıdan kültürel farklılıklara bağlarken, dinî açıdan bir imtihan olarak
niteler. “Nasıl ki, semadan bir ve aynı tatlı su indiği halde, yeryüzünün, yani toprağın farklı renk ve bileşime sahip olmasından dolayı, su yere indikten sonra kimi
yerde bulanık akıyor; kimi yerde sel oluyorsa, tıpkı dinde de durum böyledir. Yani
Allah’tan gelen din bir tane olduğu halde, insanların farklı dinlere, farklı mezhep
ve şeriatlara sahip olması, toplumsal ve kültürel farklılıktan kaynaklanır.”50
Dinî çoğulcu yaklaşımda yer alan hiçbir dinin diğerlerinden üstün olmadığı anlayışını da Mâtüridî eleştirmektedir. Ona göre, dinlerde Peygamberler
için kullanılan isim ve sıfatlardan bazıları, dinlerden birinin diğerlerinden
üstün olduğunun işaretidir. Mesela, Hz. İbrahim’e “Halilullah (Allah’ın dostu)”, Hz. Musa’ya “Kelimullah” denmektedir. Ancak Hz. Muhammed’e diğer
peygamberlerin aksine, kendi isminden ziyade “Ey nebî”, “Ey resûl” şeklinde
hitap edilmiştir. Bu, Hz. Muhammed’in ve İslam’ın diğerlerine nazaran üstün
olmasındandır. Onun çoğulculuk anlayışında tüm kitapların, her ne kadar birbirlerinden farklı üslupta olsalar da, taşıdıkları anlamlar birbirlerine uygundur. Hepsi, doğru-yanlış, haram-helal, iyi-kötü gibi kavramları ayırt etmede
insanlara yardımcı olmak amacındadır. Bu yüzden Kur’an’a “Furkân (aralarındaki farkı gösteren delil anlamında), İncil’e de “İncil (açıklayıcı, açığa çıkarıcı
anlamında)” denmiştir. Dinî çoğulcu bakış açısındaki birden çok din anlayışıyla Mâtüridî’nin “tek din, birden çok şeriat” anlayışı çelişen bir diğer noktadır. Ancak tek din anlayışı ona göre çoğulculuğun aksine bir durum değildir,
hatta çoğulculuğun gereğidir.51
Dinî çoğulcu yaklaşım, bu eleştirilere cevap verme konusunda bazen tıkanmaktadır. Hoşgörü, çeşitlilik gibi kavramlardan bahsederken birçoğumuzun kabul edebileceği bir yaklaşım olarak görünmesine rağmen, çatışan hakikat iddiaları ve dinlerin üstünlük anlayışları konusunda yetersiz kalmaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme
Dinî çoğulculuğun özünde, her dinî geleneğin, aynı Hakikat’e farklı yollardan
ulaştığı fikri yatar. Bu yaklaşım, ilk bakışta yabancı ve yeni bir durum gibi
görünse de, pratikte Hindistan örneğinde olduğu gibi, karşı karşıya kaldığımız bir durumu ifade eder. Ancak elbette ki, filozof ve teologlar tarafından
bir paradigma olarak ele alınması çok uzun bir geçmişe dayanmamaktadır.
Temel hareket noktası, başlangıçta kulağa hoş gelebilir. Tüm dinlerin aynı
amacı taşıdıkları, nihayetinde insanın mutluluğa erişmesini amaçladıkları
aşikardır. Ancak dinlerin farklı hakikat iddiaları, gerçeği farklı adlandırıp al50 Özcan, s. 24.
51 Özcan, s. 105.
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gılamaları, dinlerin “homojenleştirilmesi” gibi problemlerle birlikte düşünüldüğünde, bu yaklaşımın sağlam bir temele oturmadığı göze çarpar. Yapılan
eleştirilere başta Hick olmak üzere, çoğulcu paradigmayı savunanların verdiği cevaplar, tatmin edici olmaktan ziyade, görüşlerini destekler niteliktedir.
Yukarıda bahsedilen çelişkiler de göz önüne alındığında, dışlayıcılık ve kapsayıcılığa nazaran entelektüel bir kesimce benimsenmekle kalması, normal
bir durumdur.
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Giriş
Sanayi devrimi sonucunda bireyin emeği, makine ile paylaşılmış; makine
gücüne sahip olanlar aynı zamanda bireye ait işgücüne ve emeğe de sahip
olmuşlardır. Bu nedenle, bireylerin toplumsal bir biçimde hareket etme güdüleri sanayi devriminin yarattığı emek ve işgücü karşılığında elde edilen
kazançların eşitsizliği doğrultusunda şekillenmiştir. İlk başta ekonomik nedenlerden dolayı sınıfsal olan toplumsal hareket bilinci, yirminci yüzyılın
ikinci yarısından başlayarak, ulus devletlerin yaygınlaşması, kültürlerin değişmesi, yayılması ve melezleşmeye başlaması ekonomik ve sınıf tabanlı
toplumsal birlikteliklerin farklı tabanlara kaymasında etken olmuşlardır. Bu
farklı oluşumlar yeni politik paradigmalar içerisinde değerlendirilirken; bu
paradigmalar çerçevesinde oluşan hareketler de yeni toplumsal hareketler
olarak tanımlanmıştır (Offe 1999:56-79). Yeni toplumsal hareketler, 1970’lerden başlayarak insan hakları, barış, çevre ve özellikle kişisel özerklik ile kimlik odaklı sosyo-ekonomik hareketler tarzında gelişmişlerdir.
Yeni toplumsal hareketlere düşünsel alt yapı sağlayan postmodern düşünce bize akıl, hakikat gibi kavramların göreceliğini, sınıf ve ulus gibi evrensel
kimliklerin çok parçalı ve heterojen yapısını gösterirken, cinsiyet, ırk, etnisite
ve cinsel eğilim gibi tikel kimliklere ve bu kimliklerin tikel mücadelelerine
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de vurgu yapmıştır. Modernliğin yüzyıllar boyu kendi dışında olanı ötekileştirme, dışlama ve hor görme süreçleri ile kendisini ortaya koyan perspektifi
karşısında postmodern teori ırkların, kültürlerin, cinsiyetlerin, cinselliklerin
çoğulculuğunu vurgulayarak hiçbir tarzın diğeri üzerinde egemenlik kuramayacağı ve her unsurun eşit temsile yetkin olduğu konusunda ısrar etmektedir. Postmodernliğin çoğulcu dünyasında ilke olarak bütün yaşam biçimlerine izin verilmektedir.
Postmodern düşünceden etkilenen üçüncü dalga feminizm, 1990’ların ilk
yarısından itibaren tamamen kadınlar arasındaki farklılıklara dikkat çekmiştir. Modernizmin sabit bir öz arayışına karşın, post modern düşünce cinsiyet
kategorilerinin sabit olmayıp değişken nitelikte olduğunu ileri sürmüş ve
sabit cinsiyet kategorilerinin ötesindeki yapı sökümcü bir özne anlayışıyla
birlikte feminist teoriyi de etkilemiştir. Postmodernist feminizm, özsel varsayımlara dayalı olarak geliştirilen büyük anlatılara ve toptancı çözümlere bel
bağlamadan kadın sorununa yaklaşmayı önermiş ve bu bakımdan kadınlara
ilişkin genelleyici ve homojenleştirici varsayımlar yerine, farklılıkları öne çıkarmayı denemiştir.
Günümüzde feminist düşünce farklı cinsel eğilimlere sahip bireylerin haklarına toplumsal cinsiyetin yapaylığı çerçevesinde sahip çıkmakta ve sadece
kadınların değil, farklı cinsel eğilime sahip bireylerin de ötekileştirildiklerini
savunmaktadır. Heteroseksüel cinsel yönelime sahip bireylerin dışındaki diğer cinsel kimliklerin ötekileştirilmesi, homofobi söyleminin yaygınlaşması
demektir.1 Homofobi, George Weinberg’in 1972’de yayımlanan “Society and
the Health Homosexual” adlı kitabında, “eşcinsellerle aynı ortamda olmaktan duyulan korku” şeklinde tanımlanmıştır. Mark Freedman homofobi için
“eşcinsellere karşı aşırı bir öfke ve korku tepkisi” tanımını getirmiştir. Yazar
Audre Lorde ise 1978’de daha derin bir yaklaşım öne sürerek homofobiyi kişinin kendi cinsinden birine karşı duyduğu aşktan korkması ve bu yüzden başkalarında bu duyguyu gördüğünde nefretle karşılaması olarak tanımlamıştır
(Baird 2004:54).
Çoğu eşcinsel eşitlik savunucusu sosyalist kökenden gelmekle birlikte geleneksel solun bu alanda performansı hiç iç açıcı değildir. Soğuk Savaş döneminde SSCB ve ABD arasında farklı cinsel yönelimlerin yasaklanması konusunda bir fikir ortaklığı olmuştur. 1923’de SSCB’deki Kamu Sağlığı Halk
Komiserliği, “bilim artık hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir kesinlikle eş1 Homofobi tarih boyunca kadınlardan çok erkeklere yönelmiştir. Bu durum her zaman lezbiyenlerin daha çok kabul
gördüğü anlamına gelmiyor; muhtemelen daha çok kadınların tarihteki genel görünmezliğiyle, toplumdaki statü
eksiklikleriyle ve fallus-merkezli seks anlayışıyla ilgilidir. Kadınlar lezbiyen faaliyetlerden dolayı ceza gördüklerinde
çoğu zaman asıl suçlandıkları şey erkek rolünü ve ayrıcalıklarını üstlenmek üzere dolandırıcılık yapmaları olmuştur
(Baird 2004:73).
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cinselliğin kötü niyetli bir edim ya da suç değil, bir hastalık olduğunu tespit etmiştir” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Eşcinselliğe karşı büyüyen düşmanlık 1934’de tüm Sovyet Cumhuriyetlerinde yürürlüğe giren bir yasayla
doruk noktasına ulaşmış ve bu yasayla erkekler arasında cinsel ilişki yasaklanmış ve 5 yıl ağır çalışma cezası getirilmiştir (Baird 2004:65). Benzer şekilde 20.yüzyılın ortalarında ABD yönetimi de, eşcinselliği kontrolden çıkmaya
başlayan bir hastalık olarak görmüştür. Eşcinsel erkeklere zorla uygulanan
eşcinsellik tedavileri arasında hipnoterapi, elektrokonvülzif ve kusturucu tiksindirme terapileri ve cerrahi gibi çok çeşitli yöntemler bulunuyordu. ABD’de
histerektomi, hormon enjeksiyonu ve klitoridektominin lezbiyenler üzerinde
uygulanmasına da 1950’lere kadar devam edilmiştir. ABD hükümeti, komünist ajanları ve sempatizanları ortaya çıkarmak amacıyla 1950-1955 yılları
arasında kendi çalışanlarını, silahlı kuvvet mensuplarını ve bazı başka kişileri
tararken, siyasi fikirleri cinsel faaliyetler ile ilişkilendirmeye çalışmıştır ve
komünist olmasından şüphelenilen birçok kişi eşcinsel olmakla da suçlanmıştır. The New York Times’ın 1950’deki bir sayısında şöyle bir haber vardı: “Son
yıllarda cinsel sapıklar devletimizin içine sızdılar. Bu kişiler belki komünistler
kadar tehlikeliler” (Baird 2004:67). Görüldüğü üzere sol ve sağ ideolojilerin,
cinsellik alanında benzer şekilde davranmaları, cinsel haklar konusunu daha
da çarpıcı kılmaktadır. 2004 yılında yayımlanmış bir çalışmaya göre eşcinsellik dünyanın en az 70 ülkesinde yasadışıdır. Eşcinsellik İran, Afganistan, Suudi Arabistan, Moritanya, Sudan ve Yemen’de ölüm cezası gerektiren bir suçtur.
İran’da yılda tahminen 200 kişi cinsel yönelimi nedeniyle idam edilmektedir
(Baird 2004:18). Eşcinsel ilişki Pakistan ve Guyana’da müebbet hapis ile cezalandırılmaktadır. Portekiz, İran, Gana, Slovenya, Arnavutluk ve Makedonya’da
cinsiyetin yeniden belirlenmesi yasadışıdır (Baird 2004:22).
Özellikle 1990’lı yıllardan sonra farklı cinsel eğilime sahip bireyler, toplumsal cinsiyet kavramı eleştirisi nedeniyle feminist düşünceyle bir ortaklık
içinde olmakla birlikte, daha çok insan hakları temelinden kendi duruşlarını
sergilemekte ve toplumda görünür olabilme taleplerini dile getirmektedir.
LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender) bireylerin hakları, farklılık
politikaları alanında önemli bir alan açmış ve cinsel haklar, uluslararası kuruluşların yayımladığı belgelerde insan haklarından biri olarak yer almaya
başlamıştır. 1991’den beri cinsel yönelim temelindeki zulüm, Uluslararası Af
Örgütünün tüzüğünde yer almaktadır. Cinsellik nedeniyle eziyete uğramak,
birçok ülkede, örneğin Kanada’da sığınma nedeni olarak kabul ediliyor. Beş
kıtada Uluslararası Lezbiyen ve Gey Birliği’ne (ILGA) üye toplam 350 grup
var. Uluslararası Af Örgütü’nün yanısıra Uluslararası Gey ve Lezbiyen İnsan
Hakları Komisyonu (IGLHRC) da cinsel azınlık haklarının insan hakları olarak
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görülmeye başlanmasına katkıda bulundu (Baird 2004:23-24). World Association for Sexual Health (WAS) tarafından 1999 yılında hazırlanıp 14.Dünya
Seksoloji kongresinde kabul edilen cinsel haklar bildirgesi bu alanda önemli
bir yere sahiptir. WAS çok sayıda kuruluşu içinde barındıran, kendi tanımı
ile şemsiye örgüt yapısında uluslararası bir kuruluştur. WAS tarafından hazırlanan cinsel haklar bildirgesinin kuruluşun 14.Dünya Kongresinde kabul
edilen hali Türkçe olarak Türkiye Psikiyatri Derneğinin web sitesinde yer
almaktadır. Bildirge cinselliğin insanın kişiliğinin bütünlüğüne ait bir öğe
olduğundan yola çıkan ve ilişki kurma, duygularını ifade etme, aşık olma ve
haz almanın bu bütünlüğü tam olarak gerçekleştirebilmek için gerekli süreçler olduğunu belirten bir metindir. Metinde cinsel özgürlük kavramı merkezi
bir rol oynamakta ve başkalarının cinsel özgürlüklerini kısıtlayıcı olmadığı sürece cinsel özgürlüğün bir hak olduğu vurgulanmaktadır. International
Planned Parenthood Federation (IPPF) tarafından hazırlanan “Cinsel Haklar:
Bir IPPF Bildirgesi” başlığını taşıyan belge ise 2008 yılında yayımlanmıştır
ve bildirgede doğrudan ve kapsayıcı olarak cinsel haklar konusu ele alınmıştır (Erbaydar 2011:17). Bunlardan başka kadın hakları, uluslararası insan ticaretinin önlenmesi gibi konulara ilişkin metinlerde de cinsel haklara ilişkin
maddeler yer almaktadır.
Cinsel hakları içeren bildirgeler, temel olarak ötekileştirme ve heteroseksist yapılara eleştirel bir yaklaşım içermektedir. Çünkü görünür olma talebi, sadece bilinebilir olmak değil, eşit değerde sayılmakla anlamlı olabilir.
Son yıllarda, insan hakları kavramının, tikel kimlik hareketlerine bölünerek
gündeme gelmesi, bir yandan kamusal alanda göz ardı edilmiş, yok sayılmış
bireyleri bize hatırlatırken, öte yandan karşı karşıya geldiğimiz ve bize “yabancı” kimlikleri ötekileştirmemize ve dışlamamıza da yol açmaktadır. Suskunluk ve/veya susturulmuşluk bir baskı aracı iken, görünür olmak adına
teşhir edilmek ama görünür olurken “öteki” olarak yaftalanmak da bugüne
ait bir cezalandırma mekanizması gibi işlemektedir. Çoğunluktan farklı bir
dinsel, etnik kimliğe veya farklı bir cinsel eğilime sahip olmak, günümüzde
ötekileştirmek için yeterli olmakta ve ötekileştirmek bizden farklı bireyleri anlamamızın ve empati kurmamızın önündeki en büyük engellerden biri
olarak durmaktadır. Heteroseksizm ise, kadın ve erkek olmanın anlamlarını
sorgulayarak, “normal” ve “anormal” kavramlarını tartışmaya açmaktadır. Bu
çerçevede makalede farklı cinsel kimliklere sahip LGBT bireylerin kendilerini ifade edebilme ve kendi cinsel kimlikleri ile kamusal alanda eşit haklarla
var olabilme sorununu ötekileştirme ve heteroseksizm eleştirisi üzerinden
değerlendirmek amaçlanmaktadır.
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1.Öteki ve Ötekileştirme
“Ben” ve “öteki” kavramları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, 17. ve 18. yüzyıllardan itibaren siyaset felsefenin gündemine girmiş olmasına rağmen, insanların değerlerinin çoğulluğu ve bu anlamda ötekilerin varlığı sorunu ilk
çağlardan itibaren hep tartışıla gelmiştir. Son yıllarda siyaset felsefesinde
“öteki” kavramı önem kazanmış ve özellikle kimlik farklılıklarına dayalı politika yapma sürecinde ötekileştirme, çoğulcu toplum yapısında sorunsallaştırılması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. “Biz” açısından
“öteki”yi tanımlayan en önemli özellik düzen bozma potansiyelidir. “Biz”
ne kadar istikrarsızlık getirmeyecek olan, düzenin yeniden üretimini sağlayan ve bu nedenle toplumun var oluş amacına uyansa “öteki” de o kadar düzen bozma, istikrarsızlık getirme, düzenin işleyişini sağlayan gelenek, yasa,
normların içini boşaltma potansiyeline sahip olandır, yani tehlikeli olandır.
Ben ve öteki arasındaki ilişkide roller bellidir. Bu rolleri belirleyen de elbette
ki özne/ben’dir. Ben/ biz/ yerli olan kural koyan, konuşan, yazan, akılcı olan,
sınırları tanımlı ve katı olandır. Öteki/onlar/yabancı kurallara tabi olan, dinleyen, okuyan, öznenin yaptığı planlamaya uyması beklenen, duygusal olan,
sınırları değişebilir-muğlak olan ve özneye göre esnek olandır.
“Ben” ve “öteki” her ne kadar birbirini dışlar gibi gözükse de, tanımlanmak
için birbirine muhtaçtır. Herhangi bir kimlik kendi barındırdığı özelliklerle
diğer kimliklerin barındırdığı özellikler arasında ilişki kurmakta ve bu ilişki
ben ve diğer, biz ve diğerleri ikilemlerini içinde barındırmaktadır. Bununla
birlikte günümüz toplumlarının oluşturduğu politik sınırlar kimi bireyleri
biz yaparken, kimi bireyleri de diğerleri konumuna koyarak yabancılaştırmaktadır (Benhabib 2006:11). Genellikle diğerleri olan, bize göre ötekilerdir.
Burada önemli olan, her iki tarafın da kendilerini özne olarak tanımlamaları
için birbirlerine gereksinim duymalarıdır. Touraine, öznenin kendisini kanıtlamasının, ötekileri de özne olarak tanımasından geçtiğini söylerken; ötekiyi
toplumsal konum ve roller dışında özne olarak kabul etmenin, bireyin kendi benliğini de özgür kılabileceğini vurgulamıştır (Touraine 2012:285-289).
Benzer bir bakış açısıyla Derrida mutlak ötekinin dışarıda değil, yanı başımızda olması gerektiğini ileri sürmektedir (Aktaran Kearney 2012:92). Öteki ile
olan ilişkilerin çoğu aslında aynı durumu göstermektedir. Aynı coğrafyada,
aynı toplulukta ya da kamusal alanda var olmayan bir kimlik ve özne, zaten
öteki ve biz ilişkisini kuramaz. Bu ilişki, ortak paylaşım alanlarında ya da konularında birey-özne olanların verdikleri mücadele sonucunda oluşurken; bu
mücadele aynı zamanda kimlikleri birbirleriyle tanıştırır ve bizim kimliklerimiz ile öteki kimlikler tanımlamalarının oluşmasına neden olur. Dolayısıyla
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öteki olmak, hem dışlanmanın nedenidir; hem de belirli bir kimliğin zıddını
oluşturması bağlamında olumsuz anlamda kurucu unsurudur.
Ben ve öteki ilişkisini ele alan Levinas’a göre ben ve öteki arasındaki ayrım tarihsel/toplumsal/kültürel bakımdan da her türlü ayrımcılığın kaynağında bulunur ve her “ben” kendi ötekisini oluşturur; öteki, “ben”in ve başka
bir “ben”in arasındaki ayrılığa işaret eder. Çünkü birlik düşüncesi, varlıklar
arasında özsel bir fark olmadığı, farkın sadece görünüşten ibaret bir derece
farkı olduğunu ileri sürer. Ben ve öteki biçimindeki ayrılma, “ben”in kendi
ötekisini oluşturması durumunda tehlikeli olmaktadır. Çünkü bu durumda
öteki, “ben”in yansıtımlarının bir ürünü olarak düşünülmektedir. Bu ayrılık, öznenin herhangi bir nesneden ayrılığı veya farklılığı gibi değil; en az
iki özne arasındaki ayrılıktır. Çünkü “ben” ego ise, “öteki” bir alter-egodur.
Felsefe, felsefe tarihinin bize gösterdiğine bakılacak olursa çokluğu, ayrılığı,
karşıtlığı ortadan kaldırmaya ve bütün bunları tek bir prensipte birleştirmeye çalışır. Çünkü çokluk, ayrılık, farklılık ve karşıtlık hep şiddetin kaynağını
oluşturmuştur. Zira “şiddet aslında karşıtlığa, yani varlığın Aynı ve Başka
olarak bölünmesine dayanır” (Levinas 2002:115). Ben ve öteki şeklinde bir
bölünme, insani dünyaya ait her şeyin bölünmesine de neden olur. Ne var ki,
bu bölünmeden kaçış da mümkün değildir.
Bu bölünmeden kaçış olmadığı gibi ötekinin varlığının gerekliliğinden de
bahsedebilir. Herhangi bir toplumsal kimliğin oluşumunda belirleyici olan
her zaman “dışladıkları” olmuştur. Öteki hem beni hem de bizi oluşturan
şeydir. Çünkü kendimizi tanımlarken, dayanak noktası aldığımız, işaret ettiğimizdir. Ötekiyi tanımlayan ‘biz’den uzaklığıyken, ‘biz’i oluşturan da aynı
zamanda ‘öteki’dir. Öteki olarak sınıflandırılanlar her zaman tehdit olarak düşünülebilmektedir. Kendi olan ve öteki olan, tarihsel olarak her topluma göre
değişebilmekte ve dilin de yardımıyla toplumsal alanda biçimlendirilmektedir. Dikotomiler yoluyla farklılıklar vurgulanarak çoğunluğa dâhil olan ya da
olmayanların belirlenmesinde temel olacağı varsayılan kategoriler oluşturulmaktadır (Onur İnce 2003:256). “Ben” dedikten sonra mutlaka bir “öteki” olacağına göre buradaki sorun ötekiyle “ben”in nasıl bir ilişki kurması gerektiğidir.
Öteki/ben ilişkisi karşılıklı konumların değiştiği bir ilişkidir. Yani kendi
bakış açımla ben içeride duran, öteki dışarıda duran olduğu gibi, ötekiye göre
de ben dışarıda duran, o içeride duran olabilir. Öteki sadece “benim için” ötekidir, benim “öteki” dediğim için ise öteki olan “ben”imdir. Öteki, ben olmayandır; ben de öteki olmayanımdır. Öteki, benim dışımda, benim ötemde var
olan, benim kurallarım, düzenim, hayata bakışım içinde kendini ifade edemeyecek olandır. Aynı şekilde ben de ötekinin dünyasında kendimi ifade ede-
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mem. Aslında öteki için kullandığımız bütün sıfatlar ve tanımlar “benim” için
de bu anlamda geçerlidir.
Bu bakımdan ben ve öteki arasındaki ilişki karşılıklı bir tahakküm ilişkisi
gibidir. Her ben, ötekinin kendisine indirgenmesini ve birliği kendisinin temsil ettiğini ve temsil ettiği birliğe bütün öteki olarak adlandırılanların tabi olmasını isteyecek ve kendisini ötekine dayatacaktır. Bu tutum, totalitarizmin
kaynağında bulunur. Öteki, bene benzediği, bana yakınlaştığı ölçüde kabul
görme durumuna erişecektir. Bu ise ötekinin bizzat kendine yabancılaşması
dediğimiz durumun da başlangıcıdır. Bu sorun teorik olarak belki çözülebilir
ama pratikte her zaman için ben ile öteki arasında bir gerilim vardır ve bu gerilim de genelde, “ben”in olumlu olan her türlü değeri temsil etmesine karşın,
ötekinin olumsuz değerleri temsil etmesine dayanır.
Öteki sorunu özellikle varoluşçu felsefede irdelenmiştir. Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden Sartre’da öteki, dünyayı algılayışımızı donuklaştıran, kavrayışımızı zorlaştıran, bir başkasının olumsuz bakışı olarak
kullanılır. Öteki, benim varlığımı, varoluşumu çalandır. Birey kendine ait bir
dünya kurar, onu oluşturur ve dünyaya o kurduğu pencereden bakar. Buraya kadar her şey normaldir. Fakat birden öteki sahneye girer ve tüm yapı bir
anda dağılır, bozulur. Bu noktadan sonra bana ait bütün sıfatlar, ötekine göre
belirlenmeye başlar. Boyum, kilom, davranış bozukluklarım dahi, bir “başkası” kıstas alınarak değerlendirilir. Bu anlamda hiçbir insan tek başına, iyi,
kötü, normal, anormal gibi sıfatları belirleyemez. Bunlar hep ötekiyle karşılaşma anından sonra belirlenir. Sartre işte bu noktada ötekinin, bireyin kendisi olmasını engelleyen kişi olduğunu söyler. Öteki ilkin bize bir hakikat içinde verilir. Bu hakikat başkasının hakikatidir. Sonuçta ötekinin bakışı altında
benim bir özne olabilme olanağım tersine çevrilir. Dolayısıyla öteki, bireyi
nesneleştirir. Onu bir nesne gibi sıradanlaştırır, yığının içinde sıradan bir kişi
yapar. Bunun için Sartre’a göre öteki çatışmadır. O, bireye yabancıdır. Bireyin
kendisini tanımasını engeller. Ötekinin ortaya çıkmasıyla o efendi konumuna
geçip, birey köle olur. Öteki, bireyin kendi beklentilerine göre davranmasını
ister. Bu yüzden artık öteki bir tehlike olarak vardır. “Ötekinin bakışı altında,
ben kendime yabancılaşmış olarak kalırım” (Sartre 1964:8). Sartre’ın felsefesinde yabancılaşma, öteki ile birlikte kendi yaşamını unutma, kendi değerlerini kendi seçememe demektir. Ötekinin değerleriyle yaşamaya çalışan insan
yabancılaşmıştır. Sartre’in “öteki” bağlamında önemi, öteki ve ötekileştirme
olgusunun siyasetteki azınlık-çoğunluk ilişkisinden çok daha ötede, daha derin, daha karmaşık bir varoluş meselesi, bir “kendini bulma”, başkalarından
ayırma ve kendini koruma sorunu olduğunu ortaya koymasındadır. Aslında
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yine söz konusu olan farklı bireylerin farklı benliklerinin olması ve bireylerin
kendi varoluş biçimlerini kendilerinin seçebilmesi sorunudur.
Ötekileştirme sorununu dışlama kavramı (abjection) ile açıklamaya çalışan feminist yazar Kristeva “abjection”u öznenin ya da bir grubun kendi sınırlarını tehdit eden her şeyi dışlamasına yol açan psikolojik bir tepki olarak
tanımlar. Fakat dışlanan ve öznenin bütünlüğünü tehdit eden şey hiçbir zaman yok edilemez. Dışlanır ama öznelliğin sınırlarında var olmaya devam
eder. Kristeva’ya göre dışladığımız “iğrenç” olarak gördüğümüz, kendi bedenimizden ve benliğimizden ötelemeye çalıştığım şeydir ve aynı zamanda
bilinçdışına aittir. Bilinçdışı içerikler, iğrenç, fobi ve benlik bölünmesi durumlarında dışlanmış bir niteliğe sahiptirler, ama tuhaf bir biçimde dışlanmışlardır: özne/nesne arasında keskin bir farklılaşmayı sağlayacak kadar radikal bir şekilde dışlanmamışlarsa da, bir savunma, bir reddetme ama aynı
zamanda yüceltici bir inşa konumunun oluşabilmesi için yeterli bir şekilde
dışlanmışlardır. İğrenç, yani fobi ve benlik bölünmesi durumlarında ortaya
çıkan temel karşıtlık, sanki ben ile öteki arasındaki, hatta daha arkaik bir karşıtlık olan içerisi ile dışarısı arasındaki bir karşıtlık gibidir. Sanki bu karşıtlık,
nevrotik durumlarda ortaya çıkan bilinç ve bilinçdışı arasındaki karşıtlığın
yerine geçmektedir (Kristeva 2004:20). Kristeva ötekiyi, insanların kendi içlerindeki yabancıya atıfla açıklamaya çalışır. Ona göre yabancı bizim içimizde
yaşar ve her birimizdeki farklılık bilinci oluştuğunda yabancı ortaya çıkar.
Yabancının kabulü Kristeva’ya göre köken itibariyle kendi kendimize yabancı
olduğumuzun iç kabulüne tekabül etmektedir. Bu nedenle hedeflenmesi gereken yabancı olanı yok etmek değil, hepimizin ortak yaşam alanlarının öne
çıkartılmasıdır. Kristeva’ya göre her bireyin bilinçdışı ürkütücü olduğu ve
korku yarattığı için birey kendisine yabancıdır. Dolayısıyla yabancı olgusu
bilinçdışındaki “ben”i gizleyen bir semboldür. Yani yabancıdan korku, bireyin
içindeki yabancı korkusuna tekabül etmektedir.
Kristeva’ya göre öteki, iğrenme gibi duygu ve düşüncelerle ortaya çıkar ve
ötekinin tanımlanabilir nesnesi yoktur. Öteki, özne-benin karşıtı olma niteliğine sahiptir. “Her benin kendi nesnesi, her üst beninse kendi iğrenci vardır”
(Kristeva 2004:14). İğrenç kılan yani öteki olan, kirlilik ya da hastalık değil, bir
kimliği, bir sistemi, bir düzeni rahatsız edendir. Öteki, sınırlara, konumlara ve
kurallara saygı göstermeyen şeydir (Kristeva 2004:17). Tiksinti duymamın nedeni, bir ötekinin ben olacak şeyin yerini ve konumunu işgal etmiş olmasıdır.
Bu nedenle öteki her zaman bir tehdit unsuru olarak algılanmıştır. Örneğin
aslında ben, bir erkeksem, kadınlara karşı uyguladığım dışlama mekanizmaları
aslında kendi içimdeki kadınsı özelliklere yöneliktir. Kendi kimliğimi zedeleme
tehdidi olan her şey ötekidir; ama bunlar aynı zamanda kendi bilinçdışımda da
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kendimi “sağlıklı” ve “normal” olarak kurgulayabilmek için ötelemem gereken şeylerdir. Eşcinselliğin de anormal nitelendirmesiyle ötekileştirilmesi, bu
bağlamda değerlendirilebilir. Normal bir kadın olmak, normal bir erkek olmak
neye tekabül ediyorsa, öteki de aynı şeye bağlanmaktadır.

2.Toplumsal Cinsiyet Kavramının Öteledikleri ve Heteroseksizm
Toplumsal cinsiyet (gender), cinsel farklılığın doğallaştırılmasına karşı koymak için 1970’li yıllarda geliştirilmiş bir kavramdır. Cinsiyet, kadın ve erkek
arasındaki anatomik farklılıklara atıf yaparken, toplumsal cinsiyet feminen
ve maskülen arasındaki toplumsal sınıflandırmalara referans verir (Lloyd
2007:28). Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek arasında sosyalizasyon sürecinin etkisi altında gelişen toplumsal, kültürel, politik davranış kalıpları ve
farklılıklarıdır; eril ve dişil kavramların üretildiği ve doğallaştırıldığı mekanizmadır. Toplumsal cinsiyet toplumun verdiği roller, görev ve sorumluluklar, toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı ve beklentileri ile ilgili bir kavramdır; sosyal bir varlık olan insanın sosyokültürel anlamda kadın ve erkek
olmasını ifade eder. Cinsiyet biyolojik anlamda ne denli geri çevrilemez görünürse görünsün toplumsal cinsiyetin kültürel olarak inşa edildiği dolayısıyla
zorunlu veya sabit bir kategori olmadığı ve dönüştürebileceği de toplumsal
cinsiyet kavramı ile vurgulanmak istenmiştir.
1990’lı yıllarda toplumsal cinsiyet kavramı da sorgulanmaya başlanmış ve
Oakley’in “son tahlilde cinsiyet toplumsal cinsiyetten daha doğal değildir” ve
“kültürel kuruluş cinsiyet için de geçerlidir” (Aktaran Harrison/Hood Williams
2002:21) ifadeleri cinsiyet kavramını toplumsal cinsiyetten ayırmanın, cinsiyeti
zorunlu bir veri olarak değerlendirmemize yol açıp açmadığı noktasında kafaları
karıştırmıştır. Cinsiyet kavramı üzerindeki özellikle feminist teoride tartışmalar
2000’li yıllarda kadın kategorisinin yanısıra toplumsal cinsiyet kategorisinin de
yapıbozuma tabi tutulmasına yol açmış ve cinsiyetin toplumsal cinsiyet söylemleri ve pratikleri tarafından doğallaştırılmış olduğu ileri sürülmüştür. Erkeklerle kadınlar arasındaki anatomik farklılıklar, toplumsal cinsiyetin müdahalesiyle
dışlayıcı iki karşıt kategoriye dönüştürülmüştür (Savran Acar 2004:235).
Bu noktada Judith Butler’ın cinsiyeti performatif bir süreç olarak kurgulayan teorisi, farklı bir yaklaşım getirmiştir: Eril/dişi ve erkeksi/kadınsı ikili
karşıtlıkları, insan özelliklerindeki süreklilik arz eden çeşitliliği tam olarak
yansıtmamaktadır. Normalleştirilme ve “sapkın” bireylerin toplumdan dışlanması üzerine eserlerini yoğunlaştıran Fransız düşünür Foucault ve Queer2
2 Kelime anlamı “tuhaf”, “acayip” olan “queer” eşcinsel, biseksüel, travesti, transseksüel ve cinselliklerini hegemonik
heteroseksist normların dışında deneyimleyen heteroseksüelleri kapsayan şemsiye bir tanımdır. Butler’ın
cinsiyet-toplumsal cinsiyet ve heteroseksizm ilişkisi üzerine düşüncesi queer kuramının temel metinlerinden biri
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teori çizgisindeki Butler, “kendimizde iç özellik dediğimiz şey”i yani cinsiyeti sorgulayarak cinsiyet, cinsellik, arzu, toplumsal cinsiyet tanımlamalarının
söylemsel olarak kurulduğunu ileri sürer. Butler’a göre toplumsal cinsiyetin,
biyolojik cinsiyet gibi içsel bir öz barındırdığı yanılsamasına neden olan ise
toplumsal cinsiyetin performatif yapısıdır. Toplumsal cinsiyete ait bedensel
hareket ve icralar genellikle performatiflerdir yani dışa vuruyormuş gibi yaptıkları öz veya kimlik aslında bedensel işaretler ve diğer söylemsel yollarla
üretilen ve sürdürülen üretimlerdir. Toplumsal cinsiyetli bedenin performatif olması demek, gerçekliğini teşkil eden çeşitli edimlerden ayrı bir ontolojik
statüsü olmaması demektir (Butler 2008:224). Toplumsal cinsiyetin iç özü
zannettiğimiz şey bir dizi edim üzerinden beklentiyle ve belli bazı bedensel
eylemler üzerinden ürettiğimiz bir şeydir (Butler 2008:20).
Toplumsal cinsiyetin bir taklit edimi olduğu en iyi travesti örneği ile anlaşılabilir. Travesti, toplumsal cinsiyetlerin teatralleştirildiği bir durumu gösterir. Her türlü toplumsal cinsiyet kurgusunun bir tür kişiliğe bürünme olduğunu ima eder. Travestinin taklit ettiği asli bir toplumsal cinsiyet yoktur.
Heteroseksüel kimliklerin gerçekliği, uygulama ve temsil yoluyla bir şekilde
kendini her türlü taklidin zemini olarak kuran bir öykünmeyle oluşturulmuştur. Asıl, kendisini bir asıl olarak olumlamak için türevlerine ihtiyaç duyar,
asıllar ancak türevler olarak doğdukları şeyden esastan farklılaşmış olmaları
ölçüsünde bir anlam taşırlar. Bu sebeple kopya olarak homoseksüel kavramı
olmasaydı asıl olarak heteroseksüellik kurgusu da olmazdı. Heteroseksüellik
kendini ifa ve temsil yoluyla kuran bir taklitse, o zaman heteroseksüelliğin
taklide dayalı parodisi her zaman için taklidin taklididir ve bir aslı yoktur
(Butler 2007:25-26). Heteroseksüelliğin kendini her zaman için geliştirme
ediminde göstermesi, sürekli risk altında ve kendini tekrarlama mecburiyetinde olduğunun kanıtıdır. Söz konusu riskin hiçbir zaman ortadan kaldırılamaması, heteroseksüelliğin tamamen silmeye çalıştığı ve silemediği veya
tali kılmaya çalıştığı ama her zaman için bir ihtimal olarak öylece ortada
duran homoseksüelliğe ne derece bağımlı olduğunu kanıtlamaktadır (Butler
2007:29). Bu aynı zamanda, özellikle erkek cinselliğinde heteroseksüelliğin
abartılabildiği kadar abartılmasını da içerir. Çünkü erkek eşcinselliği iktidarını kaybetmek, yani “erkekliğini” kaybetmektir. Bu nedenle heteroseksüelliğin
abartıyla deneyimlenmesi, kendi erkekliğini sanki hayatının amacıymış gibi
yaşamak anlamına gelmekte ve eşcinsellik “iğrenç” bir konum olarak ötekileştirilmektedir. Dolayısıyla cinsiyet/toplumsal cinsiyetin söylemsel bir inşa
sürecinden geçerek toplumsal ve zorunlu kategoriler haline gelmesinden
haline gelmiştir. Butler’da queer kelimesi bütünselleştirici ve dışlayıcı kimliklere karşı çıkan bir düşüncenin ana
kavramlarından birisidir (Butler 2008:11).
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bahsederken, ikili cinsiyet rejiminin zorunlu heteroseksüelliğe; eşcinselliklerin ve diğer cinsellik biçimlerinin anormalleştirilmesine yol açtığını vurgulamak, ezber bozucu bir toplumsal cinsiyet analizi için zorunlu görünmektedir.
Toplumsal cinsiyet kavramının dayattığı cinsel yönelimlerin benimsenmesi ve “diğer” cinsel eğilimlerin dışlanması, psikanalitik yaklaşımla da açıklanabilir. Psikanalizm çeşitli özdeşleşme ve arzu nesnelerinin gelip geçtiği
bir cinsellik edinme öyküsü anlatır ve farklılaşma sürecinden bahseder. Herhangi bir toplumsal cinsiyetten çocuk, ilk başta idrak ve cinsel dürtü açısından kendini genelde dünyanın, özelde ise annesinin veya bakıcısının bir
parçası ve devamı olarak tecrübe eder. Farklılaşma veya ayrılma, çocuğun,
benlik ile nesnel dünya arasındaki ayrımı algılamaya başlaması, özne/benliği, nesne/ötekiden başka olarak algılamaya başlaması anlamına gelir (Chodorow 1997:53). Öznenin nesneden ayrılması sonucunda, arzu nesnesiyle özdeşleşme nesnesinin aynı olmaması, çocuğun kendi cinsiyetiyle özdeşleşip karşı
cinsiyete arzu duymasını sağlar. Bu öykü boyunca aslında doğru özdeşleşimlerin ve arzuların oluşmasının ne kadar sancılı bir süreç olduğu ortaya çıkar
(Savran Acar 2004:265).
Benzer şekilde Freud’a göre dişilliğin ve erilliğin elde edilmesi daima bir
heteroseksüelliğin icra edilmesi yoluyla ilerler ve bu icraatın gücünü eşcinsel bağlılıkların terk edilmesi veya dışta bırakılması belirler. Dolayısıyla heteroseksüellik eşcinselliği yasaklayarak üretir. Burada Freud toplumsal
cinsiyetin heteroseksüel konumlanışa göre elde edilip istikrar kazandığı ve
heteroseksüelliğe yönelik tehditlerin toplumsal cinsiyetin kendisine de yöneldiği bir kültürel mantığı dile getirmektedir. Dolayısıyla bir kadındaki eşcinsel arzu korkusu, kadınlığını kaybetme, kadın olmama, artık uygun bir
kadın olmama, erkek olmadığı halde erkeğe benzeyerek tiksindirici olma paniğine döner. Ya da bir erkekteki eşcinsel arzunun verdiği dehşet, dişil olmak,
artık uygun bir erkek olmamak, erkeklikten düşmüş olmak ya da bir anlamda
ucube gibi görülen ya da tiksinilen bir figür olmak anlamına gelir (Butler
2005:129).
Eğer bir insan bir kadını arzulamadığı sürece bir kadın ise, bir kadını arzulamak kadın olmayı sorgulanır hale getirir; bu matris içinde eşcinsel arzu
toplumsal cinsiyette paniğe yol açar. Kız çocuğu sevgisini babasından onun
yerini alacak bir nesneye aktaracaksa, Freud’un mantığına göre kız çocuğu
öncelikle annesine duyduğu sevgiyi inkâr etmelidir. Bu mantık içinde erkek
olmak da, cinsel arzunun heteroseksüelleşmesinin önkoşulu olarak dişilliğin
inkârını gerektirir (Butler 2005:130). Heteroseksüel matris içinde erillik ve
dişillik performe ettikleri inkârlar yoluyla güçlenir. Bu anlamda toplumsal

76 | F. Seda Kundakcı

cinsiyet olarak en bariz şekilde performe edilen şey, yaygın bir inkârın belirti
ve işaretidir. Eğer toplumsal cinsiyet farklılaşması eşcinsellik tabusunu takip ediyorsa, bu demektir ki bir toplumsal cinsiyetli olma durumuna gelmek
zahmetli bir “doğallaşma” sürecidir, bedensel haz ve uzuvların toplumsal cinsiyetli anlamlar temelinde farklılaştırılmasını gerektirir. Yani heteroseksizm,
hazların yönetimidir diyebiliriz. Hangi hazların yaşayıp hangilerinin öleceği
hangilerinin toplumsal cinsiyet normlarının matrisi içinde gerçekleşen kimlik oluşumunun pratiklerine hizmet edip hangilerinin etmediğine bağlıdır.
Her ne kadar cinsiyet söylemsel bir kurgu olsa da, doğum anında bizi “insanlaştıran” ve toplumsal kimliğimizi ve yaradılışımızı daha en başından imleyen bir işaret olarak sayılmaktadır. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki zorunlu bağı çözmek, bizi şu noktaya da getirir: Erkeklik, sadece erkek
bedeninde, kadınlık sadece kadın bedeninde ortaya çıkmaz ve cinsel kimlik
çeşitliliği ikili cinsiyet düzenin “normal” olmadığını bize gösterir. Yani buradaki sorun cinsiyete dair doğal görünen olguların çeşitli bilimsel söylemler tarafından başka birtakım siyasi ve toplumsal çıkarlar uğruna söylemsel olarak üretilmiş olduklarıdır. Bunun yanısıra kadın ve erkek arasındaki
anatomik farklılıklar açıklanırken referans alınan cinsiyet ve üreme ilişkisi,
üremenin toplumsal anlamı nedeniyle sadece biyolojik bir olgu olarak da değerlendirilemez. Üreme, bir yandan kadının anne kimliğini sabitlerken, öte
yandan cinselliğin karşı cinsle sınırlanmasına yol açar. Üremeye yönelik anatomik uyum, toplumsal cinsiyet kimliklerine atfedilen uygun cinsel yönelimler biçimi altında heteroseksüelliğin doğallaştırılmasına yol açar. Doğal olanın işaretlenmesi de, karşı tarafında “doğal olmayan”ı yani “anormal” olanı
belirler ve “anormal” kimlikler “doğa”dan sapma suçlamasıyla ötekileştirilir.

Sonuç
İleri sanayi toplumlarının demokratik düzeninde, 19. yüzyıldan 20. yüzyılın
başına ka-dar, siyasal kaygı olarak tanımlanan sorunun kaynağını; burjuvazinin ve işçi sınıfının siyasetle-rini belirleyen sosyal refah, siyasal konum
ve toplumsal imkânlardan yararlanma mücadeleleri oluşturmaktaydı. Oysa
özellikle 1970’lerden itibaren bunların yerini örneğin kürtaj hakkı, eş-cinsel
hakları, çevre hakkı gibi talepler ve ırksal, dilsel, etnik grup siyasetlerine dair
mücadele-ler almıştır. Bu tür kimlik/farklılık siyaseti ile, günümüz liberal demokrasilerinde tartışmaların odak noktasını, kamu alanında farklılığın kabulü ve temsili oluşturmaktadır. Bu bağlamda günümüzde kimlik, modern dünyanın bireyi için ekonomik durumunu, kültürel edinimlerini, dinî inançlarını,
politik görüşlerini, etnik kökenini, cinsiyetini ve cinsel eğilimini kapsayan
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ve uğruna mücadele edebileceği, toplumun içerisinde var olabileceği bir tanımlamalar bütünü haline gelmiştir. Herhangi bir kimlik üzerinden siyaset
yapmak ise kaçınılmaz olarak sizden farklı olanları veya kendi kimliğinizden
uzak tuttuğunuz “diğerlerini” de işaret edecektir. Herhangi bir kimlik var olmak için farklılığa gereksinim duyar ve kendi kesinliğini güven altına almak
için farklılığı ötekiliğe dönüştürür ve zıddıyla birlikte var olur. Beyaz/siyah,
eril/dişil, hetero/homoseksüel gibi kutuplaşmalar içinde, değerlerden bir tanesi hâkim, diğeri tabi (bağlı) olarak kimlikleri oluşturmaktadır. Güçlü bir
kimlik, bir dizi farklılığı doğası itibarıyla kötü, akıldışı, anormal, deli, hasta,
ilkel, canavar, tehlikeli –yani öteki–olarak kurmaya çalışır.
Heteroseksizm örneğinde, heteroseksüel norma uymayan kişiler, suçludurlar, doğal değildirler, hastadırlar, yozlaşmışlardır; salgın hastalık ve zehir
saçarlar; aileyi, devleti, doğal düzeni ve insanlığın geleceğini tehdit ederler
(Baird 2004:72). Bu tür bir ötekileştirilmeye karşı LGBT grupları 1990’lardan
sonra mücadelelerini genellikle insan hakları üzerinden verirken; aynı zamanda kendilerine tanınırlık edinme isteğini ön plana çıkarmışlardır. LGBT
hareketinin en sık vurguladığı ve bireylerin cinsel tercihine saygı duyulmasının yaygınlaşması amacıyla benimsediği yaklaşım homofobi karşıtlığını tartışmaya açmak olmuştur. Bunun nedeni Türkiye’de “biz” olarak kabul edilen
çoğunluğun heteroseksüel olmasıyla birlikte “biz” genelinin kamusal alandan, medyaya homofobik söylemlerde bulunmasıdır. Toplumsal alanda “iğrenç” sıfatıyla nitelendirilmenin ve dışlanmanın belki de en bariz örneğini
LGBT bireyler yaşamaktadır.
Cinsiyetine uygun yaşama zorunluluğuna aykırı hareket etmek, başlı başına bir bedel ödeme nedenidir. Bir toplumsal cinsiyetle özdeşleşmek yani
cinsel kimlik kazanmak bir dizi normu üstlenmeyi ve onlarla özdeşleşmeyi
zorunlu kılar. Hiçbir zaman bizim seçmediğimiz, ama bizi seçen ve belirleyen
bir normla bir yakınlaşma içine girmeye zorlanırız. Çünkü yaşanabilir bir hayat, meşru bir özne olarak algılanmaktır. Bu da ancak heteroseksüel matris
içinde size sunulan cinsel düzenlemeleri içselleştirmenizle mümkündür. Heteroseksüel olmayan, sosyal, yasal ve siyasi geçerlilikten yoksundur. Kişiler
ancak toplumsal cinsiyetin idrak edilebilirlik standartlarına uygun bir şekilde
yaşamlarını oluştururlarsa cinsiyetlerinde idrak edilebilir hale gelirler. Kişinin tutarlılığı ve sürekliliği, toplumsal olarak tesis edilen ve sürdürülen
düzenleyici normlara uygunluk ile sağlanır. Anlaşılır olan toplumsal cinsiyetler, toplumsal cinsiyet, cinsel pratik ve arzu arasında tutarlılık ilişkileri
kurup sürdüren toplumsal cinsiyetlerdir (Butler 2008:65-66). İki toplumsal
cinsiyetten birine sığmayan bedenler ise insani alanın dışına düşerler, insanlıktan çıkarılmış ve tiksinç olanın alanını oluştururlar. Heteroseksizme
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göre “anormal” olan bedenler, aynı zamanda yasanın ve iktidarın dışladıkları,
konuşma hakkı vermedikleri, söz almayanlar, işitilmeyenlerdir. Nihayetinde
heteroseksizm kavramı bize iktidarın beden ve arzu üzerinde nasıl işlediğini,
cinselliğin insan hayatında kara bir delik gibi hem alabildiğine abartılarak
hem de mümkün olduğu kadar gizlenerek yaşandığını ve bunun insan ruhu
üzerinde bıraktığı acı deneyimleri gösterir. Oysaki aşk ve cinsellik varlığımızın en temel ve en mahrem parçalarıdır. Bireyin içinden gelen arzuyla bütünleşmiş bir yaşam tarzı kurma talebi de en doğal insan hakkı olmaktadır. Bununla birlikte cinsel kimlik farklılıkları bağlamında ötekiyi anlamak, ötekinin
herhangi bir değer yargısı atfedilmeden sadece “ben olmayan” olarak tanımlanması bakımından önemlidir. Yani ben/öteki ayrımını, normal/anormal ayrımına dönüştürmemek buradaki asıl sorunumuz olmalıdır. Öte yandan çoğulcu toplum yapısında, “ben”den farklı kimliklerin olması, “ben”in kendini
kurması için zorunludur. Kaldı ki insan hak ve özgürlükleri herkesin farklı
olduğu bir toplum yapısında anlamlıdır. Bu noktada önemli olan farklılıkların kültürel, toplumsal ve hukuksal alanda eşit değerde olduğunun bilincinde
olmak ve kendi kimliğimizin karşıtı olarak konumlandırdığımız öteki kimlikleri algılama biçimimizi sorgulayabilmektir.
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1. Giriş
Pornografi karşıtı hareketin önderi olan ve dinsel ve sosyal açıdan değil de
feminist bir bakış açısıyla pornografiye karşı çıkan ünlü Amerikalı hukuk
profösörü Catharine MacKinnon, Only Words isimli kitabına duygulu ve vurucu bir giriş yapıyor. “Yüzyıllar boyu babanızın sizi tuttuğunu ve başka bir
erkeğin bacaklarınızın arasını acıttığını düşünün” diyor. “Kocanızın sizi bir
yatağa bağladığını, meme uçlarınıza mum damlattığını ve başka erkeklerin
de bunu seyrettiğini düşünün. Doktorunuzun size vermesi gereken ilaçları
penisini yalamadığınız sürece vermediğini düşünün” “Binlerce yıl süren sessizlikten sonra kamera icad ediliyor ve size bunlar yapılırken çekilen resimler
etrafa dağılıyor.” Her ne kadar kulağa çarpıcı ve acıtıcı gelse de ben pornografi hakkındaki gerçeğin Mackinnon’un göstermeye çalıştığından farklı olduğu,
pornografik imajların üretilmelerinde aktör ve aktrislerin rızaları olsa bile
bunun aşağılanma, boyun eğme, hak ihlaline uğrama olduğu şeklindeki fikrine katılmamaktayım. Bu makaledeki tezim de bu minvalde olacaktır.
Pornografinin tanımını, tarihini, hukuki ve ekonomik durumunu göstermeye çalışacak, Pornografiye yöneltilen sosyolojik, dinsel ve feminist eleştirileri özetleyecek ve özellikle feminist eleştirinin eleştirisini yapmaya soyunacak, bir kadına işkence edilmesine, tecavüze uğramasına vb. karşı çıkmanın
otomatikman işkencenin, tecavüzün vb. resmedilmesine de karşı çıkmayı zorunlu kılmadığını ve pornografinin kahir ekseriyatının ifade hürriyetinin sınırları içine girdiğini ispatlamayı deneyeceğim.
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2. Tanım, Tarih, Ekonomi, Hukuki Durum
Pornografi, (veya aşağılama veya bayağılaştırma içeren haliyle eşanlamlısı
Porno) en basit ve temel tanımıyla cinselliğin şehvet uyandırmak veya erotik
tatmin için açıkça gösterilmesidir.1¹ Pornografi kelimesi ile Türkçe’de ilk kez
1930 yılında İbrahim Alaettin [Gövsa] tarafından yayınlanan Yeni Türk Lügati isimli sözlükte karşılaşılmaktadır. “Şehvet uyanırıcı resimler basma ve
yayma işi” anlamına gelen Fransızca Pornographie kelimesinden Türkçe’ye
geçmiştir. Fransızcaya da Eski Yunanca’da fahişe anlamına gelen porne kelimesi ile yazı, kayıt resmetme anlamına gelen grapheia kelimelerinin birleşiminden meydana gelen “fahişeliğin gösterilmesi” kelimesinden geçmiştir.
2
Tevekkeli, tarihin bir şeyleri kayıt altına almaya başlamasından bu güne
hep en son kaydetme, grafikleme, gösterme teknolojileri cinselliğin kaydedilmesi, resmedilmesi, gösterilmesi için kullanılagelmiştir. Paleolitic dönem
mağara duvar resimlerinde abartılı insan cinsel organlarının resmedilmelerine rastlanmıştır.3 Her yeni teknolojinin icadından kısa süre sonra kitaplarda,
resimlerde, fotoğraflarda ve filmlerde pornografik öğeler hep bulunagelmiştir, Teknolojinin pornografiye adaptasyonundaki hızı göstermek açısından
en güncel örneği vermekle yetineceğim: ilk 3 boyutlu mainstream film olan
Avatar’ın 2009’da yayınlanmasından 2 yıl sonra 2011’de ilk 3 boyutlu porno
film yayınlanmıştır.4
Ayrıca Pornografi, format savaşlarında da önemli bir cephedir. Beta-VHS
video kaset formatı savaşlarında VHS’nin kazanmasında önemli bir yer oynayan pornografik filmler, şu anda sürmekte olan HD-DVD ve Blu-Ray disk
formatı savaşlarında da önemli bir savaş alanıdır. Yine pornografik öğelere
kolay erişimi sağlayabilen arama motorları diğerlerinin önüne geçebilmektedir. Pornografiye, günümüzde bilhassa çeşitli formatlarda film ve fotoğraf,
internette streaming-video5 şeklinde rastlanmakla beraber fıkralar, misaller
(Mevlana’nın eşek ve kabak misali gibi)6 resim, fotoğraf vb. gibi her türlü şekilde olabilmektedir.
Bununla beraber neyin pornografi olup neyin olmadığı konusunda da net
bir çizgi bulunmamaktadır. Örneğin canlı seks ve striptiz şovları, çeşitli te1 Williams Committee para. 8.2 literally ‘pornographie’ means a description of the act of harlots. Aktaran: Barendt
E. Freedom of Speech, 2007, Oxford University Press, s. 352
2 Nişanyan, S. Sözlerin Soyağacı Çağdaş Türkçenin Etimoloji Sözlüğü, 4. Baskı, Everest Yayınları 2009, Pornografi
maddesi s. 500
3 Pickrell, John (August 18, 2004). “Unprecedented Ice Age Cave Art Discovered in U.K.”. National Geographic News.
Nationalgeographic.com
4 http://www.imdb.com/title/tt1365048/
5 Youtube benzeri indirilmesi beklenmeden hızla izlenebilen video formatı.
6 Mesnevi, Cilt: 5 1335-1420. Beyitler 112-118, s. aktaran: http://www.tevhidnesli.de/-KABAKH%26%23304%3BKA
YES%26%23304%3B-.htm
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lefon hatlarından ve internet sitelerinden yapılan görüntülü ve sesli sohbetler, şovlar vb. pornografinin mi, fahişeliğin mi, yoksa sadece temel hak ve
özgürlüklerin mi konusudur, bu konuda bir mutabakat yoktur. MacKinnon,
bunlar da dahil olmak üzere tüm pornografinin mastürbasyon yardımcısı olduğunu, seks için kullanıldığını, bu yüzden seks sayılması ve yasaklanması
gerektiğini savunmaktadır.7 Tabi ki MacKinnon (şimdilik) seksin tamamen
yasaklanması gerektiğini iddia etmemektedir. ABD’de fuhuş yasak olduğu
için yukarıdaki saydığım müphem fiiller de dâhil olmak üzere para karşılığı
temin edilen bütün pornografik materyalin seks yardımcısı, dolayısıyla seks
olduğunu ve para karşılığı seks sayılarak yasaklanması gerektiğini önermektedir. Oysa MacKinnon’ın pornografinin yasaklanması için öne sürdüğü bu
argüman Türkiye için geçerli değildir zira Türkiye’de fuhuş yasaklanmak bir
yana, bilakis devlet tarafından düzenlenen ve denetlenen bir sektördür.8 MacKinnon’ın argümanlarına ileride bakacağımız için pornografinin sınırları ve
fahişelik / pornografi ilişkisi üzerine bu kısımda bu kadar değindiğimiz yeter
diye düşünüyorum.
Çeşitli kaynaklarda sayabildiğim kadarıyla en az 130 farklı pornografi
türü bulunmaktadır. Bir erkekle bir kadının misyoner pozisyonunda birleşmesinin gösterildiği film türü yalnızca bunlardan bir tanesidir. Çeşitliliğin ne
seviyeye varabileceğini göstermek adına, Muppet Show’daki Gonzo karakterinin adını taşıyan ve “büyük burunlu insanların birlikteliklerini” konu alan
“Gonzo Porn” isimli bir sınıflandırmanın dahi bulunduğunu belirtmek isterim. Devletlerin ezici çoğunluğu tarafından yasaklanan bazı tip pornografik
filmler (pedofili, zoofili pornoları vb) bu sayının dışındadır.
Pornografi şu anda tüm dünyada bazı tahminlere göre 40 milyar doları aşkın cirosu olan bir sektördür. Gerek pornografinin sınırlarının belirsizliğinden
gerekse pornografinin bazı ülkelerde kısmen bazı ülkelerde tamamen yasaklanmış olmasından ötürü kara borsa veya kayıtdışı ekonomi sayılması icabettiğinden elimizde net rakamlar bulunmamaktadır. Mümkün olan genellikle
Pornografi sektörünü de içeren seks endüstrisine ilişkin tahminlerden çıkarım yapmaktır. Tahminlere göre sektörün büyüme hızı inanılmazdır: 1970’te
ABD’de yayınlanan “Müstehcenlik ve Pornografi Komisyonu Raporuna”9 göre
mezkûr yılda pornografi sektörü en fazla 10 milyon dolarlık bir sektörken
günümüzde pornografi sektörünün ABD’de en az 11,000 filmin çekildiği, 13
7 MacKinnon, Andrea; Only Words, Harvard University Press, 1996, 3rd ed,.s. 17
8 Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele
Tüzüğü, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5189.html
9 “Report of The Commission on Obscenity and Pornography” içeren: Lee Rainwater, Social Problems and Public
Policy: Deviance and Liberty, Aldine Transaction, 1974, p.143 - aktaran http://en.wikipedia.org/wiki/President%27s_
Commission_on_Obscenity_and_Pornography
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Milyar dolarlık bir sektördür.10 Bu miktarların bir kısmının kayıtdışı olmasının en önemli nedeni pornografinin yasal statüsüdür. Pornografi, ilk olarak
1967’de Danimarka’da serbest bırakılmıştır. Halen ABD’de ve bir çok ülkede belli seviyelerde kısıtlamalarla karşılaşmakla beraber serbesttir. Bu kısıtlamalar çocuk ve hayvan pornosunu içerebileceği gibi İngiltere örneğinde
olduğu gibi tecavüz ve şiddet pornolarını da içerebilir. (İngiltere’de bu tarz
pornografik yapımlar da yasaktır11) Türkiye’de pornografi düzenlenmiş değildir, ancak TCK’da müstehcenliğin tanımı ve yasal durumu vardır.12 Bununla beraber Telekomunikasyon İletişim Başkanlığı re’sen müstehcen bulduğu
bütün internet sitelerine erişim yasağı getirmektedir. Bu yasak o seviyeye
varmıştır ki Türkiye’de basılı olarak satılabilen Playboy dergisinin internet
sitesine erişim engellenmiştir. Bu konuda özgürlük yanlıları tarafından açılan dava ise kaybedilmiştir.13 Türkiye halkı, bu tarz yasaklara alışkın olduğu
için genellikle çeşitli yöntemlerle bu sitelere girebilmektedir. Bu ise kişisel
bilgilerin güvenliğini tehlikeye sokmak, gerçekten yasaklanması gereken sitelerle mücadeleyi zorlaştırmak gibi bir takım problemlere yol açmaktadır.
Dünya genelinde, Kuzey ve Güney Amerika’da, Avrupa’da, Japonya’da Pornografi serbestken Küba’da, Çin’de, Orta Doğu’da ve İran’da Pornografi yasaklanmıştır. İfade Hürriyeti ile pornografi serbestisi arasındaki kolerasyon
ilk bakışta bile göze çarpmaktadır.14 Serbest kaldığı ülkelerin hemen hemen
hepsinin çocuk pornosuna karşı sert yasaları bulunmaktadır.

3. Pornografiye Yöneltilen Eleştiriler
a. Sosyal Yönden Eleştiriler
Pornografiye yönelen ilk ve en naif eleştiri toplumsal muhafazakarlardan gelmektedir. Toplumun bu bireyleri, pornografinin toplumun doğal durumunun
pornografi tarafından bozulduğunu iddia etmektedirler. Onlara göre pornografi tek eşliliğe, misyoner cinsel birleşmeye vb. zarar vermektedir. Filmlerde
ve resimlerde görülen imajlar insanları seksin normal bir şey olduğunu düşünmeye yöneltir. Kendi eşlerinden başkalarıyla cinsel ilişkiyi arzulayabilir,
veya kendi eşleriyle bile olsa normal olmayan cinsel pozisyonları arzu edebilirler. Onlara göre normalde erkekler kadınlarla birlikte olmayı arzulayabilirler. Ancak bir kadının başka bir erkekle birleşmesini izlemek ve bundan zevk
10 http://www.nytimes.com/2009/06/13/health/13hiv.html
11 Barendt E;. Freedom of Speech, 2007, Oxford University Press, s. 372
12 TCK 226 /2 ve 226/3
13 http://privacy.cyber-rights.org.tr/?p=1490
14 Harita üzerinde karşılaştırma için Pornografi kanunlarına ilişkin harita: http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Pornography_laws.svg İfade Hürriyetine ilişkin harita: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reporters_Without_
Borders_2009_Press_Freedom_Rankings_Map.svg
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almak röntgenciliğe girer ve bir sapıklık türüdür. Yine onlara göre pornografi
hem erkeklerin erkek hem de kadınların kadın organlarını görmeleri hem de
bizzat lezbiyen ve gay pornoları yoluyla eşcinselliği artırmaktadır.
Bu tarz pornografi eleştirilerinin temel noktası toplumsal bir iyiye olan
inançlarıdır. Onlara göre toplumsal iyi vardır ve pornografi bu toplumsal iyi
normlarına uymamaktadır. Bu tarz bir pornografi eleştirisine verilebilecek
cevap geniş bir zaviyeden gelebilir. Tek eşlilik bir tercih olabileceği gibi tek
eşli olmamak da insanların hakkı ve hürriyetidir. İnsanlar misyoner pozisyonunda birleşebilecekleri gibi başka pozisyonlarda da birleşebilir ve erkek
veya kadın istedikleri cinsten partnerleriyle birlikte olabilir, özgürce eş seçimlerini yapabilirler. Bunlar kişinin ulusal ve uluslar arası belgelerle korunmuş hakkıyken sadece bazılarınca yanlış bulunan bu davranışlara insanları
cezbedeceği gerekçesiyle pornografiye karşı tutum alınması ve hatta onun
yasaklanması devletten veya diğer norm yapıcılardan beklenemez. Heyhat
pornografi, yasak olduğu ülkelerde, özellikle bu (sosyal) sebeplerle ve dinsel
nedenlerle yasaklanmaktadır.
b. Dinden Gelen Eleştiriler
Pornografi, tek tanrılı dinlerde ve Budizm’de yasaktır. Bu yasaklama direkt
bir yasaklama değil, bir çıkarımdır. İslam dini örneğinden gidecek olursak,
öncelikle kadınların vücutlarını kocalarından başka erkeklere göstermeleri
(ve bunun tersi) yasaktır. Ayrıca evlilik ilişkisi içinde olmayan erkek ve kadının birleşmesi, anal ilişki ve eşcinsel ilişki de yasaktır. Bütün bunlar yasakken bunların resmedilmesi, fotoğrafının çekilmesi ve video filmlerinin yapılmasının serbest olması tabi ki beklenemez. Ayrıca yukarıda sosyal yönden
yöneltilen eleştirilerin tamamının dinler tarafından da paylaşıldığını eklemekte fayda vardır.
Bu minvalde, dinî referanslarla yönetilen ülkelerde (İran, Suudi Arabistan,
Malezya, Vatikan vd.) pornografi resmen yasaktır. Dinin toplumsal hayatı domine ettiği toplumlarda da pornografiye yönelik ciddi bir baskı bulunmaktadır. Bu tarz toplumlarda pornografi legal olarak serbest olsa da toplumda bir
suçmuşçasına gizlenir.
Yukarıda saydığımız iki karşı çıkış, bazı ülkelerde başarıya ulaşmış ve pornografiyi resmen yasaklatmıştır. Kişinin yaşamını seçme hürriyetine ve ifade
hürriyetine saygı duyulmayan ülkelerdeki bu yasaklamalar çok şaşırtıcı değildir. Lakin argümanları daha farklı olan ve hak ve özgürlük argümanlarına
da verecek cevabı olan üçüncü bir anti-pornografi hareketi daha vardır: Feminist pornografi karşıtı hareket.
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c. Feministlerden Gelen Eleştiriler
70’lerde özellikle ABD’de pornografik filmlerin yaygınlaşmasının ardından 70’lerin sonundan bu yana Catharine Mackinnon, Andrea Dworkin ve
Deep Throat isimli ilk şiddet-pornolarından birisinin başrol oyuncusu15 ve
ana-akım pornografik film aktristi olmasına rağmen bir hayvan pornosunda
oynamış olduğu bilinen tek porno yıldızı olan16 Linda Lovelace tarafından
feminist bir anti-pornografi hareketi başlatılmıştır. Bu hareketin bir sonucu olarak ABD’de bazı eyaletlerde pornografiye karşı çeşitli yasal önlemler
alınmaya çalışılsa da bu önlemler bir kere eyalet valisi, diğer bir seferde ise
eyalet yüksek mahkemesine takılmış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Feminist anti pornografi hareketinin temel argümanları şunlardır:
1. Kadınların pornografik imajlarda (resim, fotoğraf, film vb.) hoşlarına
gitmediği halde gülümsemeye (erkeklerin onlara yaptıklarını beğenmiş
gibi davranmaya) zorlandıkları,
2. Pornografinin kadına yönelik şiddet eylemlerin propagandasının yapıldığı,
3. Pornografi yoluyla kadınlara ayrımcılık yapıldığı,
4. Kadınların “grup tecavüz pornosu çekmek uğruna grup tecavüzüne uğradığı”, her halukarda soyulduğu, kendisine penis ve diğer cisimler penetre edildiği, bağlandığı ve vücudunun dağlandığı, üzerlerine su ve
sperm ejaküle edildiği ve pornografik film çekmek uğruna öldürüldüğü(!),
5. Tecavüzcülerin bu tarz filmlere bakarak tecavüz için kendilerine kurban
seçip tecavüze yeltendikleri,
6. Pornografinin mastürbasyon yardımcısı olduğu, seks için kullanıldığı
ve bu yüzden seks olduğu, izlemek yoluyla seks yapıldığı, yani bir kadınla sevişilmesinin videosunun izlenmesi yoluyla o kadınla sevişildiği,
bir kadına tecavüz edilen bir pornografik filmin seyredilmesi yoluyla
ona tecavüz edildiği,17
7. Tecavüz pornosu seyreden birisinin er geç tecavüze yeltendiği, tecavüzcülerin pornografik filmlerin etkisi altında kaldıkları, pornografik imgelerin izleyicilerinin seri tecavüzcü veya seks katilleri haline geldikleri,
o henüz hale gelmeyenlerin ise pornografi taraftarı yazılar yazdıkları,
görüş bildirdikleri (!),
8. Pornografinin cinsiyet eşitsizliği temelinde çekildiği,
9. Pornografik film oyuncusu kadınların ekseriyetle fakir, çaresiz, evsiz,
fahişelik yapan ve çocukken tacize uğramış kadınlar olduğu,
15 http://www.imdb.com/title/tt0068468/
16 Symons, M.; Where Do nudes Keep Their Hankies; Harper Collins E-books, s.34
17 Mackinnon, 1996, s.18 “...being done by watching it done...”
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10. Pornografinin sadece hard pornografiyi değil Playboy cinsi soft pornografiyi de kapsadığı
11. Pornografinin bir ifade olmadığı, bir fikir aktarmadığı
12. Pornografik filmlerde görülen sahnelerin kurmaca olmadığı, kadınların zevk aldığı gerçekse onların dövüldüğünün, tecavüze uğradığının da
gerçek sayılması gerektiği,18
13.“Birileri seyrederken birisine tecavüz edenler tecavüzcü sayılıyorsa tecavüz pornografisinin de tecavüz sayılması gerektiği” şeklinde sıralanabilir.19
Şimdi, elimden geldiğince ve makalenin sınırları çerçevesinde yukarıdaki
önermelerin neden pornografinin yasaklanması için niçin bir zemin oluşturamayacaklarını açıklamaya çalışacağım. Lakin hepsinin üstünde bu argümaların amatör pornolar için çok zayıf kaldıklarını, hatta onları yok saydığını
belirtmek isterim. Pornografinin pornografi sayılamayacak tür erotik filmlerin bile yasaklanmasını savunan bir akımdan var olmak bir yana artan ve git
gide profesyonel ve normal pornografiyi bastıran türler hakkında da argüman üretmesi gerekmektedir. Partneriyle birlikte olup bunu internet yoluyla
yayınlayan bir kadının yukarıdaki tipten bir kurban olmadığı ortadadır. Gay
pornoları ise bambaşka bir bahis konusudur. Oynayanlardan ve izleyenlerden
hiç birisinin kadın olmadığı bir porno tipini “seks karşıtı veya muhafazakar”
olduğunu itiraf etmeden sadece feminist bakış açısıyla yasaklamanın güçlüğüyle başetme işini MacKinnon’a bırakıyorum.
1. Her şeyden önce, Mackinnon’un sözcülüğünü yaptığı ancak bir kısım
feministin paylaştıklarını anladığımız görüşlerdeki genel bir yanlışa
dikkat çekmek, zannederim tek tek maddelere vereceğim cevapları kısaltacaktır. Pornografik imajlar, en nihayetinde imajdırlar. Bir korku filmi çekilirken bir kadın gerçekten öldürülüyorsa (ki snuff film denen bir
film türü vardır ve bu film türünün bazı örneklerinde bu gerçekten yapılmıştır) nasıl ki “bu ifade hürriyetinin içerisindedir” demeyip öldürenlerin yargılanmalarını bekliyor, ancak “korku filmlerinde kadınlar öldürülüyor, korku filmleri yasaklansın” demiyorsak bu anlamlı çıkarımları
pornografik filmlerden esirgememize gerek yoktur, ta ki sosyal ve dinsel karşı çıkışlardan birisi ile aynı argümanlara sahip değilsek. Macera filmleri çekilirken de bir kadın örneğin bir sandalyeye bağlanabilir,
ve sahnenin çekilmesi esnasında gerçekten canı yanabilir. Bu kısa yoldan bizleri “macera filmler yasaklanmalıdır” sonucuna vardıramaz. Her
meslek gibi genelde film aktristliğinin ve özelde porno film aktristliğinin zorlukları vardır. Rol yapma’ya dayalı bu meslekte bazen sevmediği
bir insanı seviyormuş gibi, zevk almadığı bir ilişkinden zevk alıyormuş
18 MacKinnon, 1996, s.27 “...Is the man’s erection on the screen ‘simulated’ too? Is he ‘acting’too?”
19 Tüm maddeler MacKinnon 1996, s. 5-39
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gibi yapmak icabedebilir. Aslında sevmediği ve öpüşmek istemediği bir
erkeğe rol icabı “seni seviyorum” diyip öpüşen bir dizi oyuncusuyla aslında sevişmek istemediği ve sevişirken zevk almadığı bir erkekle birleşip zevk alıyormuş gibi gülümseyen bir porno film oyuncusu kadın
arasında, ahlakçı bir perspektiften bakmazsak, bir fark olduğunu iddia
edemeyiz. Kaldı ki MacKinnon bu tezini genelleştirmektedir: tüm kadın porno yıldızlarının hiç zevk almadıkları halde zevk alıyormuş gibi
yaptıklarını iddia etmektedirler. Makale için literatür taraması yaptığım
sırada elime geçen ve izlediğim pornografi sektörünün kamera arkasını
konu alan “9 to 5 Days of Porn”20 ve “Dark Side of Porn”21 belgesellerinden edindiğim intiba odur ki pek ala kadınlar bu işten zevk alabilmekte,
bazı kadınlar “yapmaktan zevk aldıkları bir şeyden” para kazanmaktadırlar.
2. Evvela, eğer bir erkeğin penisini kadına penetre etmesini dahi şiddet
olarak sayan gruptan değilsek diyebiliriz ki pornografik filmlerin sadece küçük bir kısmı kadına şiddet içermektedir. Bunların da şiddet içeren
diğer tarz yapımlardan teoride bir fark yoktur. Sadece bir kısmı şiddet
içerdiği için tüm pornoya, hem de playboy tarzı soft pornoya bile karşı
çıkmanın temelinde yukarıda bahsettiğim gibi cinsel ilişkinin kendisini
eşitsizlikçi ve şiddet içeren bir eylem saymak yatsa gerektir. Yine de bu
argümanın bir kısım pornografik yapımlar için doğru olduğu ve örneğin
İngiltere’de bu tarz pornonun (çocuk, hayvan pornoları ile tecavüz ve/
veya şiddet pornoları) yasaklandığını belirtmekte fayda var. Bu argümanı Mill’in harm principle (zarar prensibi) çerçevesinde pek ala değerlendirebiliriz. Bu argüman, birisi zarar görene dek ifadenin sınırlandırılmamasını, ancak zarar gören varsa ifadenin sınırlandırılabileceğini
öne sürmektedir. Çocuk ve hayvan pornolarında daha çekim esnasında
çocuk ve hayvanların zarar gördüğünden ve bu zararlarda rızanın olamayacağı düşünüldüğünden bahisle bu porno türlerinin yasaklanması,
birkaç zayıf karşı argümana rağmen genelin ittifak ettiği bir konudur.
Ben de bu argümanlarla pedofili ve zoofili içeren pornografik yapımların yasaklanmasından yanayım. Lakin pornografinin kadına şiddeti arttırdığı şeklindeki argüman doğrulanmaya muhtaçtır. Bilakis, Danimarka’da pornografi serbest bırakıldığı dönemde kadına şiddetin azalmış
olması, karşı tarafın elini kuvvetlendirmektedir. Bu madde için ayrıca
birinci maddede saydıklarım geçerlidir. “The Italian Job”22 filmi banka
soymayı ne kadar özendiriyorsa “Biggest Blow Job”23 filmi de kadınlara
zorla oral seks yaptırmayı o kadar özendirmekte, özendirme olsa da failler fiillerinden öncelikle kendileri sorumlu tutulmaktadır.
3. Pornografi yoluyla kadınlara ayrımcılık yapıldığı argümanı iki yönden
sakattır: Birincisi, pornografik yapımlarda oynayan kadınlar erkeklerden daha çok para kazanmaktadırlar. Bu tarz yapımlarda birkaç tekil
20 http://www.imdb.com/title/tt1278293/
21 http://www.imdb.com/title/tt0884766/
22 http://www.imdb.com/title/tt0317740/
23 http://www.imdb.com/title/tt0130515/
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örnek dışında esas başrol oyuncuları kadındır. Çekimler esnasında da
yine esas ciddi sıkıntıyı erkekler yaşamaktadır. Aşağıda bu konuya değineceğim. İkinci sakatlık ise yine zannımca azınlıktaki bazı pornografik öğeleri pornografiye genelleme ile ortaya çıkmaktadır. Kadınların
“hizmetkar, buyrulan, hazır ve karşı koymayan” şekilde resmedildikleri
yapımlar için evet, kadın ayrımcılığından söz edilebilir. Ancak kadınların “sahip, buyurgan, asi ve saldırgan” oldukları pornografik yapımlar
da vardır.
4. Bir kadının film çekmek uğruna gerçekten tecavüze uğraması veya öldürülmesi hakkında birinci maddede yazdıklarım yeter sanırım. Diğer
yandan rol icabı dahi olsa soyulduğu24 kendisine penis ve diğer cisimler
penetre edildiği, bağlandığı ve vücudunun dağlandığı, üzerlerine su ve
sperm ejaküle edildiği’ni söyleyerek MacKinnon ne demek istiyor, anlamakta güçlük çekiyorum. Burada zannederim nihayet rıza bahsine girmemiz gerekiyor. Kamerayı bir kenara koyarsak, bir kadının soyunmaya, kendisine penis ve başka cisimlerin penetre edilmesine, bağlanmaya
ve üzerine su ve sperm ejaküle edilmesine razı olup olamayacağını, hatta bir adım ötesini, bunu istekle arzulayıp arzulamayacağını tartışabilir
miyiz? Kendimizi kadının yerine koyup “ben istemezdim, o da isteyemez” diyebilir miyiz? Dünya, benim ve başkalarının akıllarının ucundan
geçiremeyeceği şeyleri yapan ve bundan zevk alan insanlarla doludur.
Bunların yapılması, eğer zorla değil gönüllüyse, nasıl ki benim, devletin
veya üçüncü bir kişinin isteğine bağlı değilse bunu ticari amaçla olsun
olmasın fotoğrafla veya kamerayla kayıt altına alıp dağıtma ve/veya satma hakları da izne bağlı olmamalıdır.
5. 2. maddede yazdıklarımız bu madde için de geçerlidir.
6. 2. maddede yazıklarımızın bu maddede de geçerli olduğunu belirtmekle birlikte MacKinnon’ın kitabıın tümüne yayılan bu fikrine bir cevap
verilmesi gerektiği kanaatinde değilim. O, kendisiyle sevişilen bir kadın videosu seyretmenin o kadınla sevişmek, simülasyon bile olsa yani
gerçekten değil de rol icabı bile olsa tecavüze uğrayan bir kadının videosunu seyretmenin ona tecavüz etmek olduğunu iddia ediyor. Eğer
yemek yiyen bir kadını izlemek kendisinin karnının doyması sonucunu
doğuruyorsa veya bir filmde birisini öldürülürken gördüğünde polisi
arayıp kendisini ihbar ediyorsa bilemem, ancak bu mantığın tüm kitaba
sinmesinin, gerçekten güçlü olan argümanlarını bile zayıflattığını düşünüyorum.
7. Pornografik yapımlarda izlenen şeyin gerçek hayata sirayet etmesi ihtimaline binaen Mill’in zarar prensibi gereği ortaya bilimsel veriler koymak gerektiğini yukarıda söylemiştik. MacKinnon’un pornografi yanlısı
özgürlükçü yazarların pornografik yapımların müşterisi olduğu, bu insanların (pornocuların) da “yetersiz, zavallı, ucuz kepazelikler peşinde
24 Buradaki dile dikkatinizi celbetmek isterim: soyunan bir kadın yok, başkalarınca soyulan bir kadın var. Bir kadının
kendi rızasıyla soyunmuşş olabileceğine bile ihtimal vermeyen bi feministle karşı karşıyayız.
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koşan, bu tarz yapımların müptelası kirli zihinli erkekler”25 olduğunu
düşündüğü çıkarımını yapmama yol açıyor.
8. 3. maddede benzer bir argüman tartışılmıştır.
9. Porno film oyuncusu bir kadın, porno film oyuncusu bir erkeğin ortalamada yılda 5 katı daha fazla para kazanmaktadır. Ayrıca porno film
sektörü 3. dünya ülkelerinin varoşlarında değil gelişmiş ülkelerin film
yapım merkezlerinde bulunmaktadır. Feministlerin iddiaları dışında
pornografik yapımlarda oynayan kadınların bu işe itildiklerini, bu işi
zorla yaptıklarını, bu sektöre düştüklerini gösteren bir bulguyla karşılaşmadım. Bu aktristlerin “olsa olsa fakir, çaresiz, evsiz, fahişelik yapan
ve çocukken tacize uğramış kadınlar olduğu” düşüncesi, eğer bir araştırmanın sonucu değil de bir çıkarımsa ancak “bir kadın bir erkekle zorunlu olmadıkça sevişmez” düşüncesindeki bir çıkarımla aynı yolu takip
etmiş olsa gerektir. MacKinnon tarafından yok sayılan amatör porno
filmler başlı başına pornografi karşıtı feministlerin bu argümanlarının
karşısında durmaktadır.
10. Esasen MacKinnon pornografiyi “Kadınları aşağılayan açık cinsel materyaller” olarak tanımlıyor26 ancak aynı sayfada bu tanımın Playboy
ile bile çakıştığını söylemektedir. Ona göre Playboy dergisi kadını metalaştırdığı, kullanılabilir seks objesine indirgediği, dehümanize ettiği
için pornografik sayılmalıdır. Bu tarz resimleri bile pornografinin içine
koyarak cinsel çağrışım yapan her şeyi porno sayıp yasaklamaya çalışan
muhafazakar pornografi karşıtları ile MacKinnon’ın bu noktada birleştiklerini belirtmekle yetinelim.27
11. Pornografik yapımların serbest bırakılmasını savunanlar dahi iki cinsel organın yakın çekimde on dakika çarpışmasının ne gibi bir değerli
fikir ihtiva ettiğini açıklamakta güçlük çekmektedirler. Yine de pornografik yapımların varlıkları itibariyle bir fikir ifade ettikleri (özgür seks,
çok eşlilik vb) öne sürülebilir. Ayrıca bir ifadenin “fikir ihtiva etmediği” gerekçesiyle yasaklanması düşünülemeyeceği gibi sadece eğlence
amaçlı fikir ifade etmeyen diğer yapımlarla beraber pornografinin de
değersiz de olsa var olma hürriyetinin bulunduğu öne sürülebilir.
12. Daha evvel benzer argümanlar ele alınmıştı. Ek olarak MacKinnon bu
argümanında “erkeğin ereksiyonu da mı simülasyon, o da mı rol yapıyor” diye soruyor. Evet, onlar da rol yapıyorlar. Yukarıda bahsettiğim
belgesellerden anladığım kadarıyla yaklaşık 10 dakika süren bir pozisyon için 1 saatten fazla uğraşılıyor. Erkekler sık sık ereksiyonlarını kaybediyor ve Fluffer’lar28 tarafından tekrar erekte edilmeye çalışılıyorlar.
Bazen filmler biraz hızlandırılarak performanslar yüksekmiş gibi gösteriliyor. Bir porno filmin kamera arkasını seyrederken gördüğünüz şey
25 Barendt, 2007, s.372
26 Mackinnon, age, s. 22
27 http://tinyurl.com/76tf632
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Fluffer
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genelde erekte olamayan, omuzları düşük suratı asık erkekler ve onlara
gülerek ve aşağılamayla bakan kadınlar oluyor. Bu minvalde bir tek kadın ve çok erkekten oluşan grup pornosu filmlerinin esasen yönetmenin
işini kolaylaştıran teknik bir kolaylık olduğu öne sürülebilir.
13. Benzer argümanlar yine yukarıda tartışılmıştı. Bir fiilin filmini izleyen
herkesin o fiili yapmış sayılacağı argümanı, MacKinnon’ın en azından
benim okuduğum metinlerinde iyi savunamadığı bir argümanıdır. Lakin buradaki konu daha derin bir yanlış anlamadan kaynaklanmakta gibi
görünüyor: MacKinnon konuyu değişik bir açıdan anlıyora benziyor:
Pornografik olsun olmasın bir filmde rol icabı kendisine tecavüz edilen
kadına aslında / gerçekte tecavüz edilmediğini savunanlar, bu savunularına kanıt olarak bunu başkalarının seyrediyor olmasını gösteriyorlar
zannetmektedir. Halbuki bu argümanın sahiplerinin tezi “başkaları seyrediyor demek ki tecavüz değil” değildir, “ortada bir tecavüz yok, burada
kadın sadece rol yapıyor, demek ki tecavüz değil” şeklindedir.

4. Sonuç
Pornografi bir insan hakkı mıdır, yoksa bir insan hakkı ihlali midir? Gerek
muhafazakarların, gerek çeşitli dinlerden mütedeyyinlerin gerekse bazı feministlerin anti-tezlerine rağmen pornografi bir ifade türü müdür? Devletler
eliyle sınırlandırılabilir mi? Bu sınırlandırmaların bir sınırı varsa bu sınır
nerededir? Pornografiyi bir hak olarak görenler bunu iki haktan türetmektedirler: ifade hürriyeti ve kişi hak ve hürriyetleri. Yukarıda saydığımız pornografi karşıtlıklarından ilk ikisi pornografiye ikinci zaviyeden bakıyor ve
karşı çıkıyorlardı: Özellikle kadın çok eşliliğinin, evlilik dışı ilişkilerin, çeşitli
pozisyonların, eşcinsel ilişkilerin, grup ilişkilerinin vb. yasak olması gerektiğini düşünüyor idiler ve bu anlamda bu ilişkilerin yasaklanmasını gerektiğini düşünüyorlardı. Bu ilişkileri tümden ortadan kaldıramıyorlarsa da (ki
becerebilseler onu da yaparlardı) en azından bunların videolar, resimler vb.
şekillerde görünür olmamasını talep ediyorlardı. İnsanların diledikleri gibi
yaşama haklarının olmadığı, onlara bir hayat tarzı dikte edilmesi gerektiğini
düşünen kişilere karşı neyse ki ulusal ve uluslar arası koruma mekanizmaları
bulunmaktadır.
İkinci bir yönden bakan ve temelde insanların istedikleri gibi yaşama hürriyeti olmadığını söylemeyen feminist teori, özetle, pornografinin bir ifade
türü olmadığını, onun nefret söylemi, kartel kurma, yalancı sahitlik gibi ifade
etmek suretiyle gerçekleştirilen bir eylem olduğunu iddia etmektedir. Durum
böyle olunca da ya para karşılığı seks sayılarak ya da kadını aşağılayan bir tür
nefret söylemi sayılarak yasaklanması gerektiği öne sürülmektedir.
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Nâcizane kanaatim odur ki pornografi, yukarıda saydığım iki hakkın, ifade
hürriyetinin ve kişi hak ve özgürlüklerinin birlikte kullanıldığı bir alandır. Bu
iki haktan birisinin haklı şekilde sınırlandırılabildiği bir durumda pornografiyi kısıtlamak hak ve özgürlüklere zeval vermeden mümkündür. Bunun için
bilhassa Mill’in zarar prensibi kullanıldığında yasaklamaları haklı çıkartmak
mümkündür: Yapımlar esnasında rızaları olamayacağı için zarar gördüklerine kesin gözüyle bakılanların (çocuklar, zihinsel özürlüler, hayvanlar vd.)
kullanıldığı porno türleri, bu anlamda neredeyse tüm insanlığın, ben de dahil
yasaklanması konusunda üzerinde uzlaştıkları bir husustur. Bu zararın, feministlerin öne sürdükleri şekilde “şiddet pornosu seyredenlerin kadına yönelik
şiddette bulundukları” konusunda yeterli çalışmalar ve bilimsel veriler olursa, pek ala bu zaviyeden de haklı şekilde yasaklanması mümkün olabilir, ancak bu tarz bir yasaklamanın pornografik olan/olmayan her tür şiddet içeren
yapımın yasaklanması sonucunu doğurabileceği de unutulmamalıdır.
İfade hürriyetini ve kişi hak ve özgürlüklerini haklı (justifiable) bir şekilde sınırlandırmanın dışında ahlâkî veya dinî gerekçelerle veya öyle olmadığı
halde kadını ikinci sınıfa indirgediği, aşağıladığı vb. iddialarla pornografinin
yasaklanmasının bir insan hakkı ihlali olduğu yönündeki düşünceleri desteklediğimi ifade etmek isterim.
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20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren siyaset felsefesi büyük bir canlanma
içerisine girdi. Sadece olguları ele alan ve ampirik yanı ağır basan siyaset
yazını geriledikçe bireyin hakları, totalitarizm, adalet, meşruluk, özgürlük ve
eşitlik gibi meseleler etik politik ve reel politik düzeyde daha fazla tartışılır
oldu. Benzeri bir gelişme liberalizm içerisinde de yaşandı. Adalet teorileri,
insan haklarına yapılan yoğun atıflar ve bu bağlamda doğal hukuk düşüncesinde yaşanan Rönesans siyasal aktör ve yorumcuların önüne yeni bir manzara koydu.
Benzeri bir yeniden doğuş süreci cumhuriyetçi düşünce içerisinde de yaşandı. Özellikle polis idealinin yeniden yorumlanması ve Machiavelli’nin
cumhuriyetçi özgürlüğü res publica geleneğine olan ilgiyi arttırdı. Tabii bahsi geçen süreç içerisinde cumhuriyetçi düşüncenin popülerleşmesi bir ölçüde Marksist paradigmanın siyaset yazını içerisindeki hegemonik üstünlüğünü yitirmesiyle de ilgiliydi. Şöyle ki, Marksizm gözden düştükçe liberalizm
eleştirisindeki temel argüman dizisi gittikçe cumhuriyetçi bir karaktere bürünmeye başladı. Bu bağlamda makalede sorunsallaştırdığımız komüniteryanizm-liberalizm tartışması da liberalizme yönelik bu yeni eleştiri dalgasının
unsurlarından biri olarak yorumlanabilir.
Tüm bu hatırlatmalar ışığında makaledeki temel tez ise komüniteryanizmin liberalizm eleştirindeki sorunlara ilişkin olacaktır. Tartışmamızı iki tane
* Bu makale "Neo-Roma Cumhuriyetçiliği: Özgürlük, Katılım ve Yasa/Yurttaşlık Sorunsalları Üzerine Karşılaştırmalı Bir
Analiz" adlı doktora tezimin ilgili bölümü esas alınarak kaleme alınmıştır.
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temel eksende formüle edeceğiz: Öncelikle bireyciliğin sınırları ve toplumdan bağımsız ben imgesi üzerinde durulacak. Ardından ise cumhuriyetçi ideolojinin nirengi noktalarından biri olan ortak iyi kavramlaştırmasının liberalizmi kesen ve liberalizmden ayrışan yönlerini ele alacağız. Nihayetinde
varacağımız nokta ise cumhuriyetçilikle komüniteryanizm arasındaki etkileşim kanallarının açık olduğu ve birçok durumda iki ana akımı sentezleyen
melez yorumların mümkün olabileceğiyle ilgilidir.

Cumhuriyetçilik, Neo-Atina Cumhuriyetçiliği ve Komüniteryanizm
Cumhuriyetçi gelenek farklı hassasiyetler, tarihsel yol ayrımları ve alternatif
yorumlar bakımından büyük bir çeşitliliği içerisinde barındırır. Ancak bahsi
geçen çeşitlilik son kertede iki noktada somutlaşır: Bu temeller sırasıyla kamusallık ve öz yönetimdir. Kamusallık daha çok hukukun üstünlüğü düşüncesinde ve yurttaşlık erdem ve eyleminde belirginleşir. Hukukun üstünlüğü
nosyonu hem keyfi müdahaleden bağışık olmak bakımından özgürlüğü koruyan bir içeriğe sahiptir hem de özgürlüğü yasayla sınırladığı veya yasa içinde
özgürlüğü anlamlı gördüğü için bir yasalı yönetim düzenini ifade etmektedir.
Kamusallığın ikinci unsuru olan yurttaşlık ise kamusal çıkarın özel çıkardan
üstün tutulmasına yardımcı olan tüm pratiklerin ortak dayanağı olarak yorumlanabilir (Dagger, 2004: 167-179; Honohan, 2002: 5-6). Şüphesiz ki bir
de öz yönetim ideali vardır. Öz yönetim daha çok katılımla ilgili bir durumu
ifade eder. Bu bağlamda yurttaştan siyasi topluma katılması ve kendini belirlemesi beklenir.
Cumhuriyet kamusallık özelinde ele alındığında iktidarın sınırlandırılması, karma anayasa, kuvvetler ayrılığı, yasaların üstünlüğü ve ortak iyi gibi
meseleler ön plana çıkmaktadır. Cumhuriyeti katılımcı siyasetle ilişkilendirdiğimizde ise bu düşünce neredeyse tümüyle daha fazla demokrasi talebi gibi
bir anlama gelecektir. Şüphesiz ki cumhuriyeti kamusallık temelinde yorumlayan anlayışla öz yönetimi ön plana çıkaran anlayış arasında tam bir karşıtlık veya farklılıktan bahsedilemez. Ancak yine de belirginleşmiş bu yorumlama farkı ideolojik ve metodolojik anlamda bir bölünmenin işareti sayılabilir.
Neo-Atina ile Neo-Roma arasındaki farklılaşmada bahsi geçen bölünmenin
uzantısıdır. Bu bağlamda rahatlıkla denilebilir ki modern cumhuriyetçilik
başlıca iki ekolün çevresinde örgütlenmiştir: Bir tarafta Neo-Roma anlayışı,
yani civic (yurttaşçı) cumhuriyetçiler, diğer tarafta ise Neo-Atina çizgisi ya
da çok bilinen diğer adıyla civic (yurttaşçı) hümanistler bulunur (Keyman/
Turnaoğlu, 2008-9: 41-2, 50-1). Neo-Roma geleneği çevresinde Skinner, Pettit
ve Viroli gibi düşünürler vardır. Yurttaşçı cumhuriyetçilerinin öncelikli ama-

Neo-Atina Cumhuriyetçiliği Özelinde Liberalizm | 95

cı negatif özgürlüğü daha geniş bir şekilde tanımlayarak liberalizmin yenilenmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca bu akım kendisine daha çok Roma cumhuriyetçiliğini ve Machiavelli’yi referans alır (Tok, 2008: 7-8). Bilindiği üzere
Roma cumhuriyetçiliği cumhuriyeti yasal yönetim özelinde ele almak eğilimdedir. Neo-Roma cumhuriyetçiliğinin düşünsel çerçevesi de benzeri bir
hassasiyetle formüle edilmiştir. Dahası cumhuriyetçiliğin Yunan dünyasındaki köklerine atıfta bulunmak önemli ölçüde Kıta Avrupa’sında yaygınken,
Anglo-Sakson kültür içerisinde Roma’ya ilgi daha yoğundur (Honohan, 2002:
5). Bu son özellik bakımından Neo-Roma cumhuriyetçiliğinin Anglo-Sakson
ağırlıklı bir düşünme ve yorumlama tarzını ifade ettiği söylenebilir.
Cumhuriyetçilikle liberalizmi sentezleme eğilimdeki Neo-Roma çizgisi
hem liberalizmin cumhuriyetçilikten farklı bir şey olduğuna dair vurguyu
hem de özellikle negatif özgürlük ile tahakkümün yokluğu olarak özgürlük
kavramları bakımından iki akım arasındaki kavramsal geçişler ve tekrarları
ele alır (Viroli, 2002: 58-9; Tunçel, 2010: 38-9). Liberalizme daha yakın duran
Neo-Roma cumhuriyetçiliğine karşı yurttaşçı hümanist gelenek ise belli bir
hayat tarzını ön plana çıkarma eğilimdedir. Bu bağlamda ortak iyiye yapılan
atıfların sayısı bir hayli fazladır. Ayrıca bu yorumlama tarzı cumhuriyetçi
ideolojinin kaynağını Roma’da değil Yunan’da görür. Aristoteles’in yurttaşlık
öğretisi ve katılım ideali ön plana çıkarılır (Audier, 2006: 22; Held, 1996: 45-6;
Honohan, 2002: 1). Başlıca temsilcileri Arendt, Pocock, Taylor, Sandel, Walzer
ve Maclntyre olan Neo-Atina geleneği bireycilik, liberalizm eleştirisi ve politik toplumu yücelten bir dizi önermede tezlerini somutlaştırır.
Literatürde klasik cumhuriyetçilik veya gelişimci cumhuriyetçilik olarak
da adlandırılan Neo-Atina anlayışı (Skinner, 1986; Held, 1996) içerisinde Pocock ve Arendt gibi düşünürler cumhuriyetin tam olarak neye karşılık geldiğini tartışırken analiz çerçevesini hemen hemen tümüyle Aristotelesçi siyaset etiği, Machiavelli özelinde İtalyan hümanizması ve Atina polisindeki
siyasal deneyimiyle sınırlar (Oldfield, 1990: 5; Audier, 2006: 10; Heater, 2007:
14). Ancak Neo-Atina cumhuriyetçiliği Pocock ve Arendt tipi antik siyasi düşünceler okumalarından ibaret değildir. İşte tam da bu noktada cumhuriyetçi
paradigma içerisinde komüniteryen düşüncenin konumuna atıfta bulunmak
gerekir.
Komüniteryen düşünce en geniş anlamda dayanışma, yurttaşlık, ortak köken ve ortak kültür gibi temaları kesen bir dizi niteliğe sahiptir ve özü topluluk ya da toplum halinde yaşama idealinde kristalize olur (Kymlicka, 2004:
291). Ancak daha dar anlamda komüniteryen düşüncenin bazı ayırt edici özellikleri vardır. Bu bağlamda her türlü toplulukçu teori komüniteryen olarak
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adlandırılmayabilir. Mesela bilinen temsilcileri Michael Sandel, Michael
Walzer, Alasdair Mclntyre ve Charles Taylor olan modern komüniteryanizm,
komünist ütopyada olduğu üzere gelecekte kurulması istenen bir toplumla
değil, zaten var olan toplumlarla ilgilenir (Kymlicka, 2004: 292).
Komüniteryanizmin bir diğer öğesi liberalizm eleştirisidir. Zaten bu unsur
Neo-Atina cumhuriyetçiliğin nirengi noktalarından biridir. Tabii liberalizme
yönelik toplulukçu eleştiri Marksist değildir, hatta Marksist argümanlara yönelik atıflar son derece sınırlıdır. Komüniteryen tezlerin formüle edilme sürecinde Marx’dan çok Hegel ve Aristoteles referansları dikkat çekici bir ağırlığa
sahiptir. Atıfların işaret ettiği anlam dünyasının niteliği bakımından liberalizm-komüniteryanizm çekişmesinde kendini sürekli bir şekilde tekrar eden
büyük bir hesaplaşmanın izleri görülür. Bir tarafta Kantçı evrensel biçimci
bir duruş, diğer tarafta ise Hegelci tarihsel bağlamcılık ile Aristoteles polisçiliğini sentezleyen alternatif bir okuma vardır (Larmore, 1987: 77; Walzer,
1990: 6; Maclntyre, 1981:241).
Komüniteryanizmle cumhuriyetçilik arasındaki bağlantının niteliği hakkında ise iki noktanın altı çizilebilir: Şüphesiz ki komüniteryanizmle cumhuriyetçilik arasında doğal bir yakınlık vardır. Çünkü sonuçta komüniteryanizm
bir topluluğa atıfta bulunur, res publica da zaten kamunun iyiliği gibi bir anlama gelir (Dagger, 2004: 167). Özellikle yurttaşlık ve politik toplum idealleri bakımından cumhuriyetçilikle komüniteryanizm birbiriyle hemen hemen
tümüyle örtüşür. Ancak toplum politik olmayan bir şekilde de tarif edilebilir.
Bu bağlamda ırk, din ve kültür temelli komüncülükle cumhuriyetçilik arasında herhangi bir bağdaşma söz konusu değildir (Honohan, 2002: 8).
Ortak iyi konusunda taraflı bir devlet ve yurttaş sorumluluğuna yönelik
yüksek hassasiyet komüniteryen düşüncenin nitelikleri arasında sayılabilir.
Ayrıca bu ekol içerisinde bireysel kopuşlarla sarsılan toplumsal birliği ayakta
tutmak için kolektif yanı ağır basan bir öz yönetim ideali ısrarla vurgulanır
(Wellmer, 2006: 308). Neo-Atina cumhuriyetçiliği temelinde komüniteryen
düşünceyi daha derin bir şekilde analiz ettiğimizde ise karşımıza birey/ben,
ortak iyi ve adalet/özgürlük temaları eksenlerinde bir dizi ayrıntı çıkar.

Komüniteryanizm-Liberalizmin Tartışması: Bireyciliğin Sınırları
Komüniteryen düşüncenin temelinde liberal bireyciliğe yönelik kapsamlı bir
eleştiri vardır.1 Bahsi geçen eleştiri öncelikle liberal benlik anlayışını tartışmaya açar. Komüniteryen anlayışa göre içinde yaşadığımız toplum değerleri,
değerler amaçları, amaçlar ise beni/kendiyi belirler. Kişinin kimliği, özgür1 Liberalizmin cemaatçi eleştirisi için bkz. (Taylor, 1985; Walzer, 1983; Sandel, 1984: 81-96).
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lüğü ve aklı toplumda hakim olan yaşam tarzlarının türevidir (Taylor, 1979:
156-9; Sandel, 1982: 160-5). Bu bağlamda ben, kendi ve amaçlar birbirinden
ve benlik toplumdan ayrı düşünülemez. Ayrıca topluluğun üyesi olan kişiler
bir ilişki ya da bir kimliği seçmekten çok onu keşfeder (Sandel, 1982: 55-60;
150). Tam da bu noktada liberalizm ile komüniteryanizm arasındaki çekişme
iyice belirgin hale gelir. Çünkü sonuçta komüniteryen için kendi olmak kendini bir toplumsal kimliğin taşıyıcısı olarak görmekten ibarettir (Maclntyre,
1981: 204-5). Birey kendini tanımlayabilir, kendine bir öz veya bir nitelik
yükleyebilir, ama bu tanıma işlemi aynı zamanda bir cemaatin içinden konuşmayı gerektirir. Kimlik oluşurken cemaat içinde bir şeye referans verilir;
belirli bir değer çerçevesi izlenir (Taylor, 1979: 157-9; Taylor, 1989a).
Liberalizmin ben/kendinin niteliği üzerine tezleri ise komüniteryen çizgiden büsbütün farklı bir manzara koyar ortaya. Komüniteryen duyuş içerisinde
kişi verili dünyadaki yerini keşfeder. Oysa liberal tez benin seçimleriyle ilgilidir; birey yaptığı tercihlerle kendini belirler. Dahası liberal kişi anlayışı amaç
ve değerlerin ardında bir kalıntı veya bir öz olarak ben/kendinin en baştan itibaren var olduğunu kabul eder. Bu bağlamda amaçların önünde sınırları belli
bir kendinin varlığı temel liberal aksiyomlardan biridir (Kymlicka, 2006: 232;
Mulhall ve Swift, 1992: 41-2; Dworkin, 2006: 75-6; Sandel, 1982: 57-8; Rorty,
1985). Bahsi geçen anlayış komüniteryen düşünce tarafından yükümsüz ben
kavramıyla analiz edilir. Yükümsüz ben seçimde bulunur, ama yaptığı seçimler
için topluma hesap vermez. Yükümsüz ben anlayışı Rawls’da oldukça sofistike
bir şekilde karşımıza çıktığı üzere deontolojik bir liberalizmi gerekli kılar.
Tabii liberallere göre bene/kendiye amaç ve değerlere karşılık öncelik tanımak hiç de olumsuz bir şey sayılmamalıdır. Çünkü böylesi bir varsayım olmazsa davranışlar, tutumlar ve değerler üzerinde eleştirel değerlendirme imkanı tümüyle ortadan kalkar (Berten ve Diğerleri, 2006: 192; Kymlicka, 2004:
326). Oysa bir gruba dahil olurken ya da reddederken onu birtakım ölçütlere
göre yargılayabilmemiz gerekir (Walzer, 1990: 6-23). Bu bağlamda toplumun
bireyi yarattığı düşüncesi -temel komüniteryen varsayım- sorunludur (Barry,
2003: 28). Ancak komüniteryen düşünce bireye öncelik veren anlayışın hem
bireyin kendisi hem de toplum için arızalı sonuçlar doğurduğu kanaatindedir.
Benliğin ya da öznenin içinde yaşadığı toplumdan önce geldiğine dair sav
liberal bireyciliğe yol açar. Liberal bireycilik ise kişinin özgür olabilmesiyle
komünal bağlardan bağımsız olması arasında koşutluk görme eğilimdedir.
Liberal birey herkese ve her şeye karşı özgürlük mücadelesi verir. Bu tavır
onu boşluğa ve yalnızlığa iter. Liberal bireycilik sonucunda ulaşacağımız yer
ise inceltilmiş bir nihilizmden başka bir şey değildir (Taylor, 1979: 160-1).
Tam da bu noktada komüniteryen düşünce haklı bir itirazı dile getirir. Libera-
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lizm ontolojik açıdan bireycidir. Toplum inşa edilmiş yapay bir varlık olarak
görülür (Parekh, 1993: 157-8). Peki, bu varsayım altında kişilerin kendilerini
topluma karşı sorumlu hissetmeleri nasıl mümkün olacaktır? Bu bağlamda
komüniteryen düşüncenin liberalizme yönelttiği temel eleştiri bireyci liberal hak anlayışının kamusal sorumluluğu aşındırdığı tezinde kristalize olur
(Sandel, 1998: 179).
Böylesi bir hak anlayışında ısrar edilmesi kolektif düzeyde belli bir iyinin
ya da amacın takibini güçleştirir. Ayrıca liberal aklın belirleyici olduğu bir düzende bireylerin birbirlerine bağlanmasını mümkün kılan araçlar ciddi ölçüde zedelenir (Honohan, 2002: 9; Rorty, 1991: 175-196). Tabii bireyler birbirinden uzaklaştıkça devlet tek birleştirici güç olarak ön plana çıkar (Walzer, 2006:
266). Belki de bu nedenle ileri kapitalist ülkelerin hemen tamamında bireyci
hak anlayışı ve güçlü devlet olgusu arasında bir paralellik vardır.
Peki, birey üzerinde sürüp gitmekte olan komüniteryanizm-liberalizm çekişmesi ve bahsi geçen çatışmanın cumhuriyetçiliği kesen yönleri hakkında
ne söylenebilir? Her şeyden önce liberalizme yönelik bireyci suçlaması fazlasıyla abartılıdır (Kymlicka, 1989: 52). Liberaller aslında toplum öncesi bene
inanmazlar, sadece kendi değer ve bağlılıkları üzerine eleştirel düşünceye
olanak tanıyan bene inanırlar (Walzer, 2006: 271). Ayrıca liberal demokrasilerde bireysel çıkarın önemsediği ve kamusal çıkarın ihmal edildiği tezi (Tunçel, 2010: 36) eksik bir okumayı yansıtır. Çünkü liberal rejimlerde kamusal
çıkarı anayasal düzeyde ya da rejimi meşrulaştıran etik politik hassasiyetler
bakımından değerli görür. Tabii liberaller bireysel çıkarla kamusal çıkar arasında bir neden-sonuç ilişkisi ya da özdeşlik görme eğilimdedir. Ancak bahsi
geçen eğilim cumhuriyetçiliğe hiç de yabancı sayılamaz. Çünkü mesela Machiavelli’de ya da Montesquieu’da karşımıza çıkan ortak iyi anlayışı da birey
ile kamu arasındaki çıkar geçişgenliğine atıfta bulunur. Bu bağlamda cumhuriyetçilerin her durumda bireyi hiçe sayan bir kamusal iyi anlayışında ısrar
ettiğini söylemek mümkün değildir.

Liberalizm-Komüniteryanizm Tartışması: Ortak İyi Sorunsalı
Neo-Atina başlığı altında ele aldığımız komüniteryen düşünürler bireycilik
özelinde liberalizmin yarattığı istikrarsızlık ve parçalanmanın toplumcu/toplulukçu bir akıl tarafından düzeltilmesini önemserler. Bu bağlamda ortak iyiye ve birliğe atıfta bulunan cumhuriyetçilik liberalizmin kusurlarını azaltan
katalizör bir güç gibi iş görür (Walzer, 2006: 270-1). Bahsi geçen düzeltme
işlemi bakımından pek az komüniteryen -Maclntyre mesela- liberal bireyciliği tümüyle reddeder. Taylor düşüncesinde oldukça sofistike bir şekilde kar-

Neo-Atina Cumhuriyetçiliği Özelinde Liberalizm | 99

şımıza çıktığı üzere genel kanı çok kültürlü-çok kimlikli modern yaşantıyla
cumhuriyetçi hassasiyetlerin birleştirilmesi düşüncesinde somut bir içeriğe
bürünür (Audier, 2006: 114-8, 122-4). Tabii komüniteryen düşüncenin cumhuriyetçi içeriğini daha iyi bir şekilde anlayabilmek için tartışmayı bir adım
ileriye taşımak ve ortak iyi meselesi hakkında da konuşmak gerekir.
Komüniteryen düşüncenin temel aksiyomlarından biri demokratik bir toplumun ortak bir şekilde tanımlanmış kamusal iyi düşüncesine ihtiyaç duyduğu tezinde somutlaşır. Bahsi geçen ortak iyi hem politik toplumun hem de
cumhuriyetçi özgürlüğün temelidir. Tabii ortak iyi kavramı aynı zamanda bir
devletin üyesi olmanın tüm bireyler için taşıdığı birleştirici anlama işaret
eder (Walzer, 1990: 17; Taylor, 1989a: 160; Sandel, 1996: 6, 350).
Peki, liberaller ortak iyi gibi bir temaya tümüyle karşı mıdır? Şüphesiz
ki liberaller de ortak iyiye atıfta bulunur (Gaus, 2004: 104). Ancak liberal ortak iyi anlayışı iki noktada cumhuriyetçi-komüniteryen çizgiden radikal bir
şekilde farklıdır. Öncelikle liberal tez birey tercihlerini referans alan bir ortak iyi anlayışında ısrar eder. Oysa komüniteryen okumada toplumdaki ortak
yaşama tarzıyla ortak iyi hemen hemen aynı anlamda kullanılır (Kymlicka,
1989: 76-7). Bu bağlamda ortak iyinin toplumdaki bir kurucu değere göre mi
bireylere yansıyacağı, yoksa bireylerin zamanla ortak iyiyi inşa mı edeceği
meselesi komüniteryen ve liberal tezler arasındaki temel anlaşmazlığı özetler. İlgili anlaşmazlık özelinde liberaller, bireyi bütüne feda ettiği gerekçesiyle komüniteryen-cumhuriyetçi anlayışı mahkum eder (Terchek, 1997: 47-54).
Ancak komüniteryen düşünce de liberalizmi suçlar. Onlara göre bireyin kendi
kaderini belirleme hakkını bireyin topluluğa bağlılığının önüne koyan anlayış
sorunludur. İyiye yönelik kavrayışımız önemli ölçüde mensubu bulunduğumuz toplumla paylaştığımız pratiklere bağlıdır. Bu nedenle ortak iyi bireye
göre değişen değil de, bireylerin tercihlerini değerlendirmekte kullanacağımız
bir standart olarak görülmelidir (Kymlicka, 2004: 296-7, 304, 309).
Liberal ortak iyi anlayışının bir diğer özelliği ise tarafsızlıktır. Ortak iyi
konusunda devlete etik politik anlamda yansız olmasını salık veren anlayış
adalet erdeminde somut bir içeriğe bürünür. Bu bağlamda ortak iyiyi adalete,
adaleti prosedürel adalete özdeş kılan bir okumada kendini açar liberal tez
(Sandel, 1984: 64; Kymlicka, 1995: 75; Kymlicka, 2004: 306). Liberaller adaletin iyiye üstün olduğuna inanırlar. Bahsi geçen inanç hem komüniteryen
cumhuriyetçilikle liberalizm arasındaki farkı esaslı bir şekilde ortaya koyar
hem de adaletin içeriğine ve sınırlarına dair bir dizi hatırlatmayı içerisinde
barındırır. Şöyle ki liberallere göre seçilecek iyi anlayışları ve iyilerin gerçekleşmesi için kullanılacak araçlar sınırlıdır. Dolayısıyla adalet belli bir iyinin

100 | Armağan Öztürk

üzerine kurulamaz; herhangi bir şekilde bir özü yoktur adaletin, sadece akılcı
prosedürlerden oluşur (Sandel, 1982: 154-6). Tabii bu tez aynı zamanda siyasal ve toplumsal birlik kamusal bir şekilde adil olanın üzerine kuruludur,
adalet dışarısında ayrıca bir toplumsal iyi yoktur gibi bir anlama gelir (Rawls,
1985: 223-251; Rawls, 1989: 235-8).
Görüldüğü üzere komüniteryen cumhuriyetçilikle liberalizm arasındaki
karşıtlık aslında bir ortak iyi-prosedürel adalet tartışmasında kristalize olur.
Liberaller ben amaçlardan önce geldiğine göre adalettin de iyiden önce gelmesinin makul olduğu kanaatindedir. Ayrıca toplumda farklı iyiler olduğuna göre, tek bir ortak iyiye, yani tek bir haklılaştırma dizgesine başvurmak
birey özgürlüğü bakımından sakıncalı sonuçlar doğuracaktır. Bu bağlamda
en doğru yol toplumun dar anlamda bir ortak iyiye dayanmaması ve adalet
düşüncesinde kristalize olan kamusal tarafsızlığın yeterli görülmesidir (Taylor, 2006: 92). Demek ki liberal dizge bakımından adalet sadece rakip amaçlar
karşısında bireylerin önceden açıkça seçim yapmasına olanak tanıyan kuralların varlığından ibarettir ve bu bahsi geçen kurallar bireysel hakların genel
iyiliğe kurban gitmeden var olmasına yardımcı olur (Sandel, 2006: 209-211).
Adaleti ortak iyiye ikame eden liberal tez karşısında cumhuriyetçi-komüniteryen anlayışın eleştirileri ise birkaç noktada toplanır: Öncelikle bu tür bir
okumanın fazlasıyla yerel unsurlara dayalı bir şekilde formüle edildiği iddia
edilebilir. Çünkü sonuçta adaletin iyiliğe önceliliği hemen tümüyle Rawls’un
deontolojik liberalizmden kotarılmıştır. Zaten liberalizm-komüniteryanizm
tartışması önemli ölçüde Rawls’un adalet teorisine yönelik eleştiriler ve savunuların toplamı gibidir (Honohan, 2002: 9). Dahası adaleti prosedürel adaletle sınırlamak Anglo-Sakson yanı ağır basan bir kavrayış düzeyini evrensel
tip yerine koymak anlamına gelir (Taylor, 2006: 84; Mulhall ve Swift, 1992:
41-3). Ayrıca ortak iyiyi kamudan dışlayan liberal okuma etik politik meşruiyetini tarafsızlık argümanından alır. Ancak liberalizmin komüniteryen-cumhuriyetçi düşünüş ve onun ortak iyi anlayışını kamu erkine yüklenen tarafsızlık niteliği nedeniyle olumsuzlaması sorunludur. Çünkü her şeyden önce
liberalizmin iyi konusunda tarafsız olduğu meselesi olgusal olarak gerçeği
çok da yansıtmaz (Galston, 1982: 621-9). Liberal düşünce içerisinde hatırı
sayılır bir ağırlığı olan sözleşmeci ve faydacı okumalar oldukça belirgin bir
şekilde etik politik angajmanlara sahiptir (Neal, 2006: 106). Bu nedenle Pettit
gibi pek çok cumhuriyetçi yansızlığın liberalizmin değil cumhuriyetçiliğin
özelliklerinden biri olduğunu vurgular.2 Kaldı ki adalet-ortak iyi karşılaştırması bakımından liberalizmle komüniteryanizm arasındaki tartışma tarafsızlık meselesinin çok ötesinde bir içeriğe doğru derinleştirilebilir.
2 Bkz. (Pettit, 1993: 182-3).
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Şöyle ki liberal düşünce bir öz olarak paylaşılan iyi anlayışını kategorik
olarak dışarıda bırakmaya eğilimdedir. Ayrıca özne sayısı kadar iyi yorumu
olduğu tezi vurgulanır. Oysa komüniteryen-cumhuriyetçi anlayış iyi sayısının özne sayısından daha az olduğunu çünkü insanların ortak iyileri paylaştığını ileri sürer (Neal, 2006: 113-4). Özne sayısından daha az olsa da yine de
çok sayıda farklı iyi anlayışı ya da farklı yaşam biçimi olduğu tezi liberaller
tarafından da kabul edilir. Peki, bu farklı iyiler arasındaki uyuşmazlıklar nasıl
çözülecektir? Bu sorunun açtığı tartışma zemini kendi içerisinde farklılaşmış
modern bir toplumda prosedürel adalet ve liberal yansızlık siyasetinin neden
zayıf kaldığını açıkça ortaya koyar. Çünkü farklı iyi yaşam biçimleri arasındaki uyuşmazlıkları çözme noktasında sadece biçimsel yanı ağır basan adaletçi
bir tavra sığınmak yeterince güçlü bir çözümü ifade etmez. Sonuçta liberal
düzen bile salt bir çoğulculuktan ibaret değildir, insanları barış içerisinde bir
arada tutmak için asgari bir etiğe ihtiyaç duyulur. Belki de bu nedenle adaletin liberal teoriyi belirlediği anlarda dahi -mesela Rawls düşüncesi-3 liberalizmin tüm insanlık için doğru ahlakı ifade ettiği görüşü ısrarla savunulur
(Larmore, 2006: 122, 142).
Liberalizm-komüniteryanizm tartışması özelinde adalet-ortak iyi karşılaştırmasına dair bir diğer mesele adaletin niteliği hakkında düşünmeye başladığımızda açıklığa kavuşur. Şöyle ki adalet için insanların bazı fedakarlıklara
katlanması gerekir. Bahsi geçen fedakarlığın söz konusu olabilmesi ise ancak
ortak iyi sayesinde mümkün olur. Komüniteryen cumhuriyetçiler komünden
ve komünün tarihsel deneyiminden bağımsız evrensel adalet düşüncesinin
yanıltıcı olduğu kanaatindedir (Kymlicka, 2004: 294-5). Bu bağlamda ortak
iyi tarafından belirlenen bir etik politik çerçeveye atıfta bulunmaksızın adaleti duyumsamak imkansızdır. Ayrıca ortak iyi yasalar tarafından desteklenen
ya da dayatılan prosedürel adaletten farklı olarak sivil toplumun içerisinde
kendiliğinden bir şekilde oluşur (Walzer, 1992: 89-107). Tabii bir de adaletin
yapay bir erdem olduğuna dair hatırlatmalar akılda tutulmalıdır. Başta Hume
olmak üzere pek çok düşünür adaleti dayanışma ve iyilikseverlik gibi daha
sahi erdemlerin yokluğunda ortaya çıkan ikincil düzeyde bir etik kod olarak
görür. Bu bağlamda rahatlıkla denilebilir ki insanlar gerçekten iyi olsaydı
adalete ihtiyaç olmazdı.

Sonuç Yerine
Komüniteryanizmin niteliği ve komüniteryen düşüncenin liberalizm ve cumhuriyetçilikle olan bağlantısı hakkındaki genel kavrayışımızı özetlediğimizde
karşımıza bir dizi önerme çıkar. Her şeyden önce Neo-Atina cumhuriyetçili3 Rawls’da asgari etik arayışı için bkz. (Öztürk, 2008: 9-30).
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ği içerisindeki farklılığı yorumlamamız gerekir. Bu bakımdan Arendt-Pocock
çizgisinde kristalize olan anlayış ile komüniteryen düşünce arasında bir söylem farkı olduğu tespiti yapılabilir. Arendt ve Pocock modern dünyaya yönelik eleştirilerini antik referanslar aracılığıyla olgunlaştırıyordu. Buna karşın
komüniteryen gelenek modern jargonu kullanır, bir anlamda tartışmasını liberal anlam dünyası içerisinde formüle eder. Bu son hatırlatma bakımından
komüniteryen düşünürlerin Arendt ve Pocock gibi cumhuriyetçilere göre liberalizme daha yakın bir konumu içselleştirdiği söylenebilir.
Tam bu noktada komüniteryen cumhuriyetçilikle liberalizm arasındaki
kesişmenin derecesi tartışmaya açılabilir. Rawls, Kymlicka ve Dworkin gibi
düşünürlerin varlığı cumhuriyetçi düşünceyle liberal doğrultunun oldukça
sık bir şekilde iç içe geçtiğinin kanıtlar niteliktedir (Honohan, 2002: 11).4 Bu
bağlamda liberallerle komüniteryenlar arasındaki tartışmanın kendi içerisinde çok da tutarlı sonuçlar doğurmadığı, çünkü düşünürlerin bazen liberal bazense komüniteryen argümanları kullandıkları ve sonuçta sayısızca örnekte
liberal ve komüniteryen çizginin birbirine eklemlendiği iddia edilebilir (Buchanan, 1989: 853). Hem liberal hem de komüniteryen kaygıları önemseyen
bahsi geçen melez dil standart liberal ve komüniteryen varsayımların karşılıklı olarak törpülenmesi sayesinde mümkün olmuştur. Mesela modern
cumhuriyetçiler klasik cumhuriyetçilerden farklı olarak tüm yurttaşların belirli iyileri benimsemeleri gerektiği konusunda o kadar da ısrarcı değildir.
Bu bağlamda komüniteryen düşünce ile çok kültürlülük arasında belli bir
geçişkenliğin olduğu kabul edilebilir. Ancak yine de karşılıklı olarak kaygılar dile getirilir. Liberaller yurttaş ile birey arasındaki farkı gözetir. Bireyin
yurttaşlık erdemlerini yüklenmesini kesinlikle zorunlu ve her durumda gerekli bulmazlar (Maynor, 2003: 75). Ayrıca toplulukçu hassasiyetin fazlasıyla dikkate alınması kişiselleştirme tehlikesini beraberinde getirir. Topluluğu
geçmişi, çıkarları ve karakteri olan bir kişiymiş gibi görmek, onu insan biçiminde tahayyül etmek bireyi paternalist bir baskının nesnesi haline getirir.
Bu bağlamda liberaller toplum ve(veya) topluluk diye bir şey gerçekten var
olsa dahi bahsi geçen varlığa insanımsı bir kolektif karakter yüklenmesini
doğru bulmaz (Dworkin, 2006: 275-9). Ayrıca bireyler özgürce cemaatlere üye
olabilmeli ya da olmaktan vazgeçebilmelidir.
Komüniteryen bakışın özsel olarak otoriterlik tehlikesini içerisinde barındırdığına dair yakınma cumhuriyetçiler için yeterince anlamlı bir karşı çıkışı
ifade etmez. Çünkü onlara göre cumhuriyetçi değerleri otoriter olduğu gerekçesiyle reddedersek geriye sadece boşluk kalır (Taylor, 1979: 157-8). Kaldı ki
4 Liberalizmin cemaatçi bir kavrayışla uzlaşabileceğini iddiasına yönelik ayrıca bkz. (Dworkin, 1989: 361-389;
Kymlicka, 1989; Sunstein, 1988: 1539-1590).
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doğrudan demokrasiye doğru daha katılımcı bir siyaset tarzını içselleştirirsek
bahsi geçen otoriterlik tehlikesini belli sınırlar içerisine çekmek ve kişisel
özgürlükle kamusal özgürlüğü tek bir ortak paydada birleştirmek mümkün
olabilir. Bu bağlamda bireye yönelik baskı olasılığını ortadan kaldırmanın
makul yolu standart liberal açıklamada somut bir içeriğe kavuştuğu üzere
birey ile yurttaş arasındaki mesafeyi korumak değil, aksine bireyi yurttaş sorumluluğuyla daha fazla donatmaktan geçer.
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Giriş
Roma ve Rönesans şehir devletleri deneyimlerinden uzunca bir süre sonra
Aydınlanma döneminde “halkın iktidarını” niteler şekilde tekrar gündeme gelen/getirilen cumhuriyetçiliğin pratik anlamda tartışılması, Fransa’da meydana gelen siyasal, sosyal ve düşünsel gelişmelerle yakından ilgilidir. Özellikle
Fransa’daki 17. ve 18. yüzyılda yaşanan siyasal gelişmeler, Katolik Kilisesi’nin
toplum üzerindeki konumuna ilişkin yaşanan tartışmalarla doruğa ulaşmıştır. Ayrıca yine bu dönemde Fransız düşüncesi içerisinde, “aklın” her alanda
ön plana çıkarılmasına yönelik çabalar da yoğunlaşmış ve geleneksel mevcut
kurumsal yapılara olan şüpheci bakış artmıştır (Copleston, 2004: 11). İşte bu
yaşananlar, Aydınlanma düşüncesiyle pratik anlamda tartışılmaya başlanılan
tüm siyasal ve felsefi tartışmaların odağına Fransa’daki gelişmelerin yerleşmesine sebep olmuştur.
Bu süreçte Ansiklopedi etrafında toplanan Fransız düşünürlerinin temel
eksende formüle edeceğiz: Öncelikle bireyciliğin sınırları ve toplumdan bağımsız ben imgesi üzerinde durulacak. Ardından ise cumhuriyetçi1 siyasal
sorunlara bakış açısı aynı zamanda Aydınlanma Çağı’nın sonuna doğru mey1 Ansiklopedistler olarak zikredilen Fransız düşünürlerin önde gelenleri; Diderot, d’Alembert, Fontenelle, Voltaire,
Hélvetius, Turgot, Cabanis, La Metrie, d’Holbach ile zaman zaman Ansiklopedi içerisindeki ele alınan konuların
tartışılmasında önemli yere sahip olan Rousseau, Condorcet ve Condillac’tır. Ansiklopedistlerin Fransız
Aydınlanması’nın siyasal, sosyal ve felsefi gelişmeleri üzerindeki etkilerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bakınız; Çelik,
Fikret vd. (2011), “Aydınlanma’nın Fransız Düşüncesi İçinde ‘Katı Liberal Değerler’ Bağlamında Ele Alınmasında
Ansiklopedi ve Ansiklopedistlerin Yeri”, Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 23, s. 1-19,
http://www.akademikbakis.org/23/02.pdf.
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dana gelen gelişmelerin yönünü de belirlemiştir. Fransız düşünürler, Aydınlanma’nın ruhuna bağlı olarak, siyasal sorunlara özgün düşünce kalıpları
oluşturma gayretinde olmamışlar, ancak siyasal sorunları pratik olarak çözebilecek tarihsel deneyimlerin tekrar ele alınmasının yolunu açmışlardır. Ayrıca
bu düşünürler, Aydınlanma döneminde özgün olduğu iddia edilen veya özgün
olarak sunulan tüm düşüncelere ve düşünürlere de kuşkuyla bakmışlardır. Birçok yazar, çağın sözcüleri olarak Ansiklopedistler’in bu yaklaşımını, okuyucularını uyarma yöntemiyle kendilerini görevli hisseden kişiler olmalarına bağlamışlar ve pratik olarak bu çağın sonunda Fransa özelinde yaşananların iyi
irdelenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir (Cassirer, 1984: 178).
Aydınlanma Çağı’yla birlikte Kıta Avrupası felsefi geleneğinin gelişim
sürecinde önemli bir siyasal düşünce olarak ön plana çıkan “cumhuriyetçilik” de bu süreçte Fransa’da önem kazanan düşüncelerden biridir. Özellikle
XVII. Yüzyıldaki monarşi karşıtı Cromwell İktidarı’nın2 başarısızlığıyla birlikte, İngiltere’de monarşi ve aristokrasinin uzlaşması sürecinde Anglo-Sakson düşünce geleneği çerçevesinde gelişen yeni “liberal” ve “parlamentarist”
düşüncelere karşı alternatif teşkil eden yeni bir tez olarak sunulan cumhuriyetçilik, Fransa’da Ansiklopedi çevresinde ve özelde ise J.J. Rousseau ile birlikte yeniden keşfedilmiştir.
Böyle bir düşünce ikliminde Fransız Devrimi’ni doğuran olgulardan biri
olarak gündeme gelen cumhuriyetçilik, aklı ön planda tutan, bireyin haklarını
ön plana çıkaran, ancak aynı zamanda bireyin topluma haklarını devrederek
özgürleşeceğine inanılan “genel irade” nosyonuyla birlikte, dünyadaki diğer
tüm geleneksel iktidarlara (monarşik, aristokratik ve teokratik) karşı kendisini savunabilecek nitelikte formüle edilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet düşüncesinin en göze çarpan yanlarından biri, Kilise ile Krallık dönemlerine ait
olan gelenekselleşmiş alışkanlıklara daima karşı çıkma tutarlılığıdır. Cumhuriyet bu karşı çıkışta, halka önem veren bir şekilde siyasal bir rejim olarak
bireyi ve ulusu ön plana çıkartan bir olgu olarak da ifade edilmiştir. Bu anlayıştan birçok Fransız Aydınlanma düşünürü ve devrimin önde gelen kişiliği
bir şekilde etkilenmiş ve bu şahsiyetler tüm yazılarında ve faaliyetlerinde bu
düşünceye atıfta bulunmuşlardır. Birçok Fransız düşünür, ister teorik, ister
tarihsel anlamda olsun cumhuriyetçiliği bu dönemde sık sık gündeme getir2 17. Yüzyılın ortalarında İngiltere’de yaşanan iç savaş neticesinde monarşinin geçirmiş olduğu sarsıntı sonunda,
1651-1659 yılları arasında Commonwealth diye adlandırılan ve “Cromwell’in Cumhuriyet Rejimi” diye bilinen
dönem. Bu dönemde komutan Cromwell’in diktatörlüğünde, kralın ve aristokratların mallarının dörtte üçü satılarak
geliri halka dağıtılmıştır. Bu dönem, modern çağa girilirken “halk egemenliği” nosyonu çerçevesinde ele alınan ilk
“cumhuriyet” deneyimi olarak nitelendirilmiştir. Ancak bu dönem sonunda Restorasyon (Krallığın yeniden kurulması)
olmuş ve İngiltere’de modern döneme geçiş, liberal değerler üzerinden sosyal, siyasal ve ekonomik olarak meşruti
monarşi çerçevesinde demokratik yönetime geçişle neticelenmiştir. Bu konuya ilişkin geniş bilgi için bakınız; Moore,
Barrington Jr. (2003), Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri, Çev. Şirin Tekeli-Alâeddin Şenel, İmge
Kitabevi, Ankara, s. 42-48.
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mekle kalmamış, aynı zamanda Fransız Devrimi öncesi bu fikrin bir yönetim
biçimi olarak tekrar gündeme gelmesinin “öncülleri” de olmuşlardır. Ayrıca
bu düşünürler, “evrensel yurttaşlık” anlayışının bir cumhuriyetçi ideal olarak
yeniden tartışılmasının da zeminini hazırlamışlardır (Bell, 2001: 1224).
Modern çağın başlarında bu şekilde ele alınmaya başlandığı kabul edilebilecek olan Fransız cumhuriyetçiliği, Fransız Aydınlanması’nın genel bir sonucu olan Fransız Devrimi’nden sonra pratik olarak uygulanabileceği bir döneme çabuk kavuşmuştur. İşte bu dönem, Fransız tarihinde “Terör Dönemi”
denen ve cumhuriyetçilik düşüncesi ile pratiği adına da “I. Cumhuriyet” deneyimi olarak nitelendirilmektedir. Ancak daha önce Roma’da, İtalyan şehir
devletleri ve ön-modern dönemde çok kısa bir süreliğine İngiltere’deki tartışmalı “Cromwell İktidarı” haricinde uygulan(a)mamış olan cumhuriyetçilik,
modern döneme miras kalan tüm siyasal, ideolojik, hukuki ve yönetsel süreçlerini bu dönemde yaşamıştır. Bu dönem, modern dönemin en önemli siyasal figürü olan ulus-devlet oluşumunun temel dinamiklerinin oluştuğu ve
bireyin “yurttaş” olarak hak ve sorumluluklarının belirlenmesi adına önemli
bir zaman dilimini içermesiyle de felsefesi ve uygulamalarıyla “özgürlük”
nosyonuna ve liberal anlayışlara olan katkısı merak edilen bir dönemdir. Bu
dönemin özellikle Jakoben anlayışın hüküm sürdüğü ilk yılları, daha sonraki
cumhuriyet deneyimlerini ve felsefesini etkilemesi nedeniyle, liberal anlayışlar açısından cumhuriyetçi mirasın modern çağa olumlu, olumsuz etkilerinin neler olduğuna yönelik olarak tartışmalı bir zaman dilimidir.
Bu çalışmada özellikle günümüz dünyasını siyasal, sosyal ve ideolojik olarak şekillendiren Batı orijinli iki felsefi ve pratik gelenekten birini temsil
eden Fransız cumhuriyetçiliğinin, bu anlamda erken döneminin liberal düşünce ve pratiklere olan etkisi/etkileri tarihsel ve teorik olarak incelenmeye
çalışılacaktır.

I. Fransa’da Devrim Sürecinde Siyasal ve İdeolojik Yönlerden
Cumhuriyetçilik Düşüncesinin Gelişimi
Birçokları Fransız Devrimi’ne giden süreci, Fransa adına kendine has koşulları içerisinde ve kapitalizme doğru evrimsel bir geçişte yaşadığı travmaların yaşandığı çalkantılı bir dönem olarak tanımlamışlardır. Ancak devrim
sürecinde öne çıkan bir grup, İngiltere’den belli bir süre geç olarak başlasa da Fransa’daki kapitalist evrimsel geçişin temel taşı olmuştur. Kentlerde
vücut bulan ve burjuvazi adı verilen bu grup, 18. Yüzyıl Fransa’sındaki tüm
felsefi, siyasal, sosyal ve iktisadi gelişmelerin yönünü belirlemiştir. Zaten
günümüzdeki birçok Marxist ve sosyalist düşünür bu nedenledir ki Fransız
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Devrimi’nin burjuvazi tarafından oluşturulan genel bir “özgürlük” ikliminin
etkilediği bir süreç sonunda yapılabildiğini ve Fransız Devrimi’nin bu haliyle dünyadaki yegâne “burjuva devrimi” olduğunu belirtmektedirler (Mooers,
2000: 58). Bu durum tabii olarak Fransız Aydınlanması içinde ele alınan tüm
düşünsel gelişmelerde veya siyasal tartışmalarda burjuvazinin kendine bir
yaşam alanı bulabileceği yeni bir yönetsel ve iktisadi sistemin oluşmasını
betimlemektedir. Bu durum, Fransa’da devrim sürecinden, nasıl cumhuriyet
rejimine ulaşıldığını açıklayabilecek argümanları sunması adına önemlidir.
Fransa’da burjuvazinin yeni bir sınıf olarak gelişimi, XIV. Louis’in döneminde monarşinin ciddi olarak merkezileşme adına güçlü adımlar attığı ve
aristokrasi ve ruhani zümrenin sistem dışına çıkarılmaya çalışıldığı döneme
denk gelmiştir. Ayrıca İngiltere’de güçlü şekilde oluşan sanayi devriminin
Fransa’yı yavaş yavaş etkilemesiyle, artık köylü giderek etkisiz ve fakir bir
grup haline gelmeye başlayınca da Ortaçağ’dan bu yana sorunsuz bir şekilde
süren geleneksel toplumsal ve iktisadi yapı kırsal kesimden, kentlere doğru
kaymaya başlamıştır. Bu durum bir süre sonra aynı zamanda tüm Kıta Avrupası için geçerli bir geçiş sürecini de başlatmıştır. Bu duruma bir de Kuzey
Amerika’da İngiliz Kralı’na karşı bir başkaldırı olarak başlayan ve bağımsızlık ilanıyla biten süreç eklenince, Fransa’nın da etkilenmesini zorunlu hale
getiren bir siyasal dönüşüm süreci kaçınılmaz olmuştur. Çünkü burjuvazinin
kendine yeni bir yönetim arayışları, Aydınlanma Çağı’nda gelişen fikirlerle
teorik alt yapısını kazanmışsa da Kuzey Amerika’da İngiliz monarşisine karşı kazanılan savaş sonucunda oluşan yeni yönetim de bir pratik olarak “halk
egemenliği” düşüncesi çerçevesinde ve “monarşi karşıtlığı” olarak bilinen
cumhuriyetçiliğin gündeme gelmesini de sağlamıştır (Von Aster, 2004: 4-5).
Bazılarınca Fransız Devrimi’nin, Fransız Aydınlanması’nın genel bir sonucu olduğu iddia edilmektedir. Ancak modern dünyanın ve bu anlamda modern devletin kurucu felsefelerine ulaşılması adına Fransız Devrimi’ne ilham
veren düşünce ve pratiklerin Anglosakson geleneği içinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak geliştiği anlaşılmaktadır. Özellikle Ansiklopedistler olarak
tanımlanan ve Fransız Devrimi’nin babaları olarak aklı kutsayan ve Fransa’yı
monarşiden cumhuriyete götüren süreci besleyen düşünürlerin, Aydınlanma’nın öncü düşünürlerinden Locke’un “özgürlük” düşüncesinden ilham aldıkları ve bunu geliştirerek yeni bir düşünce geleneğine zemin hazırladıkları
da bilinmektedir (Kingsley, 2004: 93). İşte bu şekilde İngiliz menşeli olarak
gelişen özgürlük nosyonu, burjuvazinin zihinsel anlamda önünü açmış ve
Kuzey Amerika’daki bağımsızlık savaşı pratiğiyle de devrim sürecinin Fransa’da başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için önemli bir argümanı sağlamıştır: halk egemenliği için eşitlik, kardeşlik ve özgürlük.
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Özellikle toplumsal özgürlük ve ona bağlı olarak geliştirilmeye çalışılan
düşünceler içerisinde kullanılan halk egemenliği vurgusu, Fransa’daki devrim sürecinde ve hemen ertesinde siyaset dilinde artan bir olgu olarak cumhuriyeti ve bu kavramın bir düşünce olarak ifadesi olan cumhuriyetçiliği,
monarşi karşıtlığının yegâne betimleyicisi olarak kullanıldığı muhakkaktır.
Bu bağlamda cumhuriyet, antik dönemlerde ve Rönesans’ta zaman zaman
devleti, zaman zaman da bir kamu düzeni içerisinde özgür olarak yaşayan
yurttaşlar birliğini ifade etse de iki Fransız düşünür Montesquieu ve Rousseau tarafından modern dönemlere ilişkin olarak siyasal ve ideolojik olarak
belli bir konumlandırmaya getirilebilmiştir. Montesquieu 1748’de yazdığı
Kanunların Ruhu’nda -kendince çok ideal bir siyasal rejim olarak görmese decumhuriyeti, “bütün halkın ya da halkın bir bölümünün egemen gücü elinde
bulundurduğu bir yönetim biçimi” ve Rousseau’da 1762’de yazdığı Toplum
Sözleşmesi’nde “her meşru yönetim cumhuriyetçidir” diyerek, cumhuriyetçiliğin meşruiyet içinde demokratik veya aristokratik, ancak “eşitlikçi” bir yönetimi betimler tarzda kullanıldığı görülmektedir. Bu görüşlerden özellikle
Montesquieu’nun görüşlerine gidildiğinde, “iktidarın istismarcılıklarına karşı yurttaşların bir garantisi” olarak cumhuriyetçiliğin ele alındığı görülmektedir (Goyard-Fabre, 2003: 175-176).
Böyle bir iklim içerisinde Fransız Devrimi sürecinde gelişen yeni cumhuriyetçi anlayış, devrimin başarılı olmasından sonra ilan edilen İnsan ve
Yurttaş Hakları beyannamesiyle birlikte ele alınmış ve bu beyannamenin sonuçlarıyla birlikte modern döneme taşınan insan ve yurttaş haklarının uygulanabilmesi için önemli bir yerde görülmüştür. Bu süreçte genel olarak
Kuzey Amerika’daki yeni devletlerin ilanlarında ilk anayasal metinler olarak
görülen beyannamelerden (Virginia, Philadelphia, Massachusett vs. kolonilerin bağımsızlık bildirgeleri gibi) etkilenildiği de iddia edilmektedir (Von
Aster, 2004: 72). Ancak bu süreç Kuzey Amerika’da liberal çoğulcu bir siyasal
anlayışın vücut bulduğu “temsili demokrasi”yi ve federal bir adem-i merkeziyetçi yönetsel yapıyı güçlendirirken, Fransa’da ise “kolektivist” bir siyasal anlayış çerçevesinde “cumhuriyetçi” ve halkın rejimin devamı için eğitilmesini
vaaz eden inşa edici, merkeziyetçi yönetimi güçlendiren ulus-devlet anlayışına zemin hazırlamıştır. Bu durum, aynı olgular ve kavramlar üzerinden, farklı
sonuçlara ulaşan iki anlayışın, bu güne kadar dünyada gündeme gelen farklı modern siyasal sistemlerin oluşmasının, iki ayrı zeminini oluşturduğu da
söylenebilir. Bunlar, “liberal temsili anayasal demokratik” Anglosakson geleneğine karşılık, “cumhuriyetçi evrensel yurttaş hakları”nı vaaz eden ve Kıta
Avrupası geleneğinin baskın unsuru olan Fransız anlayışının gelişimidir.

112 | Fikret Çelik

Bu durum, Fransa’da devrimden sonra cumhuriyetçiliği modern dönem
adına yeniden üretilirken yapılan pratiklerle yakından ilgilidir. Bu pratikler,
özgürlük olgusunun Aydınlanma çağı için nasıl iki farklı siyasal ve ideolojik
geleneğe zemin oluşturduğunun anlaşılması adına önemlidir. Çünkü daha
sonraki bu pratikler üzerinden yaşanan tartışmalar, modern dönemde Fransız
usulü cumhuriyetin, İngiliz menşeli liberal demokrasiyle olan benzerlikleri
ve farklılıklarının üzerinden bazı sorun alanlarının ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Çağdaş Fransız düşünürlerinden Debray, cumhuriyet ve demokrasi
ayrımının net olarak yapılması gerektiğini düşünmektedir. Ona göre Fransız devriminin çocuğu modern cumhuriyet kavramı ile Anglosakson siyasal
tarihinin oluşturduğu biçimiyle liberal demokrasi kavramının birbirine karıştırılmaması gerekmektedir. Çünkü Debray, kendi tarihsel koşulları içinde
oluşan liberal demokrasi ve Fransız Aydınlanması’nın mahsulü olan modern
cumhuriyetin bir arada kullanılmasının, iki kavramın içeriğinin boşaltılmasına neden olabileceğini kabul etmiştir. Çünkü sorun iki kavramın ilkeleri üzerinde cereyan etmektedir. İki kavramın ilkelerinin de birbirleri yerine ikame
edilemeyecek kadar önemli olduğu iddia eden Debray, sonunda Fransız Devrimi sonrası I. Cumhuriyet deneyimini vurgularcasına “demokratça davranmaksızın cumhuriyetçi olunabilir” diyerek konuya noktayı koymuştur (1997:
16).
Fransız cumhuriyetçiliğinin çağdaş dönemdeki önemli temsilcilerinden
Nicolét’in üzerinde bu şekilde dilemmalar yaşanan Aydınlanma Çağı ve Fransız siyasal tarihinin ürünü modern cumhuriyet düşüncesi üzerindeki tartışmalar üzerine düşünceleri de kayda değerdir. Nicolét’e göre, akla dayalı şeyler
öncelikle soyutlamalarla açıklanabilir ve özellikle bu anlamda devrim süreci
ile sonrasında kurulan Birinci Cumhuriyet’i de içine alan dönemdeki tüm yasal düzenlemeler ile siyasal faaliyetler, Fransız Devrimi’nin bir tarihten kopuşu olarak ele alınmalıdır. Bu anlayış ilk kez yapılamaz ve kabul edilemez
denilen, geleneksel olan ve yeni cumhuriyetçi ideallerle bezenmiş a pirio ve
“evrensel” olarak nitelendirilen soyut olguların ortaya atılmasını sağlamıştır
ki bu olgular bugün tartışılmaktan bile çıkmış, birer genel kabul olmuşlardır.
Nicolét’e göre, Fransız Devrimi tarihsel anlamda ve Fransız cumhuriyetçiliği
de bu bağlamda tartışılmazdır (1994: 477).

II. Fransız Cumhuriyetçiliğinin İdeolojik Olarak Şekillenmesi
(Fransa’da Birinci Cumhuriyet Deneyimi)
Fransız Devrimi’nden sonraki gelişmeler, istenerek veya istenmeyerek sürecin artık monarşiden, cumhuriyete geçişin mutlaklığını vermektedir. Bu sü-
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reç özgürlük için büyük bir mücadele olarak ele alınabileceği gibi, özgürlüğün ne kadar pahalı bir değer olabildiğine yönelik birçok hikâyeyi de içinde
barındırmaktadır.
Fransa’da devrim sonrası yaşanan olaylara ilişkin bakış açısı da temelleri
devrimden önceki yirmi-otuz yıla kadar indirilebilecek olan salon toplantılarında şekillenmiştir. Bu salon toplantıları, dönemin zengin veya etkili siyasal
kişilikleri ile burjuvazinin etkin tüccarları ve onların zenginliklerini aristokratik kökleriyle sağlamlaştıran kimselerin evlerinde gerçekleşmiştir. Bu toplantılar zaman zaman cumhuriyetin aşama aşama geliştiği fikirsel alt yapının
hazırlanarak, Millet Meclisi (Etats-Généraux)’nde somutlaştığı düşüncelerin
ilk tartışıldığı yerler olması adına önemli bir işlevi görmüştür. Hatta birçok
önemli reform, değişiklik ve çıkartılacak yasalara ilişkin tartışmaların buralarda bir sonuca ulaştırılıp, Meclise öyle getirildiği bile ifade edilmektedir. Bu
salon davetleri bazen yemekli düzenlenmiş ve halktan bazı kimseler de davet
edilerek tartışma ortamının genişletildiği görülmüştür. (Badinter&Badinter,
2000: 227). Bu şekilde bir toplantı, toplanma ve genel kararlara varma anlayışının geliştiği söylenebilir. Nispeten bir parlamenter anlayışın gelişmesi için
önemli addedilen bu gelişmeler cumhuriyetin ilanına kadar, Fransa’da monarşinin yıkılmasıyla yönetsel bir boşluğun oluşmasını engellemiş ve devrim sonrası fiili bir yasama ve yürütme faaliyetini sağlaması adına önemlidir.
Özellikle devrim sonrasında burjuvazinin isteklerinin somutlaşmasına
katkıda bulunan ve kurulacak olan cumhuriyet rejiminin temellerinin atıldığı
Millet Meclisi’nin çalışmaları bu anlamda bize önemli veriler sunmaktadır.
Bu bağlamda devrim sürecinin önemli aktörü ve düşünür Siéyes’in ön plana
çıktığını görmekteyiz. Yeni yönetsel sistemde yasama organının nasıl örgütlenebileceği/örgütlenmesi gerektiği konusunda yazdıklarıyla devrim sonrası
dönemde cumhuriyet yönetiminin bir rejim olarak uygulanabilmesi adına ön
plana çıkan düşünür ve din adamı Siéyes, kendisi bir din adamı olmasına rağmen, meclisin halkın meclisi olduğuna yönelik yaptığı yoğun propagandayla
(Siéyes, 2005), meclisin adının ve işlevinin değişmesinde büyük bir rol oynamıştır. Bu durum devrim sonrasının siyasal anlamdaki ilk somut gelişmesi
olmuş ve Fransa, mutlak monarşiden, meşruti monarşiye devrimden kısa bir
süre sonra geçmiştir. Ancak bu durum artık rejim içerisinde krala tahammül
edemeyenlerin ve bazı siyaset adamlarının seçimlerde oy kullanma hakları
da dâhil bir çok “eşitlik” anlayışına bağlı olarak toplumun tüm kısımlarının
uzlaşması ve aynı haklardan faydalanmalarına dikkat edilmesi bağlamında
anlaşamamalarından dolayı sürdürülememiştir. Aksi yöndeki çabalara rağmen, yılların verdiği bazı olumsuzlukların intikamı peşinde koşanların yasamada hâkim hale geldikleri görülmüştür. Devrim sonrasında geleneksel yö-

114 | Fikret Çelik

netsel ve toplumsal yapının artık sürmemesi gerektiğine inanan Jakobenler
gibi meclisteki bazı radikal gruplar, tüm geleneksel yapının siyasal sistemin
dışına çıkartılması ve cumhuriyetin kurulması için girişimlere başlamışlar
ve kısa sürede de başarılı oldukları görülmüştür (Aulard, 1987: 116-117).
Böylece Fransız cumhuriyetçi anlayışının tamamen temellendirilmesini
devrime dayandırabilecek olan Jakobenlerin hâkim olduğu yasamada alınan
kararlar ve bu kararların uygulanmasına yönelik pratikler, modern dönem
Fransız cumhuriyetçiliğinin temellerini oluşturmuştur.
Özellikle bu süreçten sonra devrimcilik ile cumhuriyetçilik, Fransa’da ideolojik olarak “ortak” bir anlayışın genel kabulü olarak değerlendirilmiştir.
Bundaki temel ideolojik argüman, Fransız Devrimi’ne ve onun getirdiği değerlere olan bağlılıktır. Çünkü Fransa’da cumhuriyetçiler için devrim, kutsal
bir andır ve cumhuriyet ile cumhuriyetçiliğin devrimle arasında doğrudan
bir bağ bulunmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde günümüze kadarki tüm cumhuriyetçiler, devrimin sembollerini ısrarla kullanmışlar ve ilkelerine de her
platformda sahip çıkmışlardır (Solé, 1988: 324). İşte birçok yazar bu bağın bir
kutsal kült haline getirilmesinin Fransa’da devrim sonrası erken dönem cumhuriyetçilik anlayışının sorunlu hale gelmesine zemin hazırladığını iddia etmektedirler. Çünkü devrim ve cumhuriyetçilik arasında kurulan bu sıkı bağ,
“devrim muhalifi” denilen kişilerin de aralarında bulunduğu binlerce kişinin
öldürülmesiyle sonuçlanan bir terör çağının başlangıcı olarak nitelendirmiştir (Tilly, 1995: 241).
Fransa’da devrim sonrasında devrim geleneklerine bağlılık ve 1792’de Birinci Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen geçiş sürecinde yaşanan yönetsel,
hukuki, sosyal ve iktisadi gelişmelerin hızlı olması bazı sıkıntılar doğurmuştur. Ayrıca, ancak uzun vadede geçerliliğin sağlanabilmesi için gerekli olan
ve halk yönetiminin tam olarak neleri içerdiğine ilişkin bir “mutabakatın”
sağlanamamış olması ve devrim sonrası içi doldurulamamış özgür toplum
idealleri neticesinde, kurulacak olan cumhuriyet rejiminin gelecekteki uygulamaları adına özgürlükleri kısıtlayıcı, otoriter bazı sorunlu uygulamaları
beraberinde getirmiştir (Taylor, 2006: 127).
Bu bağlamda Fransız Devrimi ile öne çıkan grup Jakobenlerdir. Devrim
sürecinde fiili olarak iktidarı ellerine geçiren grupların başında yer alan Jakobenler, cumhuriyetin ilk yıllarında ister gelenekçi, ister devrim sürecinin yönetsel, hukuksal veya siyasal başka şekillerde değerlendirilmesi gerektiğini
ifade eden karşılarındaki tüm muhalefeti terörle sindirmeyi başarmışlardır.
Belli bir süre Jakobenler, kurmuş oldukları cumhuriyeti kurumsallaştırma
adına 1790’ların ortasında dönemin devrimci muhafazakârları olarak nite-
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lendirilen Girondinleri, monarşi yanlılarını ve liberal-demokratları Meclis ile
kamuoyu oluşturabilecekleri her platformdan silmek için müthiş bir uğraş
vermişlerdir. Bu duruma paralel olarak devrim sürecinde etkin rol oynayan
yerel güçler tamamen pasifize edilmiş, seçimler askıya alınmış, yerel temsil birimleri merkezin atadığı “ulusal” temsilcilere devredilmiş ve Fransız
devleti yıkılma sebeplerinden en önemlisi olan ancien régimei (eski rejim)
aratır tarzda “merkezi” bir yapı kazanmıştır (Skocpol, 2004: 353-355). Ancak
bu süreçte bir ara kral serbest bırakılmak istenmiş, hatta iktidarı yeniden
ona devretme gibi düşünceler bile ele alınabilmiştir. Başta bu görüşte olan
devrimciler ve Jakobenler, kendi aralarında yoğun tartışmalar yaşamış, bu
tartışmalar neticesinde cumhuriyetçi ilkeler doğrultusunda kralla sürekli bir
anlaşma yapmanın imkânsız olduğu düşüncesine varmışlardır. Sonuç olarak
rejimin geri dönülemezliği ve kendini ispatı adına kral idam edilerek, toplumun bir kesiminin yeni rejime küstürülebilmesi pahasına merkezileşme
çabaları arttırılarak sürdürülmüştür (Sabine, 1969: 122-123).
Jakobenlerin bu faaliyetleriyle devrim’in “ılımlı” bir gidişat yerine, bir
süre sonra sadece kral değil, devrimde önemli roller üstlenen birçok şahsiyetin de öldürülebildiği bir terör hareketine dönüşmesi, gerçekten yeni kurulan
ve modern dünyanın ilk cumhuriyet deneyiminin uygulanışı adına olumsuz
bir durum ortaya çıkarmıştır.
Birinci Cumhuriyet’in hemen kuruluşunda Robespierre liderliğindeki Jakobenler, devrimin özgürlük, kardeşlik ve eşitlik sloganlarıyla kurulmasından
kısa bir süre sonra, arkalarına aldıkları halk desteğiyle, geleneksel kurumlarla birebir bağlantılı olan, olmayan milyonlarca kişiyi kapsayan bir kıyıma
girişmişlerdir. Bu gelişmeler nedeniyle toplumun belli bir kısmı daha yeni
rejimin ilk iki-üç yılında cumhuriyeti kuran irade ve onun yöneticilerine karşı olumsuz kanaatlere kapılmaya başlamıştır. Çünkü Jakobenlerce yönetilen
cumhuriyetçi rejim bireyle toplum arasındaki dengeyi bozmuş, “yeni insanı
dayatan”, tamamen her şeyi toplum adına yaptığını iddia eden ve “her şeyi
sıfırlama” tutkusuna dönüşen bir yapıya bürünmüştür (Raynaud, 2003: 342).
Devrim’in ve Cumhuriyet’in hâkim gücü Jakobenlerin muhalefete ve farklı seslere karşı sert tutumu, ancien régimein tekrar gündeme gelebileceğine
dair kaygıları arttırmıştır. Jakobenler artık aklın ön plana çıkartılmasına yönelik olarak yaptıklarına inandıkları girişimlerin hiçbir şey tarafından durdurulmamasını istemeleri sebebiyle eylemlerini hızlandırmış ve büyük bir
dönüşümü her ne pahasına olursa olsun yapmak istemişlerdir. Bu yeni süreç, yapılan yeniliklere karşı çıktığına inanılan gruplara karşı 1793-94 yılları
arasında yapılan ve halk meclisinde Jakobenlerin kendi içindeki bazı daha
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radikal grupların devrim yasalarının Fransa dâhilinde işletilmesini hızlandırma amacıyla başlattığı Montagnard (Dağlılar) Terörü olarak adlandırılan
girişimle zirveye ulaşmıştır. Dönem bir süre sonra, “tepeden inmeci” olarak
nitelendirilen tüm kamu yönetimindeki “katı merkezileşme” ve halkın siyasal
katılımını hızlandıracağına inanılan girişimlerle, ciddi olarak “otoriter” ve
“totaliter” bir yapı kazanmıştır (Skocpol, 2004: 349).
Bu şekilde kurulduğu birkaç yıl içerisinde yeni bir rejim olarak Fransız
halkına hükmeden cumhuriyet rejimi, tüm yasal ve idari ürünleriyle birlikte, bir şekilde Jakobenlerin yapmış oldukları faaliyetleri meşrulaştırmış ve
devrimci hükümetin örgütlenmesinin korunmasını içeren yeni ideolojik yapısıyla birçok siyasal ve sosyal reformun olduğu bir dönüşüm dönemi haline
gelmiştir. Yoğun gayretlerle, eski yapının tüm alanlarda yok edilmesi 1790’lı
yılların ortasına gelindiğinde nispeten tamamlanmıştır.
Yönetim mekanizmasındaki tüm personel yeniden örgütlenmiştir. Devlet
memurların görevlerini kullanmalarında yeni üslup ile eylem tarzları geliştirilmiştir. Rejim, yürütmenin kendisine bağlı kalması için ciddi önlemler
almış ve devlet aygıtı yasal olarak kendisinin yıkılmasına neden olabilecek
girişimlere karşı tüm önlemleri almıştır. Bu durum ancien régimein sevilmeyen ve yok olması için uğraşılan “güçlü” bürokrasisinin, rejimin istikrarlı bir
şekilde sürdürülebilmesi amacıyla tekrar oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Devlet görevlilerinin sayısı bu dönemde önemli bir şekilde artmış ve eski
rejim dönemindeki deneyimli bürokratlar, tecrübesiz yeni personelin eğitilmesi ve disiplinli bir şekilde örgütlenmesinde çekinilmeden kullanılmıştır.
Jakobenler, bu tecrübeli kişilere karşı olsalar da yaptıkları işler dolayısıyla
onları kabullenmiş ve eski bürokratlar zamanla yeni rejimin de vazgeçilmez
unsurları haline gelmişlerdir. Devrimci dönemin yasa koyucuları, personelin
ücret politikasında dikkatli davranmış, hiyerarşik silsileye dikkat etmişler ve
üst-alt personele sabit bir ücret politikasını kısa bir sürede sağlayabilmişlerdir. Bu yeni personel sistemi, bu dönemin sonunda iktidara gelen Napoléon
yönetimi döneminde de aynen sürdürülmüştür. Hatta bu yeni siyasal sistemin yönetsel olarak ortaya çıkardığı yasal aygıtlar geliştirilerek, daha sonra
kurulacak olan cumhuriyet yönetimlerinin siyasal ve yönetsel gücünün en
önemli kozu haline getirilerek, günümüz merkezi, bürokratik ve zaman zaman otoriter bir yapı kazanan ulus-devlet aygıtının temelleri bu dönemde
atılmıştır (Dreyfus, 2007: 104-105).
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III. Erken Dönem Fransız Cumuriyetçiliğinin, Liberal İdealler ve
Özgürlük Düşüncesi Anlamında Teorik ve Pratik Tezatlıkları
Cumhuriyet “nedir?” ve “neyi sağlamak için vardır?” soruları, özellikle modern dönemin ilk cumhuriyet deneyiminin kuruluşu olan 1792 yılından,
1900’lü yılların başına kadar Fransız kamuoyunu ciddi şekilde meşgul etmiştir. Cumhuriyetin felsefi yönünün özgürlükler ve halkçı yönleri üzerinden
muhteva ile mantık bütünlüğünün sağlanması için bu uzun dönem boyunca uğraşılmış ve ancak 1900’lü yılların başında bu konulara ilişkin bazı cevaplara ulaşılabildiği görülmüştür (Nicolét, 1994: 474). Çünkü erken dönem
cumhuriyetçiliği içerisinde çözülmesi uzun bir zaman alan özgürlük ve tüm
toplum kesimleriyle barışık olabilme becerisindeki zayıflık, bu görüş içindeki
bazı ideolojik yaklaşımların doğal sonucu olarak nitelendirilmiştir. Çağdaş
liberal Fransız düşünürlerinden Touraine göre ise genel olarak Aydınlanmacılığın bir yansıması olarak tüm geleneksel değerlere karşı olan, ancak yukarıdaki bakış açısından da anlaşılabileceği üzere spesifik olarak da Tanrı inancı
ve dine yönelik daha güçlü “karşı” bir bakış gelişmesinde önemli etkisi olan
laik düşünce, Fransa’daki cumhuriyetçi ideallerin gelişim sürecindeki en etkili argümandır. Bu durum Touraine’e göre, Fransız cumhuriyetçiliğinin liberal
düşünce ve demokrasi geleneğindeki zayıflıktan ve devrim sırasındaki sürekli
reaksiyonel olarak hareket etme zorunluluğundan kaynaklanan bir problemdir (2004: 63). Bu geleneğin zayıflığı, cumhuriyetçi rejimin tüm geleneksel
toplumsal kurumlarla başından beridir vermiş olduğu savaşın kaçınılmaz bir
sonucu olarak da değerlendirilebilir.
Bu süreçte modern çağın bir sebebi olarak görülen ve zaman zaman tamamen Aydınlanma Çağı’nın en somut sonucu olarak düşünülen devrimci
cumhuriyet ideallerin günümüzdeki ideolojik yapısı, 19. Yüzyıl’la birlikte pozitivizm ile Marksizm’in gibi iki yeni ideolojik anlayışın etkisiyle şekillenmiş
bir düşünce kalıbıdır. Ancak Fransız cumhuriyetçiliği, birçok yazar tarafından
da hâlâ Rousseau’nun modern dünyayı etkileyen görüşlerine en bağlı ekol
olarak kabul edilmiştir. Özellikle cumhuriyetçiliğin Rousseau’nun antik dönem cumhuriyetçiliğine bağlı kaldığına olan inanç, hâlen genel bir kabuldür.
Bu savların bazılarına göre, Fransız cumhuriyetçiliğinin öznesi “özgürlük” ve “evrensellik” olarak kabul edilmiştir. Debray’a göre bu anlayışa bağlı
olarak gelişen cumhuriyetçiliğin evrensel değerlere verdiği önem anlamında
Avrupa’da paralel bir anlayış, dün de, bugün de üretilebilmiş değildir (1997:
17-18). Bu evrensel olabilme düşüncesi, bazı cumhuriyetçilere göre insanın
her türlü zorunluluğun merkezi olmasını sağlamak ve Tanrı’nın insanın kalbinde olduğunu söyleyerek, özellikle bilimsel gelişim ile aklı ön plana çıkar-
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tabilmek için Tanrı’yı siyasetten ve bilimsel alandan çıkartmak olarak belirtilmiştir (Nicolét, 1994: 485). Bu anlayışa göre cumhuriyetçilik, tüm ideolojik
aygıtlarıyla birlikte, gerçekten modern döneme ait ilk siyasal ve sosyal bir
“inşa” projesidir.
Özellikle Jakobenlerin hâkimiyetinde süren ilk cumhuriyet rejimi ve onun
ideallerini ifade eden cumhuriyetçilik, yukarıda da belirtildiği şekilde, birçok
yazar tarafından çok şiddetli ve doktriner bir dönem olarak ifade edilmiştir.
Devrimden önce var olan tüm geleneksel ve pratik siyasal ve sosyal yapıyı “yok edici” bir şekilde inşa edilen yeni rejim, Fransız Devrimi’ne karşı
yapılan birçok eleştirinin temel argümanı olarak kullanılabilmiştir. Bu anlamda Fransız Meclisi’nde bu dönemde tartışılan ve belli sonuçlar için, belli
olayların yapılmasını meşrulaştıran görüşlerin bir proje olarak geliştirildiği
bugün genel bir kabuldür. Hatta devrim sonrasının ilk halk meclisindeki belli
gruplar (Jakobenler başta olmak üzere), Fransa’nın, devrimi ve cumhuriyeti
ihraç etme adına komşu ülkelere savaş açarak ve bu ülkeleri işgal etmesi
gerektiğini belirten görüşler öne sürebilmişlerdir. Bazı grupların da Krala
olan bağlılığın yok edilebilmesi adına ülkeyi bir iç savaşa götürebilecek halk
savaşının gerekliliği üzerine görüşler ifade etmekten de geri durmamışlardır
(Lee, 2004: 22-23).
Bu durum, yeni rejimin ideallerinin ihracı için başka ülkelere savaş açmayı öngörebilmesi yönüyle emperyalist, toplumun geleneksel değerlerinin
yok edilebilmesi için bir iç savaşı dile getirebilecek kadar otoriter ve yıkıcı
faaliyetleri meşru görebilmesi/gösterebilmesi adına da liberal değerlerle ciddi bir karşıtlık içerdiğini gözler önüne sermektedir. Yeni rejim topluma bir
türlü istediği özgürlüğü sağlayamayınca, birçok modern siyasal, sosyal ve
hukuki kurumsal yapının temellerinin atıldığı bir dönem olmasına rağmen,
bir istikrarsızlıklar yumağı şeklinde gücü eskiye nazaran zayıflayan Jakobenler ile bazı gruplar arasında geçen mücadelelerle 1799’a kadar ancak sürdürülebilmiştir.
1799’da halk meclisi, Birinci Cumhuriyet’i ortadan kaldırmadan, fakat
yeni yapının devamı için halkın meclisinin yetkilerini Fransız ordularının
komutanı Napoléon Bonaparte’a kayıtsız-şartsız devrederek, halk devrimini gerçekleştiren bir ülkeyi kendi eliyle bir diktatörlük rejimine çevirmiştir.
Gerçekten de Napoléon, cumhuriyetten diktatörlüğe geçişi temsil etmesine
rağmen, tekrar Papalıkla yaptığı “concordata” hariç, cumhuriyet dönemindeki
yapısal düzenlemeleri sağlamlaştırmaya çalışarak, cumhuriyet rejime sadık
kalmıştır. Ancak devrimi Avrupa’ya yayma adına verdiği savaşta yenilmesine
ve ülkesine mağlup bir komutan olarak dönmesine rağmen, Fransız halkının
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ve meclisinin büyük desteğini alan Napoléon, istikrarsız olarak nitelendirilen
cumhuriyet’in devamı adına diktatör yetkileriyle bir ümit olarak “tek adam”
olarak iktidara getirilmiştir. Bu durum, tek adam hâkimiyetine olan hoşnutsuzluktan kaynaklı bir şekilde monarşi karşıtlığından beslenen bir düşünce
olan cumhuriyetçiliğin paradoksal bir durumu olarak tarihe kaydedilmiştir.
Ancak bu gelişmenin daha vahim olan sonucuysa, Fransa’da tarihi anlamda
19. yüzyılın büyük bir bölümünün Napoléon asrı3 olarak ifade edilmesinin
yolunu açan emperyalist imparatorluk deneyiminin temellerinin atılması olmuştur. Napoléon ailesi, Fransa’da Üçüncü Cumhuriyet’in kurulduğu 1875
yılına kadar etkili olmuş bir otoriter rejimler silsilesinin ana aktörü olmuştur
(Lentz, 2005: 15, 42, 110-111). Bu ailenin iktidarda olduğu dönemler Fransa
adına halk egemenliği ve özgürlük ideallerinin işletildiği dönemler olarak
zikredilebilmek bir yana, devlet yönetiminde kuvvetler birliğini besleyen ve
her şeyin tek elden, tek kişi tarafından idare edildiği dönemler olarak bilinmektedir.
Bu anlamda Nicolét, yukarıdaki gelişmelerin ve Birinci Cumhuriyet dönemi uygulamalarının bazı yönlerinin cumhuriyetçi ideallerle tezatlığına
dikkat çekmiştir. Ona göre bu gibi durumlarla birlikte cumhuriyetçi devlet
anlayışının en az merkezi ve güçlü devlet geleneğinin modern dönem devlet yapısının istikrarlı bir birlik oluşturmasına katkısı kadar, eşit vatandaş
ile kamu hizmetinin yurttaşın özgürlük bilincinin oluşması yönündeki gelişmeleri beslemek yönündeki başarısızlığı eleştirilmesi gereken bir durumdur.
İnsan ve onu içeren bir yapı olarak topluma büyük önem veren bir ideolojik
alt yapıya sahip olan devrimci ideallerin sonucu olduğu ifade edilen yeni
cumhuriyetçilik, Birinci cumhuriyet döneminde Fransa’daki yeni siyasal yapıca içselleştirilememiştir. Nicolét’e göre bu durum, sonraki cumhuriyetçiler

3 Birinci Cumhuriyet dönemi toplam on yıl sürdürülebilmiştir. Bu dönemden sonra, İkinci Cumhuriyet olarak
adlandırabildiğimiz döneme kadar geçen elli yıla yakın bir zaman diliminde, ömrü on beş-yirmi yıl arasında süren bir
dizi rejim Fransa’da hüküm sürmüştür. Bu dönemler; yukarıda biraz açıklanılmaya çalışılan Napoléon’un konsüllük ve
imparatorluk dönemleri (1799-1814), bundan sonra bir yıl süren bir kaos süreci, Restorasyon dönemi (1815-1830)
ile Temmuz Monarşisi olarak adlandırılan rejim (1830-1848) olarak üçe ayrılmaktadır. Bu dönemlerden sadece
Napoléon dönemi devlet ve toplumsal gelişmeler adına ciddi olarak görülmektedir. Bu dönemde Napoléon, dini
tamamen devletin ve toplumsal alanın dışına çıkarmaya girişen Devrim’in aksine, dinî kurumları devletle belli bir
anlamda barıştıran Concordata (1801) ile Krallığa benzeyen, ancak birçok yeni yönetsel yapılanmalara neden olan
imparatorluğun ilanını (1804) gerçekleştirmiştir. Ancak Napoléon Cumhuriyet dönemine paralel olarak devletin
merkezileşmesine verilen önemin aynen sürmesine ve devletin bürokratik yapısının güçlendirilmesine çalışmıştır.
Napoléon, Cumhuriyet döneminin aksine sadece sosyal düzeni tekrar sağlamak amacıyla yeni bir aristokrat sınıfı
oluşturulması girişimine imza atmıştır. Bu dönem ülkenin bir ulus-devlet olma sürecine katkısı sebebiyle ciddi bir
bölünme yaşamadan Birinci Cumhuriyet döneminde oluşturulmaya çalışılan yapının korunması süreci olarak da
nitelendirilmiştir (Tilly, 1995: 249-250).konuların tartışılmasında önemli yere sahip olan Rousseau, Condorcet ve
Condillac’tır. Ansiklopedistlerin Fransız Aydınlanması’nın siyasal, sosyal ve felsefi gelişmeleri üzerindeki etkilerine
ilişkin ayrıntılı bilgi için bakınız; Çelik, Fikret vd. (2011), “Aydınlanma’nın Fransız Düşüncesi İçinde ‘Katı Liberal
Değerler’ Bağlamında Ele Alınmasında Ansiklopedi ve Ansiklopedistlerin Yeri”, Akademik Bakış Uluslararası Sosyal
Bilimler E-Dergisi, Sayı: 23, s. 1-19, http://www.akademikbakis.org/23/02.pdf.
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tarafından, rejimin devamı ve cumhuriyetçiliğin liberal değerlerle ters düşmeyen bir gelenek haline getirilmesi çabalarında etkili olmuştur (1994: 461).

Sonuç
Bu çalışmada görüldüğü üzere cumhuriyet ve cumhuriyetçilik, antik bir yönetim anlayışı ve felsefi bir gelenek olarak, Aydınlanma’ya kadar geçen süreçte
Batı medeniyeti içindeki feodal sistem, din bürokrasisi ile mutlak monarşi ve
imparatorluk yapılanmalarını olumsuzlamıştır. Ancak cumhuriyetçilik, önce
İngiltere düzleminde, daha sonra Aydınlanma Çağı’nda üretilen yeni düşüncelerin etkisiyle monarşi ve geleneksel güçleri yadsıyarak “halk egemenliği”
nosyonu çerçevesinde etkin bir yönetim tasavvuru, hatta ideolojik bir tasarı
olarak tekrar Fransa’da ortaya çıkmıştır. Fransız Devrimi’nden sonraki süreçte
ilk kez toplumun iktidar ortağı olabilmesi gibi bir durumun yaşanması, cumhuriyet rejiminin yeni modern devlet teorileri içerisinde tartışılmasını sağlamıştır. Ancak topluma ve dolayısıyla bireye eşitlik, özgürlük ve kardeşlik vaat
eden devrimin bir sonucu olarak addedilen antik çağların popüler düşüncesi
olan cumhuriyetçiliğin yeni bir siyasal model olarak, otoriter, merkeziyetçi ve hatta özgürlükleri yok edebilecek şekilde dizayn edi(lebi)len rejimlere
zemin hazırlayabildiği modern dönemde yaşanan bazı deneyimlerle bizzat
gözlemlenmiştir.
Bu durum antik bir düşünce geleneğinin devamı niteliğindeki cumhuriyetçilik ideali, demokrasiye yönelik anlamlandırmalardaki yanlışlıklar (cumhuriyet zaman zaman gibi demokrasiyle bir elmanın iki yarısı gibi olduğuna yönelik çeşitli değerlendirmelere konu edilebilmiştir) veya iktidarların
“kötü” yönetimlerinin cumhuriyet rejimlerine dayandırılmasının bir sonucu
olarak, yine tek adam idaresine dönüşünü kaçınılmaz kılmıştır. Buna göre,
silsile şu şekilde gelişir: isyan, demokrasi, anarşi, despotizm ve restorasyon.
Bu durumda, Fransa’da devrim ve her konuda eşitlik vaat eden cumhuriyet
dönemi bir süre sonra anarşiye dönüşmüş, bir despot da bu düzene bir şekilde
son vermiştir. Zaten buna uygun olarak da süreç devam etmiş, 1820’lerden
itibaren Fransa’da Napoléon da devrilmiş ve başka bir otoriter rejim iktidarı
ele geçirmiştir. Ancak bu gelişmelerin tamamı bilinmektedir ki cumhuriyet
Fransa’sında gerçekleşmemiştir. Ancak olaylar bir sebep-sonuç ilişkisi içinde
değerlendirildiğinde cumhuriyet rejimine ilişkin tartışmalar kaçınılmazdır.
Bu bağlamda rejim ne olursa olsun yöneticilerin görevinin liberal değerler
bağlamında ülkeyi huzur ve güven içinde tutmak olduğunu iddia eden Fransız tarih yazarı Tombs’a göre, yöneticilerin görevi toplumu değiştirmek değildir. Yöneticiler toplumun önünü açacak girişimleri sağladıktan sonra sade-
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ce mülkiyet hakkını içeren, bireysel özgürlük ile yeterli olabilecek toplumsal
bir ortamı oluşturmalıdırlar. Tombs’a göre devrimi yapan ve cumhuriyeti kuranların (özellikle Jakoben iktidar dönemi) en büyük hatası, çok hızlı bir şekilde “toplum inşa sürecine” girmiş olmaları ve bunu yapamayınca da “terör”e
yönelmeleridir (1996:68).
Sonuç olarak, modern dönem adına her yönden özgürlük sağlanması beklenen erken dönem Fransız cumhuriyetçiliği, yıkıcı ve otoriter yeni modern
yönetimlere zemin hazırlamasına neden olan gelişmeler adına tartışılmasını
gerekli kılan gelişmelerle birlikte eleştirel değerlendirmelere muhtaç bir anlayıştır.
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Giriş
Çağdaş siyaset teorisinin popüler kavramlarından ve tartışmalı alanlarından
bir tanesi olan kamusal alan, önce tarihsel bir inceleme nesnesi olarak ortaya çıkmış, fakat ardından normatif bir rol üstlenmiştir. Kavram, Habermas’ın
incelemesinin oldukça ötesine geçmiş durumda. Tarihsel bağlamda burjuva
kamusallığını inceleyen Habermas’ın kamusal alana dair geliştirdiği politik
argümanları ile günümüzde kamusal alana yaslandırılan düşünceler arasında
büyük farklılıklar mevcut. Bu farklılıklardan en önemlisi; kamusal alanın siyasallığın biçimlenme alanı, ya da diğer bir ifadeyle, bir toplumun içerisinde
cereyan eden politik ilişkiler kümesi olarak kavranmaya başlanmasıdır. Fakat
bu sadece mekansal bir düzleme işaret etmektedir. Oysa kamusal alan, üstlendiği normatiflik iddiası ile, toplumun politizasyon süreçlerine dair bir üst-değer şablonu biçiminde görülmektedir. Modernite ile başlayan süreçten itibaren
günümüze kadar devam eden tartışmanın ana ekseni, kamusal alanın bu rolüne ilişkindir: Kamusal alan, ilk ortaya çıkışından itibaren, devletten ayrı fakat
devlete karşı yürütülen eleştirel aklın mekansal düzlemlerini ifade etmektedir.
Bu nedenle de, siyasal yönetime karşı örgütlenme biçimleri, siyasal iktidara
karşı sınırlandırma talepleri ve siyasal iktidarı doğrudan etkilemek suretiyle
onu dönüştürme gücüne sahip olma potansiyeli anlamında kamusal alan; pek
çok ideoloji ya da siyasal düşünce ile birleştirilebilmektedir. Şu halde kavramın
birinci zorluğu ortaya çıkmaktadır: Kamusal alan, içerdiği normatif bir idealler
kümesi barındırmak suretiyle dışlayıcı değil kuşatıcı bir anlama sahiptir.
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Kavramın ikinci zorluğu, farklı kavramlaştırmalarla arasındaki farklılığın
net bir biçimde yansıtılmamış olmasıdır. Demokratik toplumların bugün temel kriterleri arasında sayılan ifade özgürlüğü, özel mülkiyet ve sınırlı devlet gibi argümanlarla desteklendiğinde, kamusal alanın bu kapsayıcı boyutu, bir başka kavramla çakışmasından dolayı yeniden ele alınmayı zorunlu
kılıyor. Örneğin, on sekizinci yüzyıldan itibaren giderek etkisini hissettiren
ekonomi-politik yaklaşımlar ve onların neticesinde ortaya çıkan sivil toplum
kavrayışı ile kamusal alan arasındaki farklılıklar nelerdir? Her ikisi arasında,
belli düzlemlerde bir aynılık kurulabilse de, kavramların ontolojileri arasındaki farklılıkları nasıl değerlendirmek gerekmektedir? Bu çalışmanın birinci
tartışma ekseni buraya odaklanıyor: Kamusal alanın normatiflik iddiasının
türediği alan açısından siyasallık tartışması bu bağlamda yeniden ele alınacak. Siyasallık problemine odaklanırken, değinmemiz gereken en önemli unsur, kamusal alanı farklılaştırdığımız alanın kendine özgü örgütlenme biçimi
olacaktır. Bu örgütlenme biçimi, bilhassa neo-liberalizm ve cumhuriyetçilik arasındaki ayrımı ortaya koymamız bakımından da temel önemdedir. Bu
nedenle kamusal alan ve sivil toplum arasındaki farklılaşmaya değinmemiz
icap ediyor.
Çalışmanın diğer bölümü, sivil toplumcu yaklaşımın çağdaş bir tezahürü
sayılan neo-liberalizm çözümlemesine odaklanacaktır. Neo-liberalizm, burada toplumsal yaşamın bütüncül bir biçimde ekonomikleştirilmesi olarak ele
alınıyor ve bu bağlamda politik bir kamusal alan inşasının önündeki en büyük engel noktalarından bir tanesi olarak yorumlanıyor. Toplumsal hayatın
rasyonel-teknik hesaplamalar ve davranış yöntemleriyle giderek teknolojik
bir mekanizmaya dönüştürülmesine karşılık gelen bu “yeni akıl”, toplumsallığın içerisinde olumsallığı bütünüyle yok eden ve müzakere yerine ekonomik kuralları hayatın bütününe yerleştirmek suretiyle siyasal olmanın ya da
siyasal davranışta bulunmanın önünü tıkamaktadır.
Çalışmanın üçüncü bölümü, bu yeni akla karşı kamusal alanın siyasallık kurma vasfının öne çıkartılması üzerine odaklanıyor. Bu bağlamda, kamusal alan
kavramına davranışçı bağlamda politik bir anlam yükleyen Arendt’in felsefesine değinilecektir. Arendt, kamusal alanı bir var olma biçimi olarak görmekle beraber toplumsal yaşamın düzenleyici kodlarının yeniden oluşturulduğu simgesel bir düzlem olarak ele almaktadır. Bu bağlamda kamusal alan, hayatın politik
bir anlamı olduğuna ilişkin bir kavrayışı yeniden gündeme taşır.
Çalışmanın son bölümü, Arendt’in felsefesi ile desteklenen bir kamusal
alan mantığını çağdaş siyaset düşüncesi içerisinde cumhuriyetçiliğe yerleştirmeyi amaçlaması bakımından, bizi başladığımız yere geri getiriyor. Bir ta-
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rafta, toplumsal hayatı ekonomik bir mantık çerçevesinde piyasa ilişkilerince
oluşturmak isteyen bir düşünsel yapı mevcuttur; bunun karşısında ise, toplumsal hayatı bütünüyle uzmanlaşma kiplerinden, rasyonel-teknik ölçütlerden ve rekabetçiliğe dönük bir çatışma izleğinden uzaklaştırarak, politik bir
birliği ve karşılıklı-sorumluluğu vurgulayan bir düşünce vardır. Bu bağlamda, her iki düşünce arasında bir sınır kavram olan kamusal alan, bu çalışma
içerisinde mevcut çatışma ekseni üzerinden yeniden yorumlanacaktır.

Kamusal Alan: Kavram ve Sınırlar
Kamusal alan kavramı, Habermas’ın (Habermas, 2007) incelediği burjuva
toplumunun sosyo-politik analizi olmaktan çıkarak, modern kapitalist toplumlarda ve yeni liberalleşen ülkelerde sıkça referansta bulunulan bir kavram haline gelmeye başlamıştır (Fraser, 1991: 65-7). Kapitalist toplumlarda
kamusal alan, devletin müdahalelerine karşı eleştirinin yükseltildiği bir alan
olmakla beraber, yeni liberalleşen ülkelerde, özellikle doğu Avrupa coğrafyasında, toplumsal dönüşümlerin ve mücadelelerin sahası olarak ortaya çıkmıştır. Her iki örnekte de kamusal alan, toplumun, siyasal iktidara karşı ve
kendine has bir politik biçim alması olarak özetlenebilir. Dolayısıyla kamusal
alanın birincil niteliği karşımıza çıkar: Toplumun politik olarak kendini örgütlemesi ve ifade etmesi olarak kamusal alan, siyasal bir refleksi göstermesinin yanı sıra, demokratik prosedürlerin inşasında da rol oynar. Bu varsayım,
bizi, kamusal alanı “kurucu irade” olarak tanımlayan ve kamusal alanı politik
bir inşa olarak değerlendirmeye olanak sağlayan bir paradigmaya doğru yönlendirir. Bu paradigma, kamusal alanı, politik eylemler bütünü olarak betimlemek suretiyle, politik eylemin kurucu vasfına dikkat çeker.
İkinci olarak, kamusal alan, muhtevasında ikili bir boyut sergilemektedir:
İlk olarak, kamusal alan, bir toplumun üyelerinin, kendi aralarında yeni anlamlar üretmeleri ve bu anlamları demokratik usuller çerçevesinde müzakere
yoluyla toplumsallığa aktarma süreci ve mekanına işaret eder. Bu yönüyle
kamusal alan, yapısal olmayan fakat bütünüyle ilişkisel süreçleri barındırıyor. İkinci olarak, yapısallığa sıkıştırılmasa da, kavram, tarihsel gelişimi gereğince, normatif birtakım kavrayışlara göndermede bulunuyor. Kamusallık,
sadece kurucu bir işleve sahip değildir; o aynı zamanda, kamusallığın öznesi olan kamuoyunun siyasal süreçlere katılma veya siyasallığın bilgisine
erişme anlamındaki potansiyeline işaret etmektedir. Bu bağlamda, kavramın
normatif içeriği olan “aleniyet”, aktif bir kamusal alan yaratma durumuna
tekabül etmez; kamusal alanın kendisini karşısında konumlandırdığı devlet
mekanizmasının işleme mantığına normatif bir kimlik yükler.
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Dolayısıyla, kamusal alan hem aktif bir siyasal eylemliliği hem de normatif bir yapısal karakteri bünyesinde barındırıyor. Kamusal alan, genişletilmiş siyasal katılımı ve demokratik müzakere süreçlerini toplumun geneline
yayma söz konusu olduğunda kapsayıcı ve teşvik edici iken, bu aktif katılımın devamlılığını ve istikrarını sağlayacak olan normatif sınırlandırmalara
da kapalı değildir. Normatiflik ise çift boyutludur: Biri, aleniyetin sağlanması
noktasında hem devlete hem toplumdaki müzakere süreçlerini yürüten kamusal öznelere sorumluluk yükler; diğeri ise, kendi sınırsız akışkanlığının bilincinde olması bakımından kamusal alan, kendisini aşacak eylemliliği sınırlandırmak ister. Dolayısıyla da, kamusal alanın birincil niteliği olan kurucu
irade nosyonu ve bu nosyondan doğan sınırlılıklar ile gerilimlerin tartışılması, kamusal alana dair normatif bir çerçevelendirme bakımından kaçınılmaz
olmaktadır.

Kurucu İrade ya da Siyasalın Kurucu Potansiyeli
Teoride “anayasayı yapma ve değiştirme yetkisi” olarak özetlenebilecek olan
“kurucu irade”, bir halkın, siyasal bir birlik oluşturma yolundaki eylem ve
ortak iradesine atıfta bulunur (Castoriadis, 1992, 270). Bu ortak irade, siyasal
birliğin somut biçimi olan devletten önce’lik durumudur, zira kurucu irade,
var olan bir devletin üzerine temellenmeyip, devletin dışında var olur. Bu dışsal varoluş, devletin dışında olanın devletin kaynağı biçiminde örgütlenmesi
anlamına gelir (Gözler, 1998: 14). Kurucu irade, devlete ihtiyaç duymayan
fakat amacı devlet (siyasal birlik) kurmak olan, bu nedenle de siyasal iktidarı
kullanmak isteyen bir irade beyanıdır. Bu beyan, siyasal iktidarın koşullarını
da belirler.
Tarihsel bağlamda geriye götürüldüğünde Fransız Devrimi’nden kaynağını alan kurucu irade kavramı, tüm ulusun siyasal birlik oluşturma noktasında
ortaya koyduğu irade biçiminde özetlenebilir. Kurucu irade, bu noktada, siyasal birliğin asli kurucusu olan “halk”ın öne çıkması ve kendi kaderini eline
alması durumuna işaret eder (Sieyes, 2005). Sieyes’in çizdiği hat, kurucu iradenin hem yetkesel düzlemine hem de sınırlılığına vurgu yapması bakımından dikkat çekicidir: Ulus, Sieyes’e göre, “ortak bir yasa altında yaşayan ve
aynı yasama organı tarafından temsil edilen bir ortak insanlar topluluğudur”
(Sieyes, 2005: 13). Buna göre, ulus, sadece kurucu olma vasfından kaynaklanan sınırsız bir eylem hakkına sahip değildir; ulus, kendi kurucu siyasallık
gücünü, herkesi kapsaması ve yine herkesi ortak bir yasa dahilinde tanıması
bağlamında elde edebilir.
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Kurucu irade, tarihin bir anında beliren ve daha sonra geri çekilen bir karakter olması bakımından, kendisini somutlaştıracak ve sürdürecek olan birtakım alt yapılara ihtiyaç duyar. Kurucu iradeyi bir beden olarak yansıtacak
olan tali iktidardır. Tali iktidar, siyasal birliğin kendisini ifade etse de, kaynağı değildir. Tali iktidar, tüm meşruiyetini ve varlık sebebini kurucu iradenin
kendisinden alır. Kurucu irade, siyasal düzenin (yani tali iktidarca yürütülen
sistemin) meşruluk kaynağıdır, zira siyasal düzen doğrudan kurucu irade tarafından şekillendirilmiştir (Kalyvas, 2000: 634). Tali iktidar, kurucu iradenin
kendisi değildir, ancak onun tarafından yetkilendirilmiş olması bakımından
meşrudur. Kurucu irade, siyasal birliğin yönünü ve amacını tayin ederken,
tali iktidar bu amaç ve yön doğrultusunda yapılandırılır ve işlevselleştirilir.
Kurucu iradenin sonsuz akışkanlığının doğurduğu potansiyel önlenemezliği, tali iktidar tarafından sınırlandırılması sonucunu doğurur. Bu gereklidir,
çünkü kurucu iradenin doğasından kaynaklanan sınırsız gücü, kendi elde ettiği kazanımları kaybetme riskini de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla
tali iktidar düzeni, kurucu iradenin kazanımlarını korumakla yetkilendirilmiş
olan prosedürel mekanizmalar bütünüdür.
Ancak, kurucu iradenin tali iktidar tarafından sınırlandırılması, toplumun
politik eylemliliği önünde engel oluşturabilir. Zira, tali iktidar, kurucu iradeyi korumak ve kollamak adına, toplumun bazı kesimlerinin, ya da tümünün,
politik bağlamda hareket kabiliyetini azaltmak suretiyle anti-demokratik bir
yapıya neden olabilir. Toplum, değişken ve dinamik bir yapı olması nedeniyle, tarihin her anında değişen koşulları içerisinde farklı talepler ya da anlamlar deneyimleyebilir ve bunu ifade etmek isteyebilir. Tali iktidar, toplumun
bu değişkenliği karşısında stabil bir pozisyonda olması nedeniyle sıklıkla gerilimler doğar. Bu gerilimin yoğunluğunu ve şiddetini belirleyecek olan, ya
da gerilimin bir tarafında yer alan toplumsal taleplerin edimsel gücünün mekansal düzlemi olan kamusal alan, tali iktidarın dengeleyici ve meşruiyetini
ölçen bir alan olması nedeniyle çok önemli bir yere oturur. Kamusal alan,
kurucu irade için potansiyel teşkil eder; ve bu potansiyel, toplumun politik
vasfının tanınması ile eş-zamanlıdır. Toplum, tarihsel bağlamda, kurucu iradenin öznesi olan toplum olmayabilir, fakat toplum olması ve politik kuruculuk hakkı olması nedeniyle, ne kadar değişken ve dönüşümlü olursa olsun,
yeniden politik bir anlam kipi sorgulama hakkı ve yetkisi bulunmaktadır.
Demokratik bir yönetimin en temelde bu gerilime odaklanması nedeniyle
kavram ve olgu düzeyinde çelişkilerin oluşması hiç şüphesiz ki kaçınılmazdır. Bugün pek çok demokratik ülkede görülen temel tartışma, tali iktidarı kullanan siyasal güçlerin, kendi konumlarını pekiştirmek ve çıkarlarının
tersine dile getirilen toplumsal talepleri bastırmak amacıyla sıklıkla kuru-
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cu iradenin değişmezliğine referansta bulunmalarından kaynaklanır. Ya da,
toplum, tali iktidarı kullanan siyasal yönetimi, taleplerine karşı demokratik
olmamakla suçlamaktadır. Şüphesiz ki bu gerilimler siyasetin özüne ilişkin
meseleler olmakla birlikte, demokratik bir siyasallığın her an rayından çıkma
potansiyeli olduğu gerçeğini de gizleyememektedir. Kaldı ki pek çok siyasal
yönetim, bu potansiyel endişeye dayanarak çok rahat bir biçimde anti-demokratik bir yönetim programını devreye sokabilmiştir.
Fakat yine de, tüm bunlar, bizi tartışmamızın ana ekseninden uzaklaştırmamalıdır. Buradaki amacım, kamusal alanı toplumun politik bağlamda varoluş ve ifade biçimi açısından bir potansiyel olarak tasvir etmektir. Diğer
bir ifadeyle, benim buradaki asıl meselem, kamusal alanın, kurucu iktidar ile
tali iktidar arasındaki gerilimler arasında nereye oturtulduğudur ya da nereye oturtulabileceğidir. Modern demokratik rejimler tümüyle temsili demokrasiye denk düşmektedirler ve bu olgusal gerçeklik ekseninde kamusal alanın potansiyeline dair pek de esaslı bir şey söyleme olanağımız kalmaz. Zira
kamusal alan, bir potansiyel ve kurucu kapasiteye göndermede bulunması
sebebiyle, en azından teorik düzeyde,temsili bir rejimde doğrudan yansıtılamaz. Ancak, kamusal alanın asli doğasına ilişkin bir başka vurguyu gündeme
getirdiğimizde, yani halkın politik özneliğinin ilişkisel ve uzamsal zemini
olması bakımından kamusal alanın pekâlâ temsili demokrasilerde mümkün
olacağını varsayabiliriz. Öyleyse temel eleştirimiz, kamusal alanı biçimsel
bağlamda mümkün kılacak farklılıklar üzerinden değil, bir başka zemin üzerinden yürüyecektir. Bu nedenle de kavramın çatışkılı bir değişkeni olan sivil toplum kavramına yönelmek istiyorum. Bu noktadan hareketle, kamusal
alanın kurucu politik edimselliğine karşıt olarak, sivil toplumcu yaklaşımın,
farklı bir insan doğası kabulünden hareketle kendine has bir toplumsallık
biçimi öngördüğünü ve bu toplumsallığın giderek politik olan’ı gerilettiğini
iddia edeceğim.

Sivil Toplumun Dönüşümü: Neoliberalizm ya da Ekonomik Aklın
Depolitizasyonu
Sivil toplum kavramı, devlet ile piyasa ilişkileri arasında yetkisizlik problemine odaklanmışken, kamusal alan, tam tersine, toplum ile devlet arasında
var olan ayrım çizgilerini politik olarak aşma isteğinden türemektedir. Diğer
bir ifadeyle, sivil toplumcu yaklaşım, devlet ile toplum arasındaki sınırları
koruma ve devleti bu toplumsal alandan (piyasa ilişkileri) uzaklaştırma amacı güderken; kamusal alan’ı temel alan yaklaşım, devlet ile toplum arasında politik bir etkileşim ve dönüştürücülük talep eder. Kısaca; sivil toplumcu
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yaklaşım, ekonomik bir talep çizgisindedir: devlet ile toplum arasında ayrım
ister ve devleti sadece verili toplumsal ilişkilerin istikrarını sağlayan teknik
bir aygıt olarak görür. Buna mukabil, kamusal alan, devletin toplumdan farklılaşmasına karşıt olarak, toplumun politik anlamda yeniden üretildiği yerdir
ve bunu somutlaştırma açısından, devleti politik bağlamda yeniden inşa etmek ister. Kısaca sivil toplum ile kamusal alan arasındaki kavramsal karşıtlık,
varolma biçiminin ekonomik mantığı ile politik biçimi arasında gidip gelen
bir salınımda kendisini göstermektedir. Fakat bu kavramsal karşıtlığın politik
izdüşümünü anlamak açısından sivil toplumun tarihsel bağlamdaki analizine
değinmemiz gerekiyor.

Sivil Toplum: Politika Dışı Olan’ın Keşfedilmesi
Sivil toplum kavramı orta çağın sonlarında feodalite ile son bulan ve merkezi
devletlerin yükselişi ile başlayan tarihsel döneme kadar geri götürülebilir
(Ehrenberg, 1999). Yetkeselliğin yeniden inşa edilmeye başlandığı bu dönem,
toplumun siyasal ve ekonomik bağlamda ikili bir düzeyde kavranmaya başlanmasıyla bir tür kırılma anına tekabül eder. Daha öncesinde toplumsal varoluşun salt politik düzeyde kavranması ve özel alan’ın salt mahremiyet ile
ilişkilendirilmesine karşılık, insanın kendisini politik yaşam dışında da var
edebilme potansiyeline göndermede bulunan yeni bir toplumsal örgütlenme
biçimi oluşmaya başlamıştır. Feodalitenin sona ermesi ile birlikte toplumsal
yaşam daha geniş alanlara kaymış ve ilişkiler de ona uygun biçimde değişime uğramıştır. On sekizinci yüzyıldan itibaren ticaretin ve üretimin yaygınlaşması ile beraber pazar alanının genişlemesi, ekonomik yaşamın, kendisini
ayrı bir örgütlenme biçiminde ortaya konmasının tarihsel-ekonomik koşullarını oluşturmaktadır. Bununla beraber, bilhassa Aydınlanma düşüncesi etkisiyle gelişen rasyonel-özerk birey düşüncesinin yarattığı entelektüel hava,
politik yaşamın yegane varoluş biçimi olmaktan çıkartılması gerekliliğine
ilişkin fikirlerin gelişmesiyle bütünleşmiştir. Bu fikirlerin temelinde, bireyin,
kendi hayatına dair karar verebilmesine dair etik bir argümanın yanı sıra,
toplumsallığın oluşuna ilişkin yeni paradigmaların varlığı bulunmaktadır.
Şimdi, bu düşünceleri kısaca özetlemeye çalışalım.
Sivil toplum kavramının ilk büyük atılımı klasik ekonomi-politiğin kendisini yeni bir norm olarak sunmasıyla başlamıştır. Bu yeni norm alanının en
büyük iddiası, daha sonraları sivil toplum olarak nitelendirilecek olan toplumsallığın “doğal” birtakım unsurlardan meydana geldiğini savunmasıdır.
Bu iddiaya göre, toplum, kendi gereksinmelerini karşılayamayan insanların
rasyonel bir düşünsel temele dayanarak rıza ile bir araya gelmelerinden olu-
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şur (Ferguson, 1996). Bu doğallığın karşısında ise, toplumu hiyerarşik bir
yapı içerisinde örgütleyen politik toplum yer alır. Oysa Ferguson, bireylerin
doğal içgüdülerinin olağan bir sonucu olarak karşılıklı alışverişin artmasını
barışçıl bir düzenin temeli olarak ele alır (Ferguson, 1996: 142, 217.). Üstelik,
herhangi bir müdahale olmaksızın kendi dengesini bulan bu toplum yapısı,
ekonomik bir mantığın genişletilerek hayata aktarılması ile daha fazla zenginlik ve refah yaratmaya muktedir olmaktadır.
Bu düşüncenin bir diğer takipçisi olan Adam Smith de, devletin rolünü ne
bir ahlâkî yargıya ne de politik eylemliliğe referansla kurmuştur. Çünkü o da,
tıpkı Ferguson ve önceli sayılabilecek olan Locke gibi, toplumsal varoluşun
temeline ekonomik davranışı yerleştirmek suretiyle, temel yasayı iktisadi bir
perspektiften kurgulamıştır (Smith, 2004). Bu bakış açısının en önemli niteliği, sadece ontolojik bir tahlil yapmakla kalmayıp devletin sınırlarını tayin
etmede hangi referanslara başvurulması gerektiğini vurgulamasıdır. Adam
Smith, toplumsal hayatın ekonomik mantığını, doğrudan devletin meşru biçimde korumak zorunda olduğu bir yapı olarak kurgulamıştır ve devlet, bu
toplumsallığın özsel doğasına hiçbir müdahalede bulunmamak durumundadır. İlk defa Smith ile, politika karşısında öne çıkarılan ekonomik varoluş biçimi, kendi kurallarını ve işleyiş mantığını toplumsallığa aktarmak istemiştir.
Bu aktarım, ekonomik aklın, kendisini ontolojik bir gerçeklik olarak piyasa
aracılığı ile sunması ile sonuçlanmıştır. Piyasanın bir gereksinmeler sistemi
olarak örgütlenmiş olduğu iddiası, piyasanın varoluşunun insan davranışına
dair “doğal” birtakım unsurlardan beslenmiş olduğu iddiasıyla desteklenmiş;
böylece piyasa kendisine ideolojik bir alan açmayı başarabilmiştir. Bu alan,
kendine has bir hakikat biçimi kurmuş, böylece piyasa mentalitesi bir ekonomik saha olmaktan çıkarak giderek yönetsel bir mekanizma halini almıştır.
Bu mentalite, piyasa ilişkilerini veri sayan bir mantığın sonucu biçiminde bir
taraftan yasal-politik düzlemi dönüştürmek istemiş, diğer taraftan ise toplumsallığı, bu söz konusu piyasa ilişkilerine uyarlamaya çalışmıştır. Ancak
burada varsayılan temel problem, devlet ile sivil toplum arasında mutlak ayrımın gözetilmesi gerektiğine ilişkin yaklaşımlar olmuştur. Buna göre, kendiliğinden doğan düzen fikri, kendi kurallarınca işlemeli, devlet ise bu alana
kesinlikle karışmamalıdır.
Kamusal alandan farklı olarak sivil toplum, özünde ekonomik ilişkiler ağı
(Wood, 1992: 2) temsil etmesi bakımından dar kapsamlı bir insani ilişkiler
alanına tekabül eder. Bu alan, insan hayatının politik varoluşu ile değil, sadece gereksinmeler sistemi ile ilgilenmekte, toplumsal hayatın kurum ve kurallarını da bu mantığa göre dönüştürmeyi hedeflemektedir. Kanımca asıl problemin başlangıç noktasını da burası teşkil etmektedir: Zira, kendisini devamlı
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surette devlet dışında bırakmayı amaçlayan sivil toplum, kendi varlığını ve
istikrarını devletin müdahaleci tarafına borçlu olmaktadır. Devlet iktidarını
sınırlandırma amacıyla ortaya çıkan sivil toplum, belirli ekonomik ilişkiler
mantığını yerleştirebilmek için, devletin bu anlamda düzenleyici rolüne ihtiyaç duymaktadır.
Bu noktayı biraz daha açalım. Sivil toplumun kendisini devletten özerk
tutma kaygısı, fakat bunu yaparken kendi özsel biçimini toplumsallığa kabul ettirme isteği ikili bir gerilimi doğurur: Sivil toplum, bir taraftan devleti
uzaklaştırarak bireysel özgürlük alanını genişletmek istemekte, fakat öbür
taraftan genişletmek istediği bireysel özgürlükleri “belirli” bir yönde ve biçimde kurgulamak istemektedir. Sivil toplumun bireysel özgürlük kavrayışı
doğrudan ekonomik bir mantık çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu ekonomik
mantık, temelde rekabetçi ve kendi öz-çıkarının peşinden koşan bir birey figürünü öngörmektedir. Dolayısıyla bu mantık, toplumsal hayatı, birbirileriyle devamlı rekabet halinde olan ve kendi çıkarlarını başkalarından üstün gören bireyler toplamı olarak idealleştirmektedir. İşte tam da bu nedenle sivil
toplum, kendi yapısını ayakta tutabilmek amacıyla, uzaklaştırmaya çalıştığı
devlet otoritesine ve devletin kurucu/koruyucu fonksiyonlarına bel bağlamak
durumunda kalmıştır.
Bu problemi ilk fark edenlerden bir tanesi Tocqueville olmuştur. Tocqueville, özellikle devrimin ürettiği birçok kavram ve kavrayışın, orta dönemde
tam tersi etki yaratacağını iddia etmiştir. Çünkü ona göre toplumun, atomize
olmuş bireyler şeklinde yeniden oluşturulması, devlet ile birey arasındaki
mesafeyi daraltan ve her aşamada bireyi devletin inisiyatif alanına daha fazla maruz bırakan bir etki doğuracaktır. Tocqueville’in asıl vurgusu, özerklik
kaygısının yaratacağı apolitizasyon süreçlerinin merkezi-despotik devletin
önünü açacağına dair şüphesidir. Çünkü sadece kendi özsel çıkarına ve rekabete odaklanan birey açısından bir tür ortaklık kurma becerisi olan politika
geri planda kalırken, herkesi rakip gören bir anlayışın zemini yerleşecektir.
Tocqueville’in düşünceleri, Hobbes’un meşhur “İnsan, insanın kurdudur”
cümlesinin başkalaştırılmış hali biçiminde yorumlanabilir. Zira, Hobbes’un
toplumun öncesinde bıraktığı ve siyasal toplumu meşrulaştırma söylemi olarak kurguladığı bu cümle, Tocqueville’de bizatihi modernleşme döneminin
içkin yapısına vurguda bulunur. Başka bir deyişle, Tocqueville, Hobbes’un
geride bıraktığını yeniden topluma dahil eder ve kuramını buradan yürütür.
Kuramın merkez noktalarından bir tanesi olan “güçsüzleşme” (Tocqueville,
1948: 328) durumu bu minvalde okunabilir. Tocqueville, özel yaşamın gelişmeye başlaması sonucunda ortaya çıkan bireycilik düşüncesinin ve bu yaşam
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biçiminin politik yaşam karşısında öne çıkarılmasının bir sonucu olarak gördüğü güçsüzleşme eğilimini şöyle ifade eder: Toplumsal yaşamın geleneksel
biçimlerinden koparılması ve bireyin kendi toplumsal varoluşu için kendi
olanaklarına dayanmak zorunda kalması, bireyin devlete olan ihtiyacının temel nedenini oluşturmaktaydı (Yetiş, 2005: 12). Devlet, bu olgunun neticesinde, toplumsal yaşamı düzenleyici pratikleri geliştirme yolunda temel bir
meşruiyet ölçütüne sahip olacaktı. Bunun yanı sıra, apolitizasyonun giderek
kurumsallaşması da Tocqueville açısından büyük riskler doğuran önemli bir
faktör olarak nitelendirilebilir. Tocqueville, ekonomik kaygılara daha fazla
ilgi duyan ve bu nedenle politikaya karşı ilgisini kaybeden toplumun, yönetsel açıdan uzmanlaşan ve politik süreçlerde tam yetkili hale gelen yönetsel
kesimlerin yönlendirmesi altına gireceğini iddia etmiştir (Lively, 1965: 160).
Sivil toplumcu yaklaşımın temelinde devlet ile dikotomik ilişki yer alır.
İnsan doğasının temel bileşeni olan öz-çıkar duygusu ve rekabet, bir piyasa
ilişkileri ağını somutlaştırır. Politik toplum, bu ilişkiler ağının ve mantığının
ötesinde farklı bir yönetsel akla sahiptir. Toplumun ikili düzeydeki bu bölünüşü, piyasa ile devlet arasında karşılıklı ve bir o kadar da zorunlu bir ilişkiyi
üretmiştir. Piyasa, kendi kuralları uyarınca işlerken, devletin sorumluluğu piyasanın istikrarlılığıyla sınırlandırılmıştır. Neo-liberalizm, tam da bu noktada
büyük bir kırılmayı temsil eder. Liberal ekonomi-politik ilkelere bağlı kalmakla beraber, neo-liberalizmin asıl mahiyeti ikili düzeyde anlaşılabilir: İlk olarak,
neo-liberalizm, geliştirmiş olduğu yeni akılsallık biçimiyle, klasik liberalizmin ekonomi politiğini uluslararasılaştırmıştır. Bu nokta, İkinci Dünya Savaşı
sonrasında totalitarizm eleştirisi yapacak olan Hannah Arendt tarafından da
vurgulanmıştır. Bununla paralellik arz edecek biçimde, ikinci olarak, liberal
ekonomi-politik mantık artık toplumsal bir varoluş problemi olmaktan çıkarak, bir strateji haline dönüşmüştür. Bu strateji, politik olan’ı da içerecek ve
dönüştürecek şekilde toplumsallığa yayılmıştır. Kısaca, neo-liberalizm, liberal
mantığın kapsamını ve boyutlarını genişletmiş ve bu mantığı uluslararası bir
norm haline dönüştürmüştür. Çalışmamız açısından değineceğimiz esas nokta,
neo-liberalizmin bu genişlemesinin politik öznellik biçimleri üzerinde ne gibi
etkide bulunduğu ile sınırlı kalacaktır.

Neo-Liberalizm: Sivil Toplumun Her Şey’leşmesi
Sivil topluma dair tarihsel anlatıların çağdaş teoride karşılığı neo-liberalizm1
olarak adlandırılmaktadır. Neo-liberalizm, liberal siyaset teorisi içerisinden
1 Neo-liberalizm adıyla kavramsallaştırılan önerme literatürde ikili bir düzeyde ele alınmaktadır. İlk olarak neo-liberalizmi
tarihsel-dönemsel olarak anlatan eserler mevcuttur (Bu eserlere örnek olarak, bknz., Daniel Stedman Jones, Masters
of the Universe Hayek, Friedman and the Birth of Neo-liberal Politics, Princeton, Princeton University Press, 2012,
Manfred B. Steger ve Ravi K. Roy, Neoliberalism A Very Short Introduction, New York, Oxford University Press, 2010).
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kopuş gösteren ve liberal aksiyomları doğrudan iktisadi bir mantığın içerisine yerleştiren yeni bir anlatı olarak kabul edilir. Bu yeni liberal argümanın temelinde, toplumsal hayatın iktisadi veçhesini açığa çıkarma girişimi
vardır. Yeni bir doğal hak kurgusu olan bu yaklaşım, liberal tezlerin tarihsel
ve teorik dayanağı olan sivil toplum ile devlet arasındaki dikotomik ilişkiyi
ters-yüz eder. Neo-liberalizme göre sivil toplum-devlet ikiliği liberal bir düzen için yegane kıstas değildir. Bu ikilik, birbirini dışlayan iki öğeden ibaret
olduğu sürece, gerilimli bir karşıtlık üzerinden gelişmesi muhtemel bir istikrarsızlığa kapı aralayacaktır. Oysa, liberalizmin öngördüğü optimum bir iktisadi düzen açısından daha farklı yollar mevcuttur. İşte, neo-liberalizm, liberal
argümanlardan türeyen, fakat bu argümanların toplumsal hayata ontolojik
aktarımlarında mevcut ikilik yerine yeni bir kavrayış önerir. Neo-liberalizmin önerdiği, sivil toplumu ayakta tutan rasyonaliteyi toplumun bütününe
yaymak; üstelik bu rasyonaliteyi devleti ide içerecek çapta genişletmektir.
Dolayısıyla neo-liberal mantık, klasik liberalizmin öngördüğü gibi devlete
müdahalesizlik adı altında negatif bir rol yüklemez. Devlet, toplumsal dinamikler arasındaki eşgüdümü sağlayan rasyonaliteyi etkili kılan fonksiyonel
bir güç olarak pozitif bir işlev üstlenir.
Neo-liberalizmin toplumsal yaşamdaki güç (power/enforcement) alanlarına pozitif bir rol yüklemesi, onun yeni bir akılsallık (Dardot ve Laval, 2012:
1)) olarak kavranmasına neden olur. Akılsallık, burada, Kant’çı fenomenolojinin momentlerinden olan soyut akla yapılan bir vurgu değildir. Akılsallık,
bu soyut aklın temsil ettiği yasanın bir gerçeklik düzeyinde tanınması değil,
norm düzeyine ulaştırılarak toplumsal hayata nakledilmesi durumudur. Dolayısıyla akılsallık olarak tabir edilen şey, Dardot ve Laval’ın işaret ettiği gibi,
bir davranış biçimi ve bir yaşam formunu inşa etmektir. Toplumsal hayatın
bu normsallık dahilinde kapsanması ve kuşatılması, özneler arası ilişki biçimlerinin kurgulanması ile somutlaşır. Neo-liberalizmin sürekli ekonomik
bir mantık olarak eleştirilmesinin altında bu teorik öncüller yatar. Zira neoliberalizm, devleti ve bireyi aynı anda etkileyecek ölçüde, belirli bir rasyonaliteyi yaymak suretiyle toplumsal yaşama nüfuz eder. Bu bakımdan toplumsal yaşama dahil eden olguların çoğulluğu neo-liberalizm açısından sadece
Bu eserler, neo-liberalizmi, söz konusu edilen dönemlerde uygulanan politikalar çerçevesinden okumaya girişir. İkinci
olarak, neo-liberalizm, Marksist eleştiri içerisinden kavramsallaştırılır. Soğuk Savaş sonrası dönem politikalarına
odaklanan bu metinler dünya üzerinde yaygınlığını artırma amacında olan kapitalizmin yayılma stratejilerine odaklanır
(Bu eserler içinde örnek olarak, bknz.,David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, New York, Oxford University
Press, 2005, Alfredo Saad-Filho ve Deborah Johnston, Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki, çev. Şeyda Bağlı ve Tuncel
Öncel, İstanbul, Yordam, 2008). Bu çalışmada ben neo-liberalizmi bir başka perspektiften hareketle değerlendiriyorum.
Michel Foucault’nun metodolojisini baz alarak hazırlanan bu değerlendirmeler, neo-liberalizmi, devleti ve toplumu aynı
anda kuşatarak etkisi altına alan ve bu bağlamda onları yeniden dönüştüren yeni bir rasyonel-yönetsel akıl olarak ele
almaktadır. Neo-liberalizm, verili ve değişmez bir hakikat söylemine göndermede bulunarak, bireyleri ve devleti bu norm
altında yeniden inşa eder. Bu bakımdan neo-liberalizm, çalışmanın içeriğine uygun olacak biçimde, politik özneliğe
tamamen aykırı gelişen bir akılsallık olarak tartışılacaktır.
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yönetimselliğe dahil edildiği oranda gerçek kabul edilir. Başka bir ifadeyle,
başka bir dünya kavrayışını içeren anlatıların düzenlenmesi ve onların bu
düzenleme sonrasında ilişkiselliğe dahil edilmesi neo-liberalizmin sac ayaklarından bir tanesini oluşturur.
Neo-liberalizm bir sapmadır, ancak tam anlamıyla bir kopuş değildir. Liberal argümanlardan beslenen ve kendi teorisini bu tezler üzerinden oluşturan
neo-liberalizm, liberalizmin yeni bir yorumlamasıdır. Bu yeni yorumlama,
az evvel yukarıda da belirtildiği üzere, devlet ile sivil toplum arasında hem
akılsallık düzeyinde hem de ilişki düzeyinde bir karşıtlığı doğal bir gerçeklik
olarak kabul etmez. Neo-liberalizmin doğallaştırdığı şey, piyasa rasyonalitesinin içerdiği mantıktır. Bu mantık, klasik liberalizmin temel önermeleri ile
çelişmez; bireyin rasyonelliğine, tercih serbestisine, girişim hakkına ve mülkiyetin kendisine yapılan vurgu halen geçerlidir. Neo-liberalizmin yeniliği;
piyasayı, onun kurumları ve işleyiş mantığını, doğal bir sonuç olmaktan ziyade, gerçekleştirilmesi hem rasyonel hem gerekli sayılan bir hedef biçiminde
kurgulamasıdır.
Neo-liberal akılsallığın klasik liberalizmden ikinci bir farkı, bu yeni mantığın örgütleniş ve yayılma biçimidir. Klasik liberalizmde piyasanın rasyonalitesi ve gerekliliği, bireysel eylem ve özgürlük ile yakın ilişkili olmasından
türemekteydi. Piyasanın bir özgürlük imkanı olarak savunulmasının temelinde, zor’u (enforce/gewalt) kullanan ve onu temsil eden kurumsal iktidara, yani
devlete, karşı durması ya da bu iktidar mantığına karşı bir mantık geliştirmiş
olmasıydı. Fakat neo-liberalizm, akılsallığı dikotominin dışına yerleştirir, hatta
bu akılsallık etrafında devleti ve bireyi aynı konuma yerleştirir. Devleti, ya da
işleyiş mantığını, kategorik biçimde olumsuzlayan klasik liberal tezlerin aksine
neo-liberalizm, toplumsal dönüşümü hedeflemesi oranında politik ve hukuki
süreçlerin aktif iştirakine ihtiyaç duyar. Bu bakımdan önemli bir farklılık, neoliberalizmin, klasik liberalizmin başat öncüllerinden olan “müdahaleci devlet”
figürüne yüklenen olumsuzluğu yıkmasıdır. Devlet, Marksist yaklaşımın öne
sürdüğü basit bir sınıfsal tahakkümü simgelemez; zira neo-liberal akılsallık bu
gibi ikilikleri yıkmayı amaçladığı gibi, tüm bu farklı konumlanan toplumsal
yapıları aynı rasyonalite etrafında inşa etmeye girişir.
Bu girişim mantığı, neo-liberalizmin yeni bir yönetimsellik paradigmasını
devreye soktuğunu gösterir. Neo-liberalizm; sınıfsal çelişkiler, çatışmalar ya da
bu farklılık alanları üzerinden temellenen ideolojik ayrışmalar yerine, toplumsal olguları tekillik seviyesine indirerek, onları kapsayıcı bir normatif-rasyonellik şemsiyesi altında toplamaya ve ortak bir akılsallık çerçevesinde yeniden
tanımlamaya girişir. Bu yeni akılsallık, yönetim olgusunun artık dikotomik bir
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şemayla açıklanamayacağını iddia eder. Zira yönetim, klasik liberalizmin varoluşunu dayandırdığı ölçüde, bir kurum ve baskı merkezi olarak devlet değildir;
yönetim, toplumsal yaşamın bütününe sirayet eden üretim unsurları arasındaki etkin ilişkiselliktir (Burchell, 1996: 23).
Neo-liberal akılsallık, toplumsal hayatın bütününü verili bir rasyonalite ile
kuşatmak ve tüm ilişkileri bu akılsallığa dayalı bir şekilde örgütlemek ister. Bir
yaşam formu olarak özetlenebilecek bu argümantasyon, yaşamın bir taraftan
teknik-rasyonel biçimde dönüştürülmesini, diğer taraftan bu rasyonalitenin
olgusal bir gerçeği olarak piyasanın hakim ilişki modeli olarak kurulumunu
talep eder. İnsan doğasına ilişkin yaklaşımı klasik liberalizmden farklı olmasa da, liberal argümanları birkaç adım öteye taşır. Ancak neo-liberalizmin asıl
odak noktası, yönetimsel aklın aynı zamanda zor’u da içerdiğini kabul etmesi
ve devleti bu bağlamda işlevselleştirmesidir. Bu işlevselleştirme sadece devletin sahip olduğu fiziksel güç olarak düşünülmemelidir. Neo-liberalizmin asıl
mahiyeti, toplumsal yaşamın bireysel irade ve tercihleri ile oluşturulduğuna
dair liberal aksiyomu reddetmesi, onun yerine toplumsal yaşamın bütünüyle
Yasa’nın egemenliği altında işlemesini savunmasıdır (Dardot ve Laval, 2012:
151-2). Hayatın rasyonalize edilmesi ve teknikleştirilmesi, bir yandan politikanın içeriksizleşmesine ve gereksizleşmesine neden olurken, diğer taraftan politik özneliğin boşaltıldığı alanın iktisadi öznelikle doldurulmasına sebep olur.
Yeni bir insan doğası kavrayışı kurgulayan neo-liberalizm, bireylerin politik
vasıflarına ve onların toplumsal yaşama dair tahayyül kapasitelerine vurguda
bulunmadığı gibi, onları verili bir akılsallığa dahil etmeye uğraşır.
Tocqueville’in fikirleri, bize, ekonomik kaygılara daha fazla odaklanan ve
apolitize olan bir toplumun, despotik eğilimlere yol açabileceğini görmemiz
açısından ufuk açıcı bir örnek sunuyordu. Apolitizasyonun ise nasıl ve hangi
koşullarda ortaya çıkabildiğini görmemiz bakımından neo-liberalizm bize çağdaş bir örnek sunmaktadır. Sivil toplum kurgusunun yeni bir boyutunu temsil
eden neo-liberalizmin devlet ile sivil toplum arasındaki çatışkıyı kaldırması ve
devleti yeni bir işlevsellikle donatması kuşkusuz büyük bir önem taşımaktadır.
Toplumsal yaşamın, farklı tercih ve kanaatler arasındaki müzakere ve ilişkiler
üzerinden oluşmasını değil, bu yaşamın tümünün kapsayıcı ve inşa edici bir
akılsallığa tabi tutulmasını öngören girişimi, neo-liberalizmin politik boyutunu tartışmaya açmaktadır. Sivil toplumun temel kavrayışında ön planda olan
ekonomik mantık ve rekabetçi/bencil birey düşüncesi ile kamusal alanın “katılımlı, sorumlu ve kurucu yurttaş” figürü arasındaki karşıtlık, çalışmamızın
bundan sonraki kısmını oluşturuyor. Çalışmanın bu bölümü, neo-liberalizmin
atomize-ekonomik bireyi karşısında politikayı yeniden anlamlandırabilecek bir
kavrayışın üzerine odaklanacaktır. Bu nedenle Hannah Arendt’in düşünceleri,
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bize, özerklik kaygısı ile totaliter devlet arasındaki bağı görmemize ve bir çıkış
yolu olarak politik eylemin somutlaşacağı bir kamusal alanın yaratılmasına
ilişkin felsefi argümanları deneyimlememize yardımcı olacaktır.

Kamusal Alanın Ontolojisini Kurmak: Hannah Arendt’in Politik
Felsefesi
Siyaset bilimi içerisinde kendisine ayrıcalıklı bir yer tahsis etmiş olan Hannah Arendt’in politik felsefesi spesifik olarak İkinci Dünya Savaşı öncesinde
yükselişe geçen totalitarizme odaklanmış olsa da, aslında bu olgunun geri
planını anlatmasıyla çok ayrıcalıklı bir yere oturur. Arendt, Alman faşizminin
tarihsel arka planını anlattığı eserlerinde, daha ziyade, Batı Avrupa modernizminin yol açtığı devasa hükümet aygıtı probleminin nedenleri üzerinde
durur (Hansen, 1993:23). Ancak bir o kadar daha önemli olan problem, Arendt’e göre, Batı modernizminin sahip olduğu bilimsel kabullerinin yol açtığı
nedenlerdir. Moderniteyle birlikte dönüşüme uğrayan epistemoloji, bundan
böyle bireyin tahayyül dünyasını sınırlandıran ve bireyin özneleşme potansiyelini birtakım teknik süreçlere indirgeyen bir hale bürünmüştür (Berktay,
2012:14).
Arendt’in politik felsefesini konumuz açısından önemli kılan husus; Arendt’in, totaliter hükümet ile modernliğin toplumsal koşulları arasında yakın
bir bağ görmesidir. Kökenlerini Tocqueville’den alan bu eleştiri, Arendt’te
ekonomik mantığın başka bir boyutuna odaklanır. Arendt, Tocqueville gibi,
modernliğin ortaya çıkardığı ekonomik mantık düşüncesinin apolitik bir toplumsallığa neden olduğunu kabul eder; ancak bir adım öteye giderek, bunun
yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için yeniden politika üzerine [nasıl] düşünmemiz gerektiğini söyler. Arendt’in eleştirilerine geçmeden evvel, onun
politika felsefesinin biraz derinine inmemiz gerekiyor.

Totalitarizm ya da Politika’nın İmkansızlık Hali
Arendt’in politik felsefesini klasik Marksist düşünceden ayıran temel unsurlardan bir tanesi, Arendt’in, modernliği Marksist paradigmadan farklı biçimde ele almasıdır. Arendt, kapitalizmin önemine değinir, ancak totalitarizm,
sadece iktisadi süreçlerin belirleyiciliği altında gerçekleşen bir fenomen değildir (Arendt, 2011). Totalitarizm, birey düşüncesinin ontolojik bağlamından
kopartıldığı bir an’a tekabül eder. Arendt için totalitarizm, temelde, bireylerin kendilerini var edebilecekleri tüm koşulların bertaraf edilmesi sürecidir. Arendt, bu noktada ekonomik düşünselliğin önemini kabul eder, ancak
totalitarizmi meydana getiren asıl neden, bu düşünselliğin birleştiği davra-
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nış kiplerinde aranmalıdır. Arendt, totalitarizmi, kendi dünyaları karşısında
yalnızlaşan ve hiçbir şey üzerinde erk sağlayamadığını düşünen bir insan
kitlesinin psiko-sosyal tavrı olarak değerlendirir. Bu tavır, bireyi toplumsallık içerisinde politik dünyanın dışında ekonomik toplum içerisinde konumlandıran ekonomi-politik düşüncesinin tekabül ettiği bir düzleme denk gelir.
Kendi öz-çıkarının peşinden koşmayı yeterli davranış standardı olarak gören
birey, kendi yalnızlığını ve çaresizliğini kendisi üretmiş olmaktadır. Arendt,
işte bu noktaya özel bir önem atfederek, totalitarizmin doğuşunu, eylemsizlik
halinde kalmış toplumun dışında aramamak gerektiğini özellikle vurgular.
Totalitarizmin, bireyi kendi yaşamsal ontolojisi dışında birtakım yasa
benzeri kurgulara bağlaması, Arendt’e göre, modern insanın köksüzlüğünün
doğal bir sonucudur (Berktay, 2010: 81). Arendt’e göre, totalitarizmin işleyiş mantığının temelinde, kendi dünyasına yabancılaşmış bireyin, içerisinde
bulunduğu toplumsal hayatı yeniden anlamlandıracak ve onu dönüştürecek
politik bir kimliğe sahip olmaması yatmaktadır. Bu bakımdan Arendt, iktidarın yayılımını bir tür dirençsizlik durumu ile eşdeğerde tutarak La Boetie’yi
hatırlatır. La Boetie, iktidarın tahakküm edici yapısının doğal bir şey olmayıp,
bütünüyle insanların gönüllü kulluk istençlerinden türediğini vurgulamıştır
(La Boetie, 2011). Gönüllü kulluk, insanların, yönetme ilişkisi içerisinde olma
istençlerinden türemesindendir ki, iktidarın tahakküm araçları insanlar için
kabul edilebilir olmaktadır. Çünkü iktidarın tahakküm araçları sayesinde ve
yine iktidarın ortaya koymuş olduğu yöneten-yönetilen ilişkisinin kültürel
yayılımı aracılığı ile, insanlar, diğerlerini yönetmek amacıyla iktidarın tahakküm araçlarını kullanmayı ister veya bu araçların varlığına rıza gösterir. Aynı
yaklaşımı Arendt’te de görmemiz mümkündür: Arendt de, bireylerin kendi
yalnızlık ve bencilliklerinden koparak ortaklık kurma eylemi olarak tanımladığı politikanın, bireyin, diğer bireyleri bir araç olarak görmesinin önünde en
büyük engel teşkil edeceğini vurgulamıştır. Politika, bireylerin öznel çıkarlarını doğal hak olarak kurgulayan ve buna ilaveten bireylerin birbirilerini
gerektiğinde araçsallaştırmalarının önünü açan işleyişin tamamen karşısında
yer alır.
Arendt’e göre totalitarizmin kökeninde, bireylerin politik eylem imkanlarının ortadan kaldırılması ve onun dışında farklı bir doğa’ya (ya da hakikat
yasası da denilebilir) uyarlanmaya çalışılmaları yatmaktadır. Arendt, bunun
temelinde, bireylerin türdeş sayıldıkları bir politik düzlemin etkisini görür.
Buna göre, toplum, sadece belirli ilişkiler üzerinden işleyen bir makine gibi
kurgulanmakta, böylece bireyler arasındaki farklılıklar yok olmaktadır. Zira,
bireyler, yalnızca verili ilişkiler ağı içerisinde özneleşmekte, ancak bu öznellik, içinde yeşerdiği ilişkiselliğe bağlı kılınmasından dolayı bireyi dışarıda bı-
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rakmakta ve koşullu olmaktadır. İnsanların, tahayyül etme kapasitelerinden
yoksun bırakılmaları, hayatın tüm alanının teknolojik bir halde dizayn edilmesinin sonucu olmaktadır. Arendt açısından “kitle toplumu” burada kritik
bir önemdedir. Çünkü Arendt, bireylerin, sorgulayıcı doğalarından kopartılarak mekanik bir biçimde çeşitli öznelik kipleri dahilinde yeniden dönüştürüldükleri bu çağın yapısını tanımlarken, başvurduğu argümantasyon biçimi
“sıradanlık”tır (Arendt, 2007: 315). Sıradanlık, kişinin, içinde bulunduğu toplumsal yaşamı, sorgulamadan, fakat onu bir hakikatmiş gibi ele alarak onun
bir parçası haline gelme durumudur. Bu, Arendt açısından hem özgürlüğün
hem eylemin yok edildiği bir durumdur; zira, bireyin, hiçbir şekilde ontolojik
belirleyiciliğinin olmadığı bir toplumsal yapıdan bahsetmekteyizdir.
Bu noktada biraz daha duralım. Arendt’in savunduğu görüşler, yani apolitize edilmiş bir toplumsal yaşam sadece devlet mekanizmasını dönüştürmekle kalmaz, fakat aynı zamanda bireylerin sorgulayıcı ve anlamlandırıcı
kapasiteleri sekteye uğratıldığından, bu sistemin yeniden üretilebilirlik vasfı
vardır. Yani totalitarizm, aslında, devamlı surette bireylerin apolitize edilmeleri ile üretilen bir yapı haline gelir. Totaliter bir devletin, ya da totaliter olmaya meyilli bir iktidarın, burada yaptığı şey de, bu yeniden-üretilebilirliği
sağlayacak koşulların oluşturulmasını sağlamaktır. Arendt, özellikle modern
devletlerin, eylemi salt üretime bağlayan yapısına burada göndermede bulunur (İnce, 2013: 292). Üretim, kendi mantığı çerçevesinde belirli eylem kiplerini zorunlu kıldığından, bu eylem kiplerinin öznelerini kendi yasasına dahil
eder. Böylece, üretimde bulunan insanlar, sadece verili üretim yasalarını devam ettirmekle yükümlüdürler.
Burada yeniden Habermas’ın analizine dönmemiz gerekebilir. Habermas,
kamusal alanın ilk belirimi olan burjuva kamusallığından bahsederken, ilk
kırılma anının, ekonominin “özel alan” dışına taşması olduğunu belirtir (Habermas, 2007: 82). Ekonominin hane dışına taşması basit biçimde üretimin
salt özel alandan soyutlanması değildir. Ekonomi, ailenin dışına çıkarken,
aile bireyleri de kamusal yurttaşa dönüşmektedirler. Ancak bireyleri kamusal
yurttaşa dönüştüren asıl husus, modern ekonominin ev yerine pazar üzerinden işlemesidir. Pazar, ekonominin salt üretimin karşılanmasına yönelik faaliyetlerin mekansal biçimi olmaktan çıkmıştır. Pazarın oluşumu nedeniyle
ekonomi artık ticarete dönüşmüştür. Ekonominin ticarete dönüşümü ise bazı
koşulları öngerektirmiştir: İlk olarak, ticaretin önem kazanmasıyla, pazarın
genişletilmesi gerekmiştir. İkinci olarak, artık “gereksinmeler için üretim”,
yerini, “pazar için üretim”e bırakmıştır. Her iki olgunun da birbiriyle ilişkilendirilmesi sonucunda, toplum ile devlet arasında yeni bir ilişki doğmuştur:
Pazarın genişletilmesi fikri, genişleyen pazarda mal ve hizmet mübadelesini
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hızlı ve etkili sağlayacak uzman kurumları gerektirmiştir (Habermas, 2007:
76). İkinci olarak, bu uzmanlaşma vasıtasıyla işleyen yeni ticaret ekonomisi,
mal ve hizmet dolaşımının geniş alanlara yayılması nedeniyle devletin güvenlik hizmetini gerektirmiştir. Son olarak, devletin, vergiler ve artan ticaret
yoluyla zenginleşmesi ve güçlenmesi sonucu doğmuş; dolayısıyla da devletdışı özel alan ilişkileri içerisinde yer alan ekonominin dönüşümü sonucunda devlet de bu özel alan ilişkilerinin içerisine bir garantör biçiminde dahil
edilmiştir.
Arendt, bu olgusallığın eleştirisini yaparken özel alan-kamusal alan arasındaki ayrımın silikleşmesine ve silikleşmenin yarattığı özsel tahribata dikkat çeker: Ona göre, özel alanın kamusal olmaya başlaması, özel alandaki
insan ilişkilerinin kamusal bir anlam kazanarak devletin her an müdahale
edebileceği meşruiyet alanı doğurmuştur. Bir diğer önemli problem, özel alanın dışında bırakılmak istenen devletin, bu yeni ekonomik mantık gereğince, devamlı özel alana davet edilmesi devletin müdahaleci boyutunu artırdığı gibi, devlet ve toplum arasındaki ilişkiler sadece bu mantık çerçevesinde
kavranmaya başlanmıştır. Arendt, devlet ve toplum arasındaki ilişkinin salt
ekonomik mantık üzerine kurgulanmasını ikili bir anlatımla eleştirmiştir: bir
taraftan rekabet ve zenginlik arayışının her şeyi meşrulaştırması olgusu ortaya çıkmış; diğer taraftan “bir arada yaşamanın formel kurallarını inşa etme”
düşüncesi, çıkar kaygısı ve rekabet karşısında geri plana, hatta önemsiz bir
noktaya itilmiştir (İnce, 2013: 293).
Arendt, ekonomideki dönüşlülüğün neticesinde ortaya çıkan bu yeni devlet-toplum ortaklığının siyasal sonuçları üzerinde ısrarla durmamızı ister.
Genişletilmiş bir pazar ekonomisinin, etkin ve müdahale gücü yüksek bir
merkezi bürokrasiyi gerektirmesi sonucunda, devletin, belirli amaçlar dahilinde toplumsallığı biçimlendirip, ilişki düzlemlerini bu bağlamda kurgulamasının önü açılmıştır (Arendt, 2009: 367-8). Genelleştirilmiş bir çıkar uyumunu örgütleyen merkezi devlet aygıtı, bu sayede, insanları nesneleştiren bir
süreci başlatmış olur.

Politik Olan’a Dönüş
Arendt’in totalitarizm eleştirisi, ticaret ekonomisinin giderek devlet aygıtını
daha fazla yetkilendirip toplumsallığı biçimlendirmesine ve bu sayede politik
olan yerine ekonomik mantığın ön plana çıkarılmasına yönelmiştir. Totalitarizm, bir taraftan, gerek bireyler arası ilişkide meydana gelen bencillik ve
rekabetin; gerek devletin, pazarın genişletilmesi noktasında işlevselleştirilmesinin sonucunda oluşmuştur. Dolayısıyla totalitarizm, basit biçimde bir
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“devlet baskısı” olarak tanımlanamaz. Zira, devletin baskıladığı toplum, devletin bu müdahaleci gücünü arzulayan ve hatta ona ihtiyaç duyan bir mantığın belirleyiciliğine tabi olmuş durumdadır. İnsan, kendisine yüklenen öznelik kiplerini sorgulamaktan uzak biçimde toplumsal mevcudiyete sahip olur.
Ancak bu mevcudiyet, onu toplumsallığın içerisinde nesneleştiren süreçlerden başka bir şey değildir. Kendi farkındalığını öne süremeyen, bir ortaklık
duygusu içerisinde varolana eleştirel bir kavrayış sunamayan ve genelleştirilmiş çıkar sisteminin içerisinde kendisine bir yer bulmaya çalışan insanın
özgürlüğü Arendt’e göre modernliğin başlıca problemlerinden bir tanesini
oluşturmaktadır. Özgürlük, Arendt’in eleştirel bakış açısında, bireye dayatılan ilişkilerin sınırlandırdığı bir alan içerisinde anlamlandırılmaktadır. Dolayısıyla da, birey, verili olana dönük eleştirel bir tahayyül geliştirmediği oranda bu “inşa edilmiş” özgürlük alanına dahil olur.
Arendt, politikayı yeniden tanımlayarak bu özgürlük problemini aşmaya
uğraşır. Ona göre politikanın üç temel işlevi vardır: Birincisi; politika, verili
olanın sınırları içerisinde dar kapsamlı bir eylemler dizgesi değildir. Başka
bir deyişle, politika, var olanın devamlı sorgulanması, eleştirilmesi, değerlendirilmesi, kısaca yeniden anlamlandırılmasıdır. İkincisi, politika, bireylerin farklı kavrayışlara ve anlam dünyasına sahip olduklarının – herhangi bir
gerekçeye dayanmaksızın – kabulüdür. Politika, bireylere herhangi bir değeri
dayatma girişimi değil, tam tersi, bireyin kurucu vasfının ontolojik zeminidir
ve son olarak üçüncüsü, politika, bireylerin siyasal hayat içerisinden izole
olmamalarını sağlar (Berktay, 2012: 33-5). Politika, bireyleri apolitize eden
mekanizmaların dengesini sarsan bir özelliğe sahiptir. Apolitizasyonun temelinde yer alan yalnızlığa itilmişlik ve toplumsal ilişkilerin teknik/teknolojik hale getirilmesi, politikanın yaratmış olduğu ortaklık/birlikte inşa edicilik
ve yeniden anlamlandırma süreçlerinin kurumsallaşması ile geriletilir. Bu
sayede bireyler, kendilerinin dışında ve belirleyicilik imkanlarının uzağında
inşa edilen bir toplumsallık yerine, kendilerinin eylemleri ve eleştirel akıllarıyla yeniden anlamlandırılan ve dönüştürülen bir toplum içerisinde yaşama
olanağına kavuşurlar.
Arendt’in politik olana ilişkin saptamaları, Lefort’un haklı biçimde dile
getirdiği gibi, yirminci yüzyılın bir totalitarizm çağı olmasından dolayı düşüncenin yeniden yorumlanmasını gerekli kılan bir düzleme (Berktay, 2012:
36) işaret ediyor. Arendt, politikayı tanımlarken, bu kaygıdan hareketle, toplumun kendisini yeniden kurucu bir güç olarak örgütlemesi fikri üzerinde duruyor. Politikanın, verili olanın yeniden üretilmesine dair modern kavrayışın
tam zıddında yer alması gerektiğini savunan Arendt, bu bağlamda politikayı
salt kurucu bir eylem olarak görmez. Arendt’e göre politikanın asıl önemli
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tarafı, “yapıyor olduğumuz şeyi düşünmektir” (Berktay, 2012: 38). Dolayısıyla
politika, toplumun kurucu vasfına göndermede bulunsa da, bu kuruculuğun
asıl önemli bileşeni olarak sorumluluk kaygısını ön plana çıkartır. Arendt,
sorumluluk kavramını, politikanın içerdiği ortaklık düşüncesinin meşru zemini olarak ortaya koyar. Bencillik ve rekabet gibi olguların karşısında yer
alan Arendt, politikayı, sorumluluk düşüncesiyle gelişen bir ortak eylemlilik
olarak okur.
Arendt’in politik felsefesine biraz daha yakından baktığımızda, onun “eylem” kavramına aşırı bir ilgi duyduğu hemen fark edilecektir. Diğer tüm davranışlar (Arendt özellikle ‘İş’ ve ‘Emek’ ile karşılaştırır) göz önünde bulundurulduğunda, insanın onsuz yapamayacağı yegane şey eylemin kendisidir
(Arendt, 2009). Eylemi özel kılan, insan ile yaşam arasındaki bağ olması ve
insanı yaşama aktarmasıdır. İnsani eylem sayesinde içinde bulunduğu durum ile arasında bir bağ kurar, onu reddeder, kabul eder ya da yeniden dönüştürür. Kısaca eylem, insanın hayat ile ilişkisinin biçimidir. Eylemsizlik hali,
ölümün yaşam içerisinde deneyimlenmesidir (Arendt, 2009: 258). Eylem üzerinden politik felsefesini inşa eden Arendt için, eylem ile özgürlük arasında
doğrudan bir bağ vardır. Arendt, tıpkı bir varoluşçu gibi, özgürlüğü birtakım
doğal ya da verili durumlar içerisinden anlaşılamayacağını savunur. İnsan,
özgürlüğü, ancak eylem sayesinde, hayata karşı inisiyatif alarak elde edebilir
(Berktay, 2012: 42). Özgürlüğün bir eylem dolayımı ile kazanımı Arendt’te
politika olanın ontolojisidir. Politik olan, bütünüyle insanın eylemliliğiyle
varlık kazanır. Böylece Arendt, insanın dışında kendi saf gerçekliğine sahip
olan bir politik kavrayışın olamayacağını ileri sürer. Politik olan doğrudan insanın eylemliliğinden türemektedir. Eylem ile özgürlük arasındaki doğrusal
ilişkinin mantıki sonucu olarak, Arendt, politikayı, bir tür özgürleşme durumu olarak tahayyül eder (Hansen, 1993: 113).
Arendt’in eylem ve özgürlük arasındaki doğrusal ilişkiyi politikanın ontolojisi biçiminde kurgulaması, politikayı sürekli devrim tarzı bir kavrayışa yönelmemize neden olabilir. Ancak, Arendt, eylemin içeriğinde yer alan ortaklık kavramına ısrarla vurguda bulunur. Ortaklık, politik olmanın önkoşuludur; zira,
ortaklığın kendisi doğal bir şey olmayıp, insanların ürettiği bir şeydir. Ortaklık, insanlar arası ilişkilerde, müşterek bir standart yaratabilme ve dünyayı ortak bir pencereden tahayyül edebilmenin ve anlamlandırmanın bir sonucudur.
Arendt’in, çatışmacı ve rekabetçi bir ilişkiselliğin karşısında önerdiği politika,
ortaklık anlayışını zorunlu kılar. Ancak ortaklık, totaliter bir mantığın uygulamaları gibi dayatma yoluyla işlemez. Arendt, insanların kendi biricikliklerini
temel alan bir politik felsefenin temsilcisi olarak, insanların, kendi tekilliklerini koruyup sürdürebilecekleri bir ortaklık durumu olarak politik felsefeden
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bahseder (Berktay, 2012: 52). Arendt’e göre bireyler, kendi tekilliklerini ancak
potansiyel halde bulunan bir çoğulluk durumunu yaratabilmeleri ile kavrayabileceklerini iddia eder. Ona göre, çoğulluk durumu, hem tekilliğin sürdürülebildiği – bu bağlamda insanın politik bir özne, yani kurucu özne olarak ele
alındığı – ve bunun ortak bir değer etrafında herkes tarafından saptandığı bir
durumdur. Arendt, bu çoğulluğu, politik olan olarak ifade eder. Politik olan,
insanın, kendi tekilliğini başkaları ile ilişki içerisinde kurmasına işaret ettiği
gibi, kendisinden farklı olanların da tıpkı kendisi gibi bir tikelliğe sahip olduğunu tanıdığı, dolayısıyla sorumluluk duygusunu geliştirdiği şeydir.
Arendt’in, politik olana ilişkin saptamaları, bireyin zorunluluklar dünyasından kopması gerektiğine dair antik kavrayışı çağrıştırır. Zira Arendt, bireyin, içinde yaşadığı koşullara ilişkin bir tür bağımlılık içerisinde olmasını,
kesinlikle özgürlüğün yokluğu biçiminde tanımlar. Çünkü özgürlük, bireyin,
kendi tahayyül gücünü serbest bırakabilmesi ve kendisini koşullardan bağımsız kılarak eylemiyle yaşadığı hayatı yeniden kurgulayabilmesidir. Diğer
bir deyişle, Arendt, Aristoteles’i andırırcasına, özgürlüğü doğrudan doğruya
politik olana atfeder. Ancak Arendt, Aristoteles’in, Polis’i Özel Hayat’ın (Oikos) baskılanması uğrunda öne çıkartmasına karşı çıkar. Arendt, bu tarz bir
ayrım gütmez, zira onun epistemolojisinde kamusal alan ile özel alan arasındaki ayrım hiyerarşik değildir.
Arendt, gereksinmelerin bağımlılığı altındaki özgürlüğe karşı çıktığı gibi,
birey ile dışsal koşullar arasında müdahalesizlik (negatif) ya da destekleyici
(pozitif) koşullara dayalı özgürlük biçimlerine de karşı çıkar. Özgürlük, koşullar ile birey arasında maddi bir kapasiteye indirgenemeyeceği gibi, müdahalesizlik biçiminde her an tahakküm ilişkisine kapı aralayacak şekilde de anlaşılamaz.2 Çünkü her üç tarz-ı özgürlük de, birey ile dışsal olan arasında var
olan hiyerarşik ilişkiyi olumlamaktadır. İşte Arendt, bu olumlamanın kendisine karşı çıkar, çünkü o, bireylerin biricikliğinin dahil edildiği bir özgürlük
anlayışını savunur. Böylesi bir özgürlüğün imkanı ise kamusal alanın inşa
2 Özgürlüğe ilişkin cumhuriyetçi perspektifin önemli isimlerinden bir tanesi olan Philipp Pettit’nin geliştirdiği
bir kavram olan “tahakküm yokluğu olarak özgürlük”, Berlin’e yönelik eleştirinin odak noktası olarak ortaya
çıkmıştır. Pettit, özgürlüğün müdahalesizlik olarak anlaşılmasının, gerçek anlamda bir özgürlük durumuna tekabül
etmeyeceğini öne sürer ve onun meşhur “köle” örneğini verir. Buna göre; bir köle, efendisinin altında efendisi
tarafından kendisine müdahale edilmeksizin hayatını idame ettirebilir. Ancak bu durum, ne kölenin özgür olarak
adlandırılabilmesini sağlayabilir, ne de efendi-köle arasındaki ilişkinin niteliğini ortadan kaldırabilir. Pettit, bu
nedenle, özgürlüğü tahakküm yokluğu olarak ele alır. Tahakküm yokluğu olarak özgürlük, köle örneğindeki gibi,
müdahale kavramından farklı olarak, bireyin, bir başkasına bağımlı olmaması durumunu ifade eder. Pettit, bu
nedenle, bireye gerekli koşullarda müdahale edilerek onun özgür birisi haline getirilebileceğini iddia ettiği gibi,
kendisine müdahale edilmeyen birisinin, o anda özgür sayılamayacağını savunur (Pettit, 1998: 43-9). Bunun bir
örneği olarak engelli insanlar gösterilebilir. Engelli insanlara müdahale edilmediğinde, bu durumun onları özgür
yapmaya yetmediğini çok rahatlıkla ifade edebiliriz. ele almaktadır. Neo-liberalizm, verili ve değişmez bir hakikat
söylemine göndermede bulunarak, bireyleri ve devleti bu norm altında yeniden inşa eder. Bu bakımdan neoliberalizm, çalışmanın içeriğine uygun olacak biçimde, politik özneliğe tamamen aykırı gelişen bir akılsallık olarak
tartışılacaktır.
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edilmesidir. Kamusal alan, söz’ün dolayımlandığı ve bireylerin, kendilerini
söz ile karşısındakine aktardıkları yerdir. Arendt’in söz’e vurgusunu burada
iki şekilde okumak gerekmektedir: İlk olarak, Arendt, söz’ün kuruculuğuna
yaptığı gönderme ile, kamusal alanın her an yeniden inşa edilebilirliğine dikkat çeker. İkinci olarak, söz’ü, her insanın içkin potansiyeli biçiminde okuyarak, herkesin katılım noktasında eşit hakka ve özgürlüğe sahip olduğunu
dolaylı biçimde vurgular. Dolayısıyla, kamusal alan, hem bireysel tekilliğin
ve özgürlüğün hem de karşılıklı eşitlik ve sorumluluğun ortak bir anlam dünyasını yaratacak biçimde eşgüdümlü biçimde inşa edildiği alandır.

Kamusal Alanın Ontolojisi: Bir Özgürlük ve Katılım Felsefesi
Olarak Cumhuriyetçilik
Arendt’in düşünceleri, bize, bireylerin, totalize olmuş bir iktidar mantığının
yaratmış olduğu apolitik durumdan kurtulabilme imkanlarının ontolojisini
tahayyül etme fırsatı doğurur. Hayatın her alanına sirayet eden ve toplumdan
farklılaşmış bir siyasal iktidara karşı bireylerin kendini gerçekleştirmeleri
veya ifade etmeleri nasıl mümkün olabilir? Arendt, iktidarın genişlemesi durumu ile eşzamanlı gelişen apolitizasyon arasındaki korelasyonun olağan bir
sonucu olarak gördüğü totalitarizme karşı politik olanı öne çıkarırken cumhuriyetçi bir felsefenin ana hatlarını çizer.
Cumhuriyetçilik fikri, Arendt’te, yasalı bir yönetim olgusuna işaret etmekle kalmaz, aynı zamanda ortaklık ve katılım üzerine temellendiğinden,
cumhuriyet tam bir Res Publica durumudur, yani yönetimin “sahibi” halkın
kendisidir. Ortaklık düşüncesinin Arendt’teki önemini biliyoruz, ancak cumhuriyetçilik içerisindeki ortaklık düşüncesini biraz daha açmakta yarar var.
Cumhuriyetçilik düşüncesinde ortaklık fikri ikili bir etik kavrayış üzerine
oturtulmuştur: İlk olarak, ortaklık, yani bireylerin bir arada yaşama iradelerinden doğan bir ortaklık bilinci, yönetimde yozlaşmayı engelleyecek bir ilkedir. Yozlaşma, ya da iktidarın kötüye kullanımı, cumhuriyetçilik düşüncesinin
tarihsel kökenlerinde bulunan bir eleştiridir aynı zamanda. Cumhuriyetçi felsefe, uzun yüzyıllar boyunca kurguladığı politik evreninde yozlaşma olgusunu en kötücül durum olarak tahayyül etmiştir (Guarini, 1990). Bu tahayyülün
temelinde yatan şey, Makyavel’in ısrarla durduğu “birlik” arzusu yatmaktadır. Makyavel’e göre, siyasal birliğin olmadığı bir düzlemde yozlaşmanın kaçınılmazlığı mümkün olduğu gibi, aynı zamanda siyasetin kendisi de ortadan kalkacaktır (Makyavel, 2009). Bu nedenle cumhuriyetçi felsefe, köklerini
Aristoteles’e kadar geriletir, zira yozlaşmanın ne denli büyük bir risk olduğu
ilk defa Aristoteles tarafından dile getirilmiştir (Aristoteles, 1993). Yozlaşma-
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nın engellenebilmesi ise, bireysel ve topluluksaldır: Bireylerin erdemli olmaları, yozlaşmanın önüne geçecek gerekli etik düzeni sağlar. Topluluğun kendi
varoluşunu ortak bir yönetim altında sürdürebilmesi bilinci de, yurttaşların,
yönetimleri ile ilgili konularda sorumlu ve katılımcı bir şekilde davranmalarını gerekli kılar (Honohan,2002).
İkinci olarak, ortaklık düşüncesi sayesinde, bireylerin birbirilerini devamlı kendilerine rakip olarak görmelerinin önüne geçilmiş olur. Bu olgu, özellikle son dönem cumhuriyetçi yaklaşımlar içerisinde liberalizme yöneltilen
eleştirilerin başında gelmektedir (Skinner 2008, Sandel 1996, Pettit 1998).
Bu eleştiriler, tarihsel süreç içerisinde merkezi yönetimin giderek daha fazla
müdahaleci olmasının önünü açan koşulların yaratılmasında liberal ekonomi
anlayışının bir ideoloji biçiminde toplumu apolitikleştirdiği iddiasından türemektedir. Rekabetçiliğin bireyler arasına kadar inmesi ve pazarın genişletilmesi için bu rekabetçiliğin de aynı oranda artırılması, bireyler arası politik
bağlar yok olmuş, onun yerini herkesin bir diğerini rakip olarak gördüğü bir
çatışma durumu almıştır. Bu rekabetin hem altyapısını sağlayan ve koruyan
devlet, yalnızlaşan ve kendi çıkarlarını en üstte görmelerinden dolayı daha
fazla korunma talep eden bireyler karşısında daha yetkin ve güçlü bir konuma “meşru” biçimde ulaşmıştır. İşte bu nedenle cumhuriyetçilik, ortaklık
fikrini salt yurttaşsal (civic) bir bilinç olarak gördüğü için değil, fakat aynı
zamanda ortaklık olgusunun yozlaşmış bir toplumsallığı ortadan kaldıracağı
ve bu toplumsallık içerisinden türeyen devletin yetkinlik kapasitesini de sınırlandıracağı için benimsemektedir.

Cumhuriyetçi Kamusallık
Kamusal alanın kurucu irade bağlamında bir potansiyel olduğunu kabul ettiğimizde, cumhuriyetçiliğin önemli bir temasına vurgu yapıyoruz demektir.
Cumhuriyetçilik, bir taraftan yurttaş iradesi ve erdemine önem atfederken,
öbür taraftan bu iradeyi somut bir eylem kategorisinde hayata geçirmek ister.
Böylece, cumhuriyetçilik sadece katılımın önemini vurgulayan negatif karakterde bir felsefe olmaktan çıkar, katılıma alan açmayı talep ederek pozitif bir
görüntü çizer. Cumhuriyetçilik, bu bakımdan, katılım olgusunu garantiye alacak yasal mekanizmaların etkinliğinden ziyade, bu mekanizmaların potansiyel olarak içerdiği aşkın bir bürokratik tahakküm ve apolitizasyon nedeniyle,
katılımın özneleri olan yurttaşların eylem imkanlarına daha fazla önem atfetmektedir. Yasalı yönetim olarak cumhuriyetçilik, ancak bu yönetimin yurttaşların somut iradesi ile dengelenip denetlendiğinde anlamlıdır.
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Yasanın yönetimi olarak cumhuriyetçilik, aşkın bir yasanın erişilmezliğini
koruduğu ve bu nedenle topluma kapalı olduğu bir olguyu ifade etmez. Yasanın yönetimi, her şeyden evvel, cumhuriyetçiliğin monarşiye, ya da keyfi
olarak nitelendirilecek olan iktidar tiplerine, olan tepkisinde görülür (Tunçel,
2010). Monarşinin, ya da tek kişinin iktidarının, bir taraftan sınırsız bir iktidara alan açması, diğer taraftan apolitizasyon nedeniyle halkın tahayyül gücü
ve imkanının yok edilmesi nedeniyle, politik olan yok olma tehdidiyle karşı
karşıya kalır. Cumhuriyetçilik, keyfi iktidarı sadece monarşiyle de sınırlı görmez. Kendisini sınırsız bir alan içerisinde konumlandırma imkanına sahip
her siyasal iktidar, ki Arendt bunu totalitarizmin kaynağı olarak görür, keyfiyete ve apolitizasyona sebep olur. Yasalı yönetim, ilk elde yönetimin bu keyfiyet olanağını ortadan kaldıran prosedürel bir mekanizmayı ifade eder. Ancak
daha önemli bir tarafı, yasanın oluşum koşullarının vurgulanmasıdır. Cumhuriyetçi düşüncenin yasalı yönetimden kast ettiği de tam da budur: Yasa, doğal bir hammadde olmadığından ötürü, birtakım iradi eylemler sonucu açığa
çıkmıştır. İradi bir eylemin yasa halini alması ise, yani kapsayıcı ve içerici olması nedeniyle, mutlak düzeyde bir müzakere ve ortaklığa işaret etmektedir.
Dolayısıyla yasa, kaynağını, toplumsallığın içerisinde süregelmiş müzakere
ve ortaklık aşamalarından almıştır. Yasa, genelleştirilmiş kurallar olarak, bir
arada yaşam iradesini göstermiş ve karşılıklı sorumluluğu temel ilke olarak
kabul eden bir yurttaşlar topluluğunun ontolojik birliğini yansıtmaktadır. Yasa’ya doğuş sebebi veren ve ona bir anlam katan yurttaşların politik eylemleri olduğuna göre, yasanın yönetimi, bu politik imkanın kurucu vasfının kabul
edilmesinden türer. Şu halde cumhuriyetçiliğin temel yasası, halkın egemenliği formülasyonunda kendini gösterdiği gibi, halkın kurucu özne olarak tanınmasıdır. Hiçbir yönetim, bu kurucu özneliğin temel vasfı olan politik inşa
etme yetisini elinden alamaz. Dolayısıyla cumhuriyetçilik düşüncesinde halkın
iradesi kurucu iktidarı temsil ederken, siyasal yönetim, bu kurucu iradeye bağlı
olan ve kaynağını ondan alan tali iktidar olarak okunabilir.
Cumhuriyetçiliğin bir taraftan kamusal eyleme yüksek bir önem atfetmesi
yurttaş katılımını önceler. Fakat diğer taraftan da siyasal yönetimin yetkeselliğinin genişleyerek otoriter bir iktidara kapı aralayacak düzeyde olması sonucunda tüm kamusal özgürlüklerin ortadan kalkacağı endişesini de taşıyan
cumhuriyetçilik, özgürlükler ile endişeler arasında bir denge yaratmak ister.
Bu denge, tarihsel bağlamda cumhuriyetçi felsefenin ayırt edici yönlerinden
bir tanesi olan karma anayasa fikridir (Finley, 2003: 23). Karma anayasa, bir
taraftan kamusal katılımı önceler ve ona imkan açmak isterken, diğer taraftan, bu katılımın doğal sınırlarını belirlemek ister. Cumhuriyetçilik, yasalı
yönetim anlayışını, yukarıda belirtildiği üzere, halkın kurucu irade oluşuna
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duyulan bir kavrayışla ele alır. Bu nedenle de, temel endişe, halkın kurucu
gücünün “sınırsız” doğasının kendi kendisini ortadan kaldıracak çapta genişlemesinin önüne geçmektir. İşte karma anayasa fikrinin özünde bu vardır:
Uzun yıllar sonra liberalizmin de referans alacağı kuvvetler ayrılığı prensibi,
cumhuriyetçiliğin antik döneminden bu yana savunulan bir prensip olmuştur.
Cumhuriyetçiliğin yasalı yönetime olan vurgusu, antik Yunan düşüncesinden esinlenerek, demokrasinin yozlaşma tehlikesine karşı bir önlem olarak görülür (Tunçel, 2010: 23). Demokrasi, halkın yönetsel gücüne doğal bir
sınırsızlık atfeder ve demokrasi, tanımı ve muhtevası gereği, halkın yönetme
kabiliyetinin yoğunluğuna göndermede bulunur. Cumhuriyetçilik ise, halkın
bu gücüne gereken saygıyı duymakla beraber, bu sınırsızlığın olası tehlikeli sonuçlarına karşı sınırlandırıcı bir modeli sunar. Halkın kurucu iradesine
doğrudan göndermede bulunan demokrasinin yerine, cumhuriyetçilik, bu kurucu niteliğin daimi ve sürdürülebilir olabilmesi için birtakım önlemleri şart
koşar. Yeniden önermemizi tekrarlamak gerekirse, cumhuriyetçiliğin yasalı
yönetim anlayışı, halkı sınırlandırmak amacından değil, halkın kurucu niteliğinin ve gücünün, bir daha aynı kurucu gücü ortadan kaldıracak şekilde
biçimlenmesinin önüne geçme amacından türer.

Özgürlük ve Kamusallık: Gerilim mi, Uzlaşı mı?
O halde cumhuriyetçi düşünce temel bir gerilim noktasına doğru evrilir:
Halkın kurucu gücüne olan atıf, temelde erdem gibi tekil unsurları gerekli kılıyorsa, o halde bireysel özgürlükler ile kamusallık arasındaki denge nasıl tesis edilecektir? Bu tartışma, özellikle liberallerin cumhuriyetçilere yönelttiği eleştirilerin başında gelmektedir. Liberalizm, bireysel özgürlüğün mutlak
biçimde siyasal yönetimin müdahalesizliği üzerinden kurgularken, cumhuriyetçiliğin, özgürlüğü kamusallık üzerinden eyleme indirgemesini, siyasal
yönetimin yetkeselliğini artırmak zorunda kalacağını, böylece özgürlük alanının genişlemesinin değil, tam tersine gerilemesinin söz konusu olacağını
ileri sürmektedir.
Cumhuriyetçiliğin eleştirisi ise, Tocqueville’den başlayarak, özgürlüğü
salt bireysellik teması üzerinde düşünmenin, yönetimin sınırlandırılması ile
bağdaşmayacağıdır. Başka bir ifadeyle, bireysel özgürlüğün ancak müdahalesizlik üzerinden gerçekleşeceğine dair kavrayış, devletin, yetkeselliğini artıracak çapta örgütlenmesini yine de mümkün kılmaktadır. Devletin bizatihi
amacının, bireysel özgürlükler ile sınırlandırılması fikri makul gözükse de,
devleti sınırlandıracak ya da onu olması gereken yerde tutacak kadar etkili
olmayabilir. Cumhuriyetçi eleştiri, burada özellikle maddi çıkar çatışmaları
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ve rekabetçi bir toplumsallığa yönelir. Bireyler arası ilişkilerde temel kuralın
bencillik ve rekabet olması, bireyleri birbirileri ile mücadele etmeye zorladığı
gibi, devleti de bu bağlamda yetkilendirir. Kapitalizmin erken aşamalarında
toplumun geçirdiği ekonomik dönüşüm ve rekabetçi toplumsallık, özellikle devletin merkantilist politikalarının bir sonucu olarak kabul edilmekteydi
(Arrighi, 2002: 38). Bu bakımdan, rekabetçi toplumsallığın sürdürülebilirliği,
devletin ulusal ve uluslararası çapta şiddet gücüne bağlıydı. İşte cumhuriyetçi felsefenin, Arendt’i de bu noktada hatırda tutmakta yarar var, özellikle
özgürlüğün liberal yorumuna dönük eleştirisi, tam da bu özgürlüğün toplumsallığı çok dar kapsamda bir uzmanlaşmış ilişkiler üzerinden ele alması ve bu
ilişkilerin hiçbir tahayyüle açık olmayıp, bütünüyle stratejik hesaplamalar
dahilinde kurgulanmasına yönelik olmaktadır. Bu noktaya dikkat çeken Polanyi, tarihsel bağlamda, kendi mülkiyetini yönetime karşı korumak isteyen
grupların, giderek bu mülkiyeti halka karşı da koruma isteklerinin ortaya çıktığını, böylece mülkiyet üzerinden devletin sınırlandırılmasının tersine, büyük oranda yetkilendirildiğinin altını çizer (Polanyi, 2002: 304).
Özgürlük, kamusal mahiyette sahip olduğu değerini, bireyin, kendisini
toplum içerisinde ifade etmesi ve kendisini yeniden anlamlandırabilmesinde
kazanır. Bu nedenle cumhuriyetçilik açısından özgürlük, bireyin, kendi bireyselliğinden sıyrılarak, bir ortaklık arzusu ile kendisini kamusal alanda yeniden kavramasıyla gerçekleşir. Zira cumhuriyetçiliğin eleştirisinin temelinde
olan bireysellik, kişinin sadece kendi çıkarını üst-yasa olarak kabul etmesi
ve bu bağlamda diğer bireyleri kolaylıkla araçsal mahiyette görmesidir. Bu
kavrayışın toplumun en alt katmanına kadar davranış kipleri üzerinden yerleşimi, totalitarizmi bireyler arası ilişkilerde ortaya çıkartır.
Son olarak yeniden Arendt’i hatırla[t]makta fayda görüyorum. Arendt, kurguladığı cumhuriyet fikrinde, birbirilerinden yalıtılmış ve apolitikleştirilmiş
bireylerin, kamusal alan içerisinde çatışmacı bencilliklerinden sıyrılarak kendi kurucu potansiyellerini bir ortaklık düzleminde açığa çıkarabileceklerini
vurgular (İnce, 2013: 302). Bu tarz bir kamusal anlayış, her şeyden evvel, bireylerin, bir arada yaşama ilkelerinin ana hatlarını düzenlediği gibi, bu alan
içerisinden meşrulaştırılan siyasal iktidarın sınırlarını çizer. İkinci olarak, bu
sınırlandırma neticesinde, siyasal iktidar, kurucu irade olan halkın değişimi ve dönüşümü doğrultusunda yeniden yapılandırılır. Arendt’in felsefesi,
bu bağlamda, siyasal iktidar ile toplum arasındaki mesafenin daraltılması ve
farklılaşmanın önüne geçilmesi üzerine yoğunlaşmıştır diyebiliriz. Kamusal
alanın, halkın kurucu iradesinin ontolojik zemini oluşu, siyasal birliğin dinamizmine katkı sağladığı gibi, toplumun apolitizasyonunun da engelleyicisi
olarak işlev sağlar.
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Sonuç
Politika, insanın kendisini var etmesi ve anlamlandırması noktasında etik bir
misyon üstlenmiştir. Politik olan, insanların birbirileri ile ilişki içerisinde
olduklarının ve bir arada yaşamın ilkelerini, sahip oldukları irade ile beyan
etmelerinden türer. Politika, bu bağlamda, karşılıklılığın ve ortaklığın toplumsal yansımasıdır. Bu ortaklık ve karşılıklılık bir taraftan tekilliğin tezahürü ve tanınmasına yönelirken, diğer taraftan korunması gereken bu tekillik
düzlemini evrensel bir standarda yükseltir. Böylece, bir arada yaşamın öznesi
olan bireyler, herkesi kapsayan bu evrensellik altında işbirliği koşullarını yaratabilirler. Bu sayede hem birlikte çalışma, üretme, yaşama olanağı sağlanırken, hem de bu olgusallığın devamlılığını sağlayacak hukuk mekanizması
ortaya çıkar. Dolayısıyla politika, ontolojik olanı norm’a, normsal olanı ise
giderek kaideye dönüştürür. Ancak politikanın muhtevasındaki asıl anlam,
politik olan’ı ortaya çıkartan koşullardır. Bu koşullar, bireylerin gösterdikleri iradeden türemektedir. Bireylerin iradeleri, bir taraftan bir arada yaşama
imkanını sorgulayan tahayyüllerinin bir sonucudur; diğer taraftan bu iradelerini somutlaştırma hakkı ve yetkisine sahip olduklarının ifadesidir. Dolayısıyla, insanları bir arada tutma ve yönetme erkine sahip olan politik bir birlik
(Devlet), bir irade beyanından doğar.
Teorideki tartışma, bu irade beyanının her zaman sunulabilir olup olmadığına ilişkindir. Bir yoruma göre, toplumsal sözleşme mahiyetindeki
bu kurucu irade beyanının rutin seçimler ile yenilenmesi yetersizdir. Buna
göre, halkın, belirli aralıklarla toplumsal kaideleri yeniden belirleme hakları pekala olabilmelidir. Ancak diğer bir yoruma göre de, halk dinamik ve
değişkenlilik arz etmesi bakımından halka kalıcı bir yasa yapma imkanı
her zaman sunulamaz. Kurucu irade, kendisinden başka bir irade toplumsal
uyumu bozamasın diye bir seferliğine bir sapma yaratarak ilkeleri belirlemiştir. Olağandışı koşulların içerisinde bir olağan hale kavuşma arzusu
nedeniyle kurucu irade belirmektedir. Kurucu irade, kendisinden sonraki
politik ortamın dayandığı zemini belirtir. Kurucu iradenin her seferinde
sorgulanması, toplumsal hayatın hangi ilkeler dahilinde belirlendiğine dair
bir belirsizlik algısı yaratabilir.
Bu yorumlara, pek çok ilave eşliğinde, rastlamak mümkündür. Dolayısıyla da temel problem, en azından bu çalışmadaki sorunsal düşünüldüğünde,
toplumsal yaşamın anlamlandırılması noktasında irade hakkına sahip olan
bireylerin kendilerini ifade ve temsil edebilmelerinin imkan ve ölçütü nedir?
Politika, bireylere nasıl bir imkan sağlamalı, ya da politik olmak neden önemli sayılmalıdır? Bu sorular, esas itibariyle, davranışlara ilişkin belirlemeci
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bir mantığı devreye sokan neo-liberal tezler düşünüldüğünde daha anlamlı
hale gelir. Yaşamın, salt teknik-rasyonel kurallara göre işlemesi gereken bir
saha olduğunu savunan neo-liberal akılsallık, toplumsal hayatın tüm kurum
ve ilişki yapılarını “kurmak” istemektedir. Bireylerin, verili bir rasyonellik
ölçütünün işlemesinden sorumlu oldukları apolitik ve edilgen toplumsallık,
herkesi “teknik bir hizmetli” durumuna indirgemektedir. Yaşamın tüm alanlarının belirli kod ve kurallara tıkılması, bireylerin bunların nedenlerini ya
da alternatiflerini sorgulamalarından çok, bu kuralların devamından sorumlu
nesneler olmasına neden olur. Kısaca neo-liberalizm, bireylerin sadece apolitizasyonuna neden olmaz, onların yaşama dair irade beyan edebilme yetisine
karşı da bir müdahale biçimini temsil eder.
Politik olan bu bağlamda bir akışkanlık ve olumsallık durumunu temsil
eder. Toplumsal yaşamın tümüyle kodlandığı bir düzen politik değil, teknik
süreçler toplamıdır. Anlamlandırma arzusu, her şeyden evvel, var olanın sorgulanması ve yeni bir anlamın beyan edilmesiyle mümkün olur. Toplumsal
yaşamın salt belirli kuralların eşliğinde istikrarına odaklanan bir yapı, politik
olmayı da frenleyecektir.
Kamusal alan, bu bakıma, kodlara sıkıştırılmış ve makineleştirilmiş bir
toplumsal yaşam içerisinde bireylerin politik özne olduklarını yeniden hatırladıkları bir zemini temsil eder. Kamusal alanın her şeyden evvel iletişim
olgusuna doğrudan vurgu yapmasının altında da bu yatar. İletişim, kamusal
alanda, dışsal alandan bireylere yüklenen verili kodların tekrarını değil, tekile
ait olanın, hatta genelleşmiş bir beyan olmayıp kişisel bir heyecanın karşılıklı olarak ifade edilmesidir. Amaç ya da hedef, belirli bir standardı baskılamak değil, bir arada yaşamın gerekçesini sunabilmektir. Cumhuriyetçiliğin,
kamusal alanın ontolojik bir imkanı olarak değerlendirildiği bu çalışmada,
politik olan yeniden sorunsallaştırılmıştır. Bireyin doğal hakları ya da temel
davranış kiplerinden türetilen bir argüman, bireyin bir tür teknik-özneye dönüşmesine neden olmaktadır. Bireyin, kendisinden farklı olana karşı kendi tekilliğini korumak zorunda kalarak toplumsal yaşamın bireyler arası bir çatışma ortamına dönüşmesini olgusal bir referans alarak bu çatışma ve rekabeti
doğallaştıran söyleme karşı cumhuriyetçi bir kamusal alan modelinin önerisi tekrar hatırlanmalıdır. Bireyin politik vasfı, kendisi gibi olanlarla aynılığı
fark etmesine veya onlarla ortak bir kayba ya da mutluluğa sahip olacağını
fark edebilmesi ile başka bir olgusallığa kapı aralar.
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Sosyal bilimlerde kavramlar her zaman birden çok anlam içermiş ve farklı kullanım alanlarına sahip olmuştur. Bu durum sosyal bilimlerin kompleksliğinin
doğal bir sonucudur ve belirli bir dereceye kadar kabul edilebilirdir. Ancak bu
durum büyük akademik ve ahlâkî problemler de doğurabilmektedir. Bu kavramların çok anlamlılığından ya da kesin bir şekilde tanımlanamayışlarından
istifade edilerek, çeşitli siyasi sistemler ya da ekoller muğlak biçimde ama kategorik olarak reddedilebilmektedir.
Bu muğlak kavramların en popüleri, son dönemde “sol” çevrelerin en
önemli analiz araçlarından biri haline gelen “neoliberalizm”dir. Bu kavram
20. yüzyılda liberalizmde gerçekleşen teorik dönüşümlerden tutun da Yeni
Sağ siyasetinin ekonomi-politiğini açıklamaya kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Özellikle, 70’lerden sonra siyaset, iktisat ve yönetim teorilerinde hakim paradigmaların çökmeye başlamasıyla neoliberalizm teriminin
de “solcu” yazarların vazgeçilmezi haline geldiği görülmektedir. Sol cephe,
artık liberalizm eleştirisini doğrudan kapitalizm üzerinden değil neoliberalizm üzerinden yürütmektedir. Hatta denilebilir ki, neoliberalizm evrensel bir
hakaret haline gelmiştir.
Neoliberalizm terimini, liberal siyaset teorisi açısından önemli kılan husus bu terimin “sol”cular tarafından çok kullanılması değildir şüphesiz. Gündemimizde olan sadece teorik bir tartışma olsaydı, neoliberalizm üzerine rahat konuşulan bir tartışma alanı olurdu. Kendine neoliberal diyen yazarlarla
bu yazarların eleştirmenlerinin ortaya koydukları tezler üzerine yapılacak
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analitik bir inceleme tartışmayı çabucak olgunlaştırabilirdi. Ancak, zannediyorum ki, teori, bu tartışmanın en zayıf halkasıdır. Çünkü “sol” teorisyenler,
neoliberalizmin teorik altyapısından ziyade, neoliberalizmi, neoliberal olduğu varsayılan reel politik gelişmeleri eleştirmek için bir “maymuncuk” gibi
kullanmaktadırlar. “Maymuncuk”la kastedilen, bir “solcu” tarafından hoşlanılmayan her türlü siyasal-ekonomik gelişmenin, neoliberalizm terimi ile
rahatça aydınlatılabilmesi durumudur. Burada "sol" terimi, serbest piyasa
ekonomisi ve serbest piyasa iktisat teorileri ile arasına önyargılı bir mesafe
koyanlara gönderme yapmak için kullanılmaktadır.
Neoliberalizm şemsiyesi altında anlatılmak isteneni üç grupta toplayabiliriz. Birincisi liberal teoride 20. yüzyılda gerçekleşen dönüşümlerdir, ikincisi
kamu yönetim anlayışında geleneksel yönetim modelinin sarsılarak kamu işletmeciliği modelinin kabulüdür (Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı da bir başka
muğlak kavramdır ve aynı şekilde istismara açıktır), üçüncüsü ise bu değişiklikler etrafında şekillendiği varsayılan siyaset yapma anlayışındaki değişikliklerdir. Siyaset anlayışındaki değişiklikleri genel itibarı ile Yeni Sağ olarak
adlandırmak daha doğrudur. Özellikle Thatcher ve Reagan yönetimleri, verilen temel örneklerdir. Bunun yanında Çin’in Deng liderliğinde başlattığı
piyasalaşma reformları da Yeni Sağ siyasetin içinde zaman zaman sayılsa da,
Çin’in değişimi şüphesiz çok daha devrimci bir gelişmedir. Bu yazı da neoliberalizmin teorik altyapısı üzerine bazı sorular yöneltilecektir.
“Neoliberalizm” terimi ile verilmeye çalışılan temel mesajlardan biri, bu
üç gelişme türünün birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve biri gerçekleşmeden
diğerlerinin de gerçekleşemeyeceğidir. Kurulmak istenen bu nedensellikteki
en önemli problem neoliberal olduğu varsayılan politik ekonomi teorisi ile,
açıkça bir çeşit emperyalist olan siyaset anlayışı arasında el çabukluğuyla geliştirilen bağlantıdır. Friedman’dan, kamu tercihinden ya da Hayek’ten alınan
bazı teorik varsayımları peşpeşe sıralamak, bu teorisyenlerin bilinçli bir şekilde 21. yüzyıl emperyalizminin teorik temellerini kurduklarını ispatlamaya
yeterli görülmektedir. Bir kere bu bağ kolayca ortaya koyulduktan sonra da,
her tür politik kötülüğün kaynağında bu sözde neoliberal teorisyenlerin olduğu iddia edilebilmektedir. Dahası, merkezi planlamacı sosyalizmin geçersizliğinin inkar edilemeyecek bir konuma gelmesiyle ile, “solcu” teorisyenler,
farklı türden komüniteryen fikirlerle liberal fikriyatın kazanımlarını küçümsemekte hatta, bazı kazanımların başından beri kendi fikirleri olduğunu öne
sürebilmektedirler.
Böyle bir konuyu gündeme getirmemin sebebi Efe Baştürk’ün Liberal Düşünce’nin bu sayısında yayınlanan “Neoliberalizm ve Cumhuriyetçilik Ara-
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sında Bir Sınır-Kavram: Kamusal Alan” başlıklı yazısıdır. Amacım Baştürk’ün
bütün argümanlarını ele almak değil. Ama neoliberalizm söyleminin muğlak
kavramsal çerçevesi üzerinden yazarların nasıl rahatlıkla bütüncül önemli
siyasal sonuçlara vardıklarını dikkatinize sunmaktır. Açıkçası Liberal Düşünce
gibi bir dergiye gönderilen bir yazıda liberalizm ile ilgili önemli kavramların
daha ciddiyetle ele alınmasını beklemenin makul olduğunu düşünüyorum.
Kavramlar üzerindeki bu “akademik rahatlığın” sebebini ise merak ediyorum.
Bu sebeple Baştürk’ün bazı varsayımlarını bu yazıda ele alarak bu rahatsızlığımı açıklamak istiyorum.
Kendine neoliberal diyen bir düşünce ekolü olmadığına göre, başlama
noktamız bu görüşe karşıt olanların onu nasıl tanımladığına bakmak olmalıdır. Bu konuda en derli toplu açıklamalardan birini David Harvey yapmıştır:1
Neoliberalizm ilkin, insan refahının, en iyi şekilde bireysel girişimcilik ve bireysel yetenekleri, güçlü özel mülkiyet hakları, serbest piyasalar ve serbest ticaret ile tanımlanan kurumsal
bir yapı içinde özgürleştirerek geliştirilebileceğini öneren bir politik-iktisat pratiği teorisidir.
Devletin görevi, bu tür pratiklere uygun bir kurumsal yapıyı yaratmak ve korumaktır. Devlet,
örneğin, paranın değerini ve sağlamlığını korumalıdır. Devlet ayrıca, orduyu, savunmayı, polisi
ve yasal yapıları kurmalı ve özel mülkiyeti güvence altına almak için gereken görevleri yerine
getirmelidir; eğer gerekirse piyasaların uygun fonksiyonlarını teminat altına almak için güç
kullanmalıdır.

Şimdi bu neoliberal tanımı biraz kafa karıştırıcıdır. Çünkü örneğin 1776’da
Adam Smith tarafından yazılmış Milletlerin Zenginliği’ni okursanız, yukarıdaki açıklamaları farklı kelimelerle aynen bulursunuz. Dolayısıyla bu açıklamanın yeni bir tarafı yoktur. Acaba neoliberalizm 18. yüzyıla kadar uznan bir
fikir hareketi midir? Klasik liberalizmin yeni adı mıdır neoliberalizm? Harvey’in açıklamalarına devam edelim:2
Üstelik eğer piyasalar mevcut değilse (toprak, su, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik veya çevresel kirlilik gibi), o zaman yaratılmalıdırlar, gerekirse devlet eliyle. Ama bu görevlerin ötesinde,
devlet başka girişimlerde de bulunmamalıdır. Devletin piyasalara (bir kere yaratıldıktan sonra)
müdahaleleri yalın asgari düzeyde sabitlenmelidir çünkü teoriye göre, devletin, piyasa sinyallerini (fiyatlarını) tahmin edecek yeterli bilgiye sahip olması mümkün değildir ve çünkü güçlü
çıkar grupları kaçınılmaz bir şekilde, kendi çıkarları için, devlet müdahalelerini (özellikle demokrasilerde) çarpıtacaklar ve kötüye yönlendireceklerdir.

Piyasaların “yaratılması” tabiri/iddiası liberal gelenek içinde pek rastlanan bir söylem değildir. Liberal teori genellikle doğru motivasyonları destekleyecek kurumsal yapı oluşturulduğunda piyasaların kendiliğinden doğan
kurumlar olduğunu iddia etme eğilimindedir. Harvey için bu ayrıntı önemli
gözükmemektedir. Açıklamalarının devamında Harvey, “teoriye göre” diyerek, önce Hayek’in bilgi teorsine gönderme yapar, sonrasında ise çıkar grup1 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, 2005, New York, s. 2.
2 Harvey, ag.e., s. 2.
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larının devlet müdahaleciliğinden nasıl haksız kazanç sağlandığını belirterek kamu tercihinin temel bir savını kullanır. Buradan anlaşıldığı kadarıyla
kamu tercihi teorisyenleri ile Hayek aynı tür teori üzerine çalışmışlardır
ya da Harvey’e göre böyle ayrıntılar yine önemli değildir. Ne de olsa, hepsi
“neoliberal”dir.
Harvey’in tanımlamasında hiç bir öğe yoktur ki, 18. ya da 19. yüzyılda
klasik liberal yazarlar tarafından söylenmemiş olsun. Bu sebeple neoliberalizmin klasik liberalizmden farklı bir tür liberalizm olduğu iddiası ya temelsizdir ya da çok daha ciddi açıklamaları hak etmektedir. Ama şüphesiz, 19.
ve 20. yüzyılda Smith’in ortaya koyduğu sosyo-ekonomik sistem bir hayli
geliştirilmiş ve bürokratik yönetim modelinin aksaklıklarının sık bir şekilde
tecrübe edilmesi ile de piyasaların geleneksel olarak devlete atfedilen bazı
hizmetleri kamu sektöründen daha etkin ve etkili bir şekilde yerine getireceği iddia edilmiş ve empirik çalışmalarla da desteklenmiştir.
Benzer bir muğlaklığı Baştürk’ün sözkonusu yazısında da görmemiz
mümkün. Neoliberalizm ile ilgili temel bir problemi Baştürk şu şekilde ifade
ediyor:
Neo-liberalizm, burada toplumsal yaşamın bütüncül bir biçimde ekonomikleştirilmesi olarak
ele alınıyor ve bu bağlamda politik bir kamusal alan inşasının önündeki en büyük engel noktalarından bir tanesi olarak yorumlanıyor. Toplumsal hayatın rasyonel-teknik hesaplamalar ve
davranış yöntemleriyle giderek teknolojik bir mekanizmaya dönüştürülmesine karşılık gelen bu
“yeni akıl”, toplumsallığın içinde olumsallığı bütünüyle yok eden ve müzakere yerine ekonomik
kuralları hayatın bütününe yerleştirmek suretiyle siyasal olmanın ya da siyasal davranışta bulunmanın önünü tıkamaktadır.

Şimdi toplumsal yaşamı bütüncül bir şekilde ekonomikleştirmek isteyen
teorisyenler mi var, yoksa hali hazırda bunu gerçekleştiren siyasa yapıcılar
mevcut mu? Eğer mevcutsa teorisyenler ile uygulayıcılar arasında nasıl bir
bağlantı var? Bu sorular bence açıklanmayı hak ediyor. Ancak meselenin teorik kısmı tabi ki benim için daha önemli. Burada da “neoliberaller”in hayatı
teknik-rasyonel çözümlemelere indirgeyerek yeni bir tür rasyonellik inşa ettikleri iddiası üzerinde durulmalıdır. Şüphesiz neoliberal olduğu iddia edilen düşünürler listesinde Hayek ön sıralarda yer alıyor. Hayek çalışmış her
sosyal bilimci Hayek’in eserlerinin büyük kısmını bu teknik-rasyonel “yeniden inşacı/kurucu” yaklaşımı yanlışlamaya ayırdığını bilir. Onun için piyasa
medeniyeti evrimsel bir gelişimin sonucu kompleks bir yapı olarak doğduğu
için, insan aklının araçsal rasyonalitesi onun işlemlerinin kompleksliğini anlayacak ya da yönlendirecek bir yapıya sahip değildir. Bu sebeple, piyasa işlemlerinin belirli regülasyonlar dışında merkezi bir güç tarafından yönlendirilmesini ya da tümden ortadan kaldırılmaya çalışılmasını şiddetle reddeder.
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Zaten savunduğu bu görüşlere anti-rasyonalizm ya da evrimci rasyonalizm
denmesi bu yüzdendir. Evrimci rasyonalizm karşısında ise Hayek’in “kurucu rasyonalizm” dediği anlayış vardır. Kurucu rasyonalistler toplumsal gelişimin kanunlarını keşfettikleri düşüncesiyle onu bilinçli bir şekilde arzu
edilen hedeflere doğru yönlendirebileceklerini düşünürler. Hayek ise bunun
“ölümcül bir kibir”in ürünü olduğunu ve insan aklının bu tür dönüştürücü bir
kapasitesinin bulunmadığını ilan eder. Bu ölümcül kibirin en önemli örneği
olarak da merkezi planlamacı sosyalizm gösterilir.3
Kısaca, burada anlatılmaya çalışılan, piyasanın kurallarının rasyonalist olmadığıdır. Bu kurallar, belirli bir amaca ya da belirli bir insana, gruba yönelik
olarak ortaya çıkmamıştır. Mülkiyet ya da sözleşme gibi piyasa kurumları
tamamen soyut, genel ve herkese eşit bir şekilde uygulanabilecek kurallar
üzerinden hareket eder. Bu kurallar vasıtasıyla ortaya çıkmış olan piyasadaki
düzen içinde şüphesiz bireysel planlar, belirli bir hedefe ve amaca yönelik
olduğu için “araçsal rasyonalite” çerçevesinde gerçekleşir. Ancak bu rasyonel
planların anlamlı bir şekilde gerçekleşebilmesi, toplumdaki diğer bireylerin
kendi planlarını başkalarının planları ile uyumlu hale getirebilmelerine bağlıdır. Beklentilerin sabitlenerek bireysel plan yapabilme yeteneği ise tamamen evrimci bir bağlamda gelişen piyasanın soyut kurallarına bağlıdır.
Herhangi bir meselenin liberaller tarafından piyasa aracılığıyla çözülebileceğini iddia etmek, temelde bu meselenin merkezi-rasyonalist bir plan
dahilinde çözülmesinin imkansız olduğunu ya da karşılaştırmalı olarak piyasacı çözümün daha iyi sonuç vereceğini öne sürmektir. Bu piyasacı çözümler
her durum için ayrı ayrı ele alınarak iktisadi hesaplamalara konu yapılabilir
ve yapılmalıdır da şüphesiz. Örneğin eğitimde “neoliberal” bir politikayı bu
bağlamda ele alalım. “Neoliberal günahkar”ların en popülerlerinden Milton
Friedman devletin doğrudan okul işletmeciliği yapmasını hem iktisadi açıdan etkinsiz hem de felsefi açıdan köreltici olduğunu iddia eder. Ona göre,
eğer fırsat eşitliği sebebiyle devlet eğitime finansal yatırım yapmak istiyorsa
bunu gerçekleştirmenin piyasacı yolları olduğunu belirtir. Kupon (voucher)
sistemine göre her öğrenci doğrudan bir devlet okuluna kayıt olmaktansa
devletten kendine ayıracağı finansal yatırımı bir eğitim kuponu şeklinde tahsil ederek, istediği özel okula gidebilir. Friedman’a göre bu sistem devletçi
eğitim sisteminden çok daha başarılı olabilir. Eğitim piyasasında ortaya çıkacak rekabetin eğitim kalitesini artıracağı, maliyetleri düşüreceği hatta farklı
ders programlarını ortaya çıkartarak tek tip eğitimi gerileteceği iddia edilir.
3 Acaba Baştürk’ün aklındaki isimlerden biri Hayek midir? Hayek tartışmadan 20. yüzyıl “liberalizm”inin “akla” bakışı
herhangi bir şekilde iredelenebilir mi?
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Bu örnekte eğitim sistemini iyileştireceği düşünülen sistemin esası piyasa rekabetidir. Piyasa rekabetinde herkes kendi eğitim planını kendisi yaptığında, kişilere has bilgiler eğitim yatırımcılarına daha doğrudan ulaşarak
eğitimin ihtiyaçlara göre şekillenmesine yardım eder. Bireysel anlamda bakıldığında herkesin planı araçsal rasyoneldir. Ancak eğitimdeki standartların ortaya çıkması tamamen kendiliğinden doğan bir sürecin sonucu olabilir.
Öğrenci tercihleri ve rakip okulların uygulamaları, yenilikleri belirleyecek
temel sinyaller olarak çalışır.4 Böylece evrimci rasyonalite sonucu ortaya çıkmış kurumsal çerçeve, araçsal rasyonaliteye dayalı bireysel planlar yapabilmemizi mümkün kılar.
Kamu Tercihi Okulu, iktisadi rasyonellik ilkelerini devlet faaliyetlerine
doğrudan uygulayarak rasyonalist bir çizgide yer alır. Zaten bu okul ve temsilcileri de “neoliberal” damgasından kendilerini kurtaramaz. İnsan eyleminin temel motivasyonları konusundaki rasyonalist tutumlarına rağmen kamu
tercihi teorisyenlerinin de rahatlıkla kurucu rasyonalizmin karşısında yer
alan yazarlar olduğu söylenebilir. Özellikle kamusal girişimlerin başarısızlıklarının altında yatan nedenleri açıklama konusundaki yetenekleri dikkate
şayandır. Bürokratların ve siyasetçilerin kamu yararı adına ilan ettikleri büyük siyasi-ekonomik projelerin nasıl olup da belirli çıkar gruplarının sınırlıbelirli amaçlarını gerçekleştirmelerine hizmet ettiklerini ortaya koymaları
açısından hayati öneme sahiptirler.
Bu tür piyasacı çözümlerin toplumsal sorunları teknik meselelere indirgeyerek siyasi müzakereyi yok edeceği iddiası da Baştürk’ün üzerinde fazla
yoruma gerek görmeden kabul ettiği önermelerden. Burada üzerinde durulması gereken iki husus var. Birincisi iletişimsel rasyonalite ile ya da herhangi başka bir kavram bağlamında da olsa müzakere süreçleri ile ortak bir
akla varılabileceği son derece tartışmalı bir iddiadır. Bu eleştirinin ayrıntıları
Mark Pennington’ın5 ya da Mustafa Erdoğan’ın6 yazılarından takip edilebilir.
İkinci husus ise, eğer piyasa çözümleri aracılığı ile farklı toplumsal taleplere
çoğulcu çözümler bulunabiliyorsa neden müzakere yöntemleri ile ortak bir
karara varmaya çalışılmalıdır? Örneğin eğitim meselesinde, ilk ve orta öğretimde din derslerinin olup olmayacağı hususu müzakereye konu edilmeden,
bireysel tercih bağlamında çözülse bunun siyasal sorun çözme kültürümüze
ne gibi bir zararı dokunabilir?
4 Bu örneğin Baştürk’ün aklındaki toplumsal hayatın ekonomikleştirilmesine ya da “yeni rasyonalite” anlayışına denk
gelir mi bilemiyorum. Ama liberallerin bu toplumsal sorunlara piyasacı çözümleri bu tür bir yaklaşımla ele aldıklarını
rahatlıkla söyleyebilirim. “Neoliberaller”in ne dediğini ise, şüphesiz onu eleştirenler geniş bir şekilde açıklayabilirler.
5 Bkz. Mark Pennington, Robust Political Economy: Classical Liberalism and the Future of Public Policy, EE, 2011;
Mark Pennigton, “Hayekçi Siyasal İktisat ve Müzakareci Demokrasinin Sınırları”, Liberal Düşünce, Sayı 45-46, 2007.
6 Bkz. Mustafa Erdoğan, “Müzakereci Demokrasi ve Sınırları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Sayı 22, 2011, s. 25-43.
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Buradaki amacım Baştürk’ün bütün önermelerini eleştirmek değil ama
sağlam bir açıklama getirmeden yapılan önermeler üzerinden varılan büyük
sonuçların afakiliğine dikkat çekmektir. Bu sebeple şu satırlar manidardır:
İşte, neo-liberalizm, liberal argümanlardan türeyen, fakat bu argümanların toplumsal hayata
ontolojik aktarımlarında mevcut ikilik yerine yeni bir kavrayış önerir. Neo-liberalizmin önerdiği,
sivil toplumu ayakta tutan rasyonaliteyi toplumun bütününe yaymak; üstelik bu rasyonaliteyi devleti de içerecek çapta genişletmektir. Dolayısıyla neo-liberal mantık, klasik liberalizmin
öngördüğü gibi devlete müdahalesizlik adı altında negatif bir rol yüklemez. Devlet, toplumsal
dinamikler arasındaki eşgüdümü sağlayan rasyonaliteyi etkili kılan fonksiyonel bir güç olarak
pozitif bir işlev üstlenir...

Burada neoliberalizimin artık toplumsal dinamikler arasında eşgüdüm
kurma çabası olduğu, bunun da devlet faaliyetleri aracılığıyla gerçekleştirildiği açıklanıyor. Bu toplumsal dinamikler nelerdir, devlet nasıl eşgüdüm
kurmaktadır ya da hangi neoliberal yazarlar bu durumu nasıl desteklemektedir, Baştürk’ün bir hayli uzun olan yazısından öğrenemediğimiz ayrıntılardır. Yukarıda da açıklandığı üzere ismi belirtilen yazarlar devlete yükledikleri
görevler açısından Smithyen çizgiye paralel bir konumdadırlar. Tabi ki, kamu
tercihinin sınırlı devlet konusunda daha ısrarcı bir tutumu olduğu ileri sürülebilir. Hayek ile Friedman arasında da ciddi farklılıklar vardır. Ama bu tür
farklılıkları tartışmak şu an için anlamlı değildir. Burada yine Baştürk’ten
“neoliberaller”in hangi şekillerde ve hangi durumlarda devlete pozitif bir
fonksiyon yüklediklerini açıklamasını beklemek makul bir taleptir.
Bununla beraber “neoliberalizm”in başka karakteristikleri bize bildirilmeye devam edilmektedir:
Neo-liberalizmin yeniliği; piyasayı, onun kurumları ve işleyiş mantığını, doğal bir sonuç olmaktan ziyade, gerçekleştirilmesi hem rasyonel hem gerekli sayılan bir hedef biçiminde kurgulamasıdır.
...
Neo-liberalizmin asıl mahiyeti, toplumsal yaşamın bireysel irade ve tercihleri ile oluşturulduğuna dair liberal aksiyomu reddetmesi, onun yerine toplumsal yaşamın bütünüyle Yasa’nın
egemenliği altında işlemesini savunmasıdır (Dardot ve Laval, 2012: 151-2).

Görüldüğü gibi bir kere neoliberalizmi Baştürk’ün söylediği şekilde kabul
ettiğinizde, heralde varılan bu “büyük” sonuçlar da doğal olarak benimsenmiş
olmaktadır. Sırf, piyasanın doğal mı yoksa yapay mı olduğu meselesi dahi
ciddi şekilde İskoç Aydınlanma geleneğine vurgu yapmayı gerektiren bir husustur. Hele ki “rasyonellik” ya da “evrensellik” gibi kritik konular, liberal
literatürün bir hayli üzerinde durduğu problemlerdir. Bu bağlamda Baştürk
de “bireysel tercihleri” reddeden “neoliberalleri” deşifre ederse şüphesiz literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Ama şimdilik, Baştürk’ün önermelerini
sağlam bir temelde tartışmamızın imkanları mevcut değil. Sadece yapılan ay-
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rımların belirginleştirilmesini ve örnekleri ile gösterilmesini, bu yolla daha
anlamlı bir tartışma alanının ortaya çıkmasını umut edebiliyorum. Yoksa,
tabi ki, belirli bir tür düşünce sistematiğine farklı okulların farklı isimler takması mümkündür. Ama bu yapılacaksa eğer, öncelikle, bu düşünce ekolünün
gerçekten bir sistematiğinin olup olmadığı ciddi bir akademik ilgiye ihtiyaç
duyar. Örneğin yukardıa zikredilen isimler arasında benzerlikler olmakla birlikte devasa ayrımlar da sözkonusudur. Bu ayrımlara dikkat etmeyecek kadar
ilgisiz olan akademisyenlerin çalışmalarını da buna göre sınırlamaları daha
doğru olur. Sonra, varsayılan ekolün siyasi alanda önemli etkileri olduğu düşünülüyorsa, bu etkilerin sebepleri de etraflıca incelenerek, bu nedenlerin ne
şekilde teorik tartışmalarla ilişkilendiği ayrıntıları ile açıklanmalıdır. Teorik
tartışmaların gelişmesi bu zahmetli yollardan geçmiyi zorunlu kılmaktadır.

Farklılık, Hoşgörü ve Ak Parti
İktidarı:
Gezi Parkı Sürecinin Düşündürdükleri
Bican Şahin
Doç. Dr. | Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

libe ral düşünce, Yıl 18, Sayı 71, Yaz 2013, s. 161 - 169

Ülkemizde 27 Mayıs 2013 günü Taksim Gezi Parkı’nda başlayan toplumsal olaylarla ilgili çok şey yazılıp çok şey söylendi. Ben de bu süreci kendi
perspektifimden yorumlamak üzere bu yazıyı kaleme alıyorum. Yazımda ilk
olarak etnik, dinî, kültürel, ideolojik ve yaşam biçimi tercihinden kaynaklı
farklılıkların barış içinde bir arada var olabilmesi için siyasi ve sosyal hoşgörü ilkesinin ve bununla ilişkili olarak devletin tarafsızlığının önemine işaret
edeceğim. İkinci olarak, Ak Parti’nin 2002 yılında iktidara gelmesinden bu
yana ortaya koyduğu icraatları bu perspektiften değerlendireceğim. Bu değerlendirmemde siyasi hoşgörü ve çoğulculuk açısından Ak Parti’nin kabaca
2002-2011 döneminde başarılı, 2011’den günümüze olan dönemde ise zayıf
olmak üzere iki farklı performans gösterdiğini belirteceğim. Üçüncü olarak,
Gezi Parkı olayları özelinde tartışmamı sürdüreceğim. Son olarak, toplumsal
barışın tesis edilebilmesi için bundan sonra başta Ak Parti iktidarı olmak üzere özgürlükçü kesimlerin ne yapması gerektiği hakkındaki fikirlerimi belirterek yazımı tamamlayacağım.

Siyasi ve Sosyal Hoşgörü
Etnik, dinî, kültürel, ideolojik ve yaşam biçimi tercihinden kaynaklı farklılıklara yönelik verilebilecek en az üç farklı tepkinin olduğunu söyleyebiliriz.
Bunlardan ilki, bu farklılıkları bir zenginlik kaynağı olarak gören “onaylama”
tepkisi; ikincisi olumlu veya olumsuz bir yargılamayı içermeyen “kayıtsızlık”
tepkisi; üçüncüsü de bu farklılıkları “onaylamama” durumudur.
161
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İlk iki tepki yani onaylama ve kayıtsızlık tepkilerinin toplumsal barışın
devamı açısından olumlu katkısının olduğunu söyleyebiliriz. Bu tepkilerin
ilkinde farklılığa yönelik olumlu bir bakış açısının varlığı söz konusu olup,
farklılığın varlığını tanımakla kalmayıp onu bizatihi yaşatmak için toplumun
geri kalanından pozitif katkı yapmaya yönelik bir talebi de içerebilir. Çokkültürcülük politikalarının bu yaklaşımın bir tezahürü olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. İkinci tepki olan kayıtsızlık tepkisinde ise farklılık nesnesine yönelik olarak olumlu veya olumsuz bir değer yargısı var olmayıp
farklılık nesnesinin kendi haline bırakılması söz konusudur.
Öte yandan, farklılık nesnesinin onaylanmaması halinde biri sosyal çatışma ve kaos diğeri toplumsal barışla sonuçlanabilecek iki farklı yolun izlenmesi ihtimali vardır. Farklılığı onaylamayan aktörün, bu farklılığı bastırma
veya ortadan kaldırmaya yönelik eylemi toplumsal çatışma ve kaosa yol açarken; aktörün farklılık nesnesini onaylamamakla beraber onu bastırmak veya
zor kullanarak engellemekten, ortadan kaldırmaktan kendini alıkoyması ise
toplumsal barışa yol verecektir. Onaylamama durumunda izlenecek bu ikinci
yolun “hoşgörü” kavramına karşılık geldiğini söyleyebiliriz.
Evet, hoşgörü kavramı farklılık nesnelerinin onaylanmaması durumunda onları ortadan kaldırmaya yönelik politikaların yol açtığı sosyal çatışmanın engellenmesi için özellikle liberal düşünürler tarafından geliştirilmiş bir
yaklaşımı ifade eder. Bu çerçevede hoşgören, ahlaken onaylamadığı, kendisini rahatsız eden bir farklılık nesnesini, elinde güç olduğu halde bastırmaktan kendisini alıkoyar. Hoşgörenin, elinde güç olduğu halde onaylamadığı
bir şeyi bastırmaması “hoşgörü paradoksu” denen şeyi sunar. Bir kimse veya
kurum neden elinde güç olduğu halde kendisini rahatsız eden bir farklılık
nesnesini bastırma yoluna gitmez ki? Evet, bu bir paradokstur ve bu paradoksu aşmaya yönelik argümanlar hoşgörüyü savunma yolunda sunulmuş meşrulaştırma temelleridir. Bir kişi veya kurum, onaylamadığı, kendisini rahatsız
eden bir farklılık nesnesini bastırmaktan daha fazla değer verdiği bir başka
ilke nedeniyle kendini alıkoyar.
Hoşgörü kavramının geliştirildiği dönemde ilk başvurulan temellendirmelerden birisi hoşgörüsüzlüğün yüksek maliyetine dikkat çekmekteydi.
Dinde reform hareketinin sonucu olarak Avrupa’da ortaya çıkan mezhep savaşlarında, siyasi iktidarlar kendi benimsedikleri Hristiyanlık anlayışı dışında kalanlara yani farklılıklara karşı hoşgörüsüzlük göstermekteydi. Bunun
neticesi kanlı iç savaşlar ve yüksek insani ve maddi kayıplar oluyordu. Bu
olumsuz duruma bir çare bulmak arayışındaki John Locke gibi liberal siyaset
teorisyenlerinin başvurdukları hoşgörü meşrulaştırmalarından bir tanesi hü-
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kümdarın dikkatini hoşgörüsüzlüğün yüksek maliyetlerine çekmek olmuştur.
Burada, hükümdar belli bir dinî inancı savunmaya devam etmekte ve fakat
hoşgörüsüzlüğün yüksek maliyetlerini göz önüne alarak farklı inanışlara müsamaha göstermektedir. Bu fayda maliyet analizine dayalı hoşgörü savunusu
ilerleyen dönemde hak temelli hoşgörü anlayışlarıyla desteklenmiştir. Buna
göre, bir toplumda çoğunluğun ve/ya gücü elinde bulunduranların düşünce, inanış ve yaşam biçiminden farklı düşünce, inanış ve yaşam biçimlerine sahip kişi ve grupların bu farklılıklarına, bu farklılıkların özneleri insan
haklarına sahip olmaları nedeniyle özgürlük sağlanmalıdır. Yani farklı dinî
inanışlara sahip olan birey ve gruplara, din ve vicdan hürriyeti temelinde;
farklı düşüncelere sahip kişilere düşünce ve ifade hürriyeti temelinde; farklı yaşam tercihlerine sahip bireylere genel olarak özgürlük ilkesi temelinde
hoşgörü gösterilmelidir. Bu noktada artık devletin, belli bir iyi yaşam biçimini savunması ve diğerlerine hoşgörü göstermesinden değil ama tarafsızlık temelinde tüm yaşam biçimlerine eşit mesafede durmasından bahsetmek daha
uygundur. Esasen, siyasal alanın laiklik ilkesi temelinde düzenlenmesi prensibi de devletin tüm farklılıklar karşısında tarafsız kalabilme arayışının bir
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Buna siyasi hoşgörü adını verebiliriz. Siyasi
hoşgörünün yerleştiği liberal demokrasilerde yaşayan bireyler çoğunluktan
farklılaşan düşünce, inanç ve yaşama biçimlerini kamu otoritesi eliyle bastırılma endişesi olmadan tecrübe edebilirler. Hoşgörünün sınırı, söz konusu
farklılıkların somut bireylerin haklarına tecavüz edip etmemesiyle belirlenir.
Eğer bir bireyin eylemi, başka bir bireyin temel haklarına halel getiriyorsa
bu durumda o eyleme sınırlama getirilebilir. Somut bireylerin temel haklarını elden almadığı sürece, bazı birey ve grupların düşünce, inanış ve yaşam
biçimlerine, bunlar çoğunluğun düşünce, inanış ve yaşam biçiminden farklı
olsa ve çoğunluk üyelerini rahatsız ediyor olsa bile müdahale edilemez, ayrımcılık yapılamaz.
Tabii, bu durum, toplumsal hayatta çoğunluktan farklılaşan bireylerin
dışlanma, kınanma gibi hiçbir olumsuzluk yaşamayacakları anlamına gelmemektedir. Bireyler onaylamadıkları düşünce, inanış ve yaşam biçimlerine
karşı bu farklılıkların öznelerinin özgürlüğünü elden almaya varmamak koşuluyla dışlama, kınama ve yalnızlaştırma gibi kimi sosyal yaptırımlarda bulunabilirler. Bu tavra sosyal hoşgörüsüzlük adını verebiliriz. Sosyal hoşgörüsüzlük özellikle küçük topluluklarda oldukça etkili olabilip, hoşgörüsüzlüğe
maruz kalan açısından hayatı oldukça katlanılmaz hale getirebilir. Bu noktada, sosyal hoşgörüsüzlüğü gösterenlere yönelik olarak empati ilkesi çerçevesinde farklılıklara karşı daha hoşgörülü olma çağrısında bulunabiliriz. Tabii,
sosyal hoşgörüsüzlüğe uğrayanların en büyük güvencesi gidebilecekleri al-
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ternatif, daha büyük, daha kozmopolit yerlerin olmasıdır. Bu bağlamda, özel
mülkiyete dayalı piyasa ekonomisinin varlığının da farklılıklara alternatif yaşam sahaları sunmanın etkin araçlarından birisi olduğunu ifade etmeliyiz.

Siyasi Hoşgörü Açısından Türkiye’de Durum
Günümüzdeki durumun siyasi hoşgörü açısından değerlendirilmesinin yapılabilmesi tarihsel süreçte nereden başladığımızın tespit edilmesiyle mümkündür. Bu bağlamda, Cumhuriyet’in kurucu ideolojisi olarak Kemalizm’in
farklılıklar karşısında hoşgörülü bir tavrının olduğunu söylemek mümkün
değildir. Kemalizm’in dayandığı üçlü sacayağı, etnik Türk milliyetçiliğine dayalı milliyetçilik; kıta Avrupası’nın dinin devlet tarafından kontrolü esasına
dayalı katı laiklik ve son olarak siyasi ve ekonomik alanda bireye karşı devleti
öne çıkaran devletçilik ayaklarından oluşmaktadır. Bu ideolojinin ulaşmak istediği sonuç, ülkesi ve milletiyle bütünleşmiş, homojen bir ulus-devlet yaratmaktı. Bu doğrultuda farklılıkların törpülenmesi Cumhuriyet elitinin birinci
önceliği olmuştur. Kemalizm’in din ve vicdan özgürlüğünü esas alan AngloSakson laiklik modeli yerine devletin dinî kontrol altında tutması esasına
dayalı kıta Avrupası laiklik anlayışını benimsemesi neticesinde mağdur ettiği, bir başka deyişle hoşgörüsüzlük gösterdiği gruplar arasında, Sünni, Alevi
ve gayr-ı Müslim tüm dindar vatandaşlar yer almaktadır. Öte yandan Kemalizm’in etnik Türk milliyetçiliği esasına dayalı milliyetçilik anlayışı Kürtleri
ve gayr-ı Müslim vatandaşları mağdur etmiştir. Son olarak, birey karşısında
devleti yücelten devletçilik anlayışı devlet eliti dışında kalan tüm vatandaşları mağdur etmiştir.
Bu siyasi hoşgörüsüzlük 14 Mayıs 1950 tarihinde demokrasiye geçişle
birlikte kısmen azalmakla beraber tamamıyla ortadan kalkmamış, 27 Mayıs
1960 Darbesi ile devlet ideolojisi restore edilmiş ve böylece siyasi hoşgörüsüzlük tahkim edilmiştir. Darbeyi gerçekleştiren askerler, demokrasiye geçildikten sonra da seçimlerle işbaşına gelen hükümetlerin ideolojileri her ne
olursa olsun Kemalizm’in belirtilen esaslarının her daim hâkim olmasını sağlayacak askeri ve sivil unsurları olan bir vesayet rejimini dizayn etmişlerdir.
Bu rejim, 1960 yılından itibaren 1971 ve 1980 yılında olduğu gibi bazen doğrudan müdahalelerle bazen de 28 Şubat sürecinde olduğu gibi dolaylı müdahalelerle resmi ideolojinin devamlılığını sağlamıştır.
Bu vesayet rejiminin temellerinin özellikle Turgut Özal’ın liderliğindeki
Anavatan Partisi (ANAP)’nin ekonomi ve dış politika alanında gerçekleştirdiği reformlarla sarsıldığını söyleyebiliriz. Özal’ın ekonomi alanında gerçekleştirdiği piyasacı reformların, devlet iktidarından bağımsız ve ondan farklı
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düşünebilen bir burjuvazinin ortaya çıkmasına ve daha fazla özgürlük ve demokrasi talep eden orta sınıfların genişlemesine imkân sağladığını söyleyebiliriz. Yine dış politika alanında Batı dünyası ile bütünleşme doğrultusunda
AB’ye tam üyelik başvurusunun yapılması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvurunun önünün açılması Türkiye’de geriye döndürülemez bir liberal demokrasi inşa serüveninin başlangıcına işaret ediyordu.

Ak Partili Yıllar
80’li yıllara damgasını vuran Özal politikalarının vesayet rejiminde yarattığı
tahribat 90’lı yılların ikinci yarısında gerçekleşen 28 Şubat süreci ile kısmen
onarılmıştır. Resmi ideolojiyle uyumlu olmayan siyasi aktör ve çevreler medya manipülasyonları ve mahkeme kararları ile tasfiye edilmeye çalışılmıştır.
Bu çabalar sonuç vermiş gibi de gözükmüştür. Ta ki 3 Kasım 2002 seçimlerine kadar. Bu seçimlerde sürpriz bir şekilde Ak Parti tek başına iktidara gelmiştir. Ak Parti, içinden doğduğu Milli Görüş çizgisinden önemli farklılıklar
göstermektedir. Necmettin Erbakan’ın kurucusu ve lideri olduğu Milli Görüş
Hareketi ekonomi alanında devlet güdümünde ağır sanayi hamlesi yapmayı
hedefleyen içe kapanmacı bir ekonomi politikasını benimsiyor, özel mülkiyet
ve serbest girişimciliğe dayalı piyasa ekonomisine soğuk bakıyordu. Milli Görüş, dış politika alanında emperyalizm ile özdeşleştirdiği Batı ile olan
ilişkilerde mesafeli ve ufkunu Müslüman dünya ile sınırlandıran Üçüncü
Dünyacı bir duruşa sahipti. Buna karşılık, Necmettin Erbakan’ın liderliğine
muhalefet eden Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç gibi
siyasetçiler tarafından kurulan Ak Parti, ekonomi alanında piyasa ekonomisini benimseyen, dış politikada da Batıyla işbirliğine önem veren bir çizgi
takip etmiştir. Bu doğrultuda, Ak Parti AB ile olan ilişkilere özel bir önem
atfetmiş ve özellikle demokratikleşme alanında iktidardaki ilk üç yıllık icraatlarıyla 2005 yılında tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını sağlamıştır.
Ak Parti’nin bu reformist kimliği onun liberal entelektüellerin desteğini kazanmasını sağlamıştır. Ak Parti bir yandan ekonomide popülizme kaçmadan
piyasa ekonomisini kurumlarını çalıştırarak ekonomik başarıyı bir yandan da
özellikle AB’ye erişim hedefi doğrultusunda yaptığı demokratikleşme hamleleriyle siyasi alanda başarıyı elde ederek 2007 seçimlerine oy tabanını genişleterek girdi. 2007 seçimlerinden de zaferle ayrılan Ak Parti’nin iktidardaki
ikinci dönemi vesayet rejimi ile yüzleşme ile geçti. İlk beş yıllık iktidarında,
vesayet rejimi karşısında yerini dış dünyanın da desteği ile sağlamlaştıran Ak
Parti, 2007 yılından sonraki ikinci döneminde öncelikle vesayet rejiminin askeri ayağının sonrasında da yargı bürokrasisi içindeki ayağının üzerine gitti.
Bu bağlamda, Ergenekon ve Balyoz Davaları vesayet rejiminin tasfiyesi için
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kritik kırılma noktalarını oluşturdular. Son olarak 12 Eylül 2010 reformuyla
vesayet rejiminin yargı bürokrasi içerisinde kurduğu kapalı devre sistem büyük oranda tasfiye edildi.
Şimdi denilebilir ki, özellikle 2007-2011 arasında Türkiye’de siyasi hoşgörüsüzlüğün kaynağı resmi ideolojinin bekasını sağlayan vesayet rejimi
büyük oranda tasfiye edilmiştir. Bu noktadan sonra resmi ideolojinin hoşgörüsüzlük gösterdiği kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ciddi
bir engel kalmamıştır. Nitekim Ak Parti kendi tabanını da oluşturan dindar
Sünni kesimlerin başörtüsü, üniversite sınavı katsayı problemi, imam hatip
liseleri orta kısımlarının kapalı olması, vicdani kabullerinden dolayı ordudan uzaklaştırma gibi mağduriyetlerini gidermiştir. Ancak resmi ideolojinin
hoşgörüsüzlüğüne uğramış olan diğer kesimlerden Kürtler, Aleviler, gayr-ı
Müslimlerin mağduriyetleri halen orta yerde durmaktadır. Bu noktada, Kürtlerin sorunlarını giderme konusunda Barış/Çözüm Süreci adı altında cesur
bir inisiyatifi Hükümet’in almış olduğunu belirtmeliyiz. Ancak, bu konuda
henüz somut bir çözüm haritası ortaya konmamıştır. Yine Alevilerle ilgili zaman zaman ümit verici bazı sinyaller verse de Hükümet bu konuda da henüz
somut adım atmamıştır. Gayr-ı Müslimlerin mağduriyetleri de büyük oranda
devam etmektedir.
Hükümet’in özellikle 2011 genel seçimlerinden sonra çizdiği tablo liberal-muhafazakâr, reformist bir tablo olmaktan çok milliyetçi-muhafazakâr ve
devletçi, statükocu bir tablo olmaya yüz tutmuştur. Hükümet ilk iki dönemde liberallerle ittifak yapmasını, demokratik dış dünyanın desteğini almasını
sağlayan ve hem kendi seçmenlerinin hem de diğer vatandaşların özgürlük
alanını genişleten politikalara devam etmek yerine, kendi dünya görüşünü ve
iktidarını tahkim etmeye yönelik politikalara ağırlık verir olmuştur.
2011 genel seçimlerinden bu yana kamuoyunu meşgul eden konu başlıklarına şöyle bir baktığımızda kürtaj meselesi, faiz karşıtı söylem, başkanlık
rejimi, alkol satışı sınırlamaları gibi meseleleri görmekteyiz. Bu başlıkların
bireylerin özgürlük alanlarını genişletmekten çok kısıtlamaya hizmet eden
başlıklar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.1 Türkiye’nin temel özgürlük meseleleri dururken Ak Parti iktidarının bu meselelere ağırlık vermesini, önceliği Türkiye’yi özgür bir ülke haline getirmekten çok siyasi yollarla
kendi dünya görüşünü pekiştirmeye verdiğinin düşünülmesine yol açmaktadır. Nitekim, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu’nun yakın geçmişte
verdiği bir demeçte “geçtiğimiz on yılda şartlar icabı liberallerle bir ittifak
1 Başkanlık rejimi tartışması bu durumun bir istisnası olarak görülebilir. Başkanlık rejimi zorunlu olarak özgürlükleri
daraltmak durumunda değildir. Başkanlık rejimi de parlamenter rejim gibi pekâlâ özgürlüklerle uyumlu olabilir. Burada
daha çok Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kişisel iktidarını güçlendirme arayışından bahsetmek söz konusu olabilir.
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içerisindeydik. Bundan sonra herkes kendi yoluna gidecek. Gelecek dönem
bir inşa dönemi olacaktır” mealindeki sözleri Ak Parti’nin hedef olarak kendisine Türkiye’yi dindar olan olmayan herkes için daha özgür bir yer haline
getirmekten ziyade daha dindar bir yer haline getirmeyi seçtiğini düşündürtmektedir. Yine Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “dindar nesiller yetiştireceğiz”,
“kafası kıyak gençlik istemiyoruz” türünden söylemleri belli bir yaşam tarzının devlet politikası haline getirilmeye çalışıldığına işaret etmektedir. Tabii
ki bu durum devletin tarafsızlığı ile çelişmektedir. Bu aynı zamanda özellikle
daha seküler yaşam tarzlarına yönelik siyasi hoşgörünün sınırlarının daraltıldığı anlamına gelmektedir. Liberal bir perspektiften yaşam tarzlarını savunmak, desteklemek veya engellemek devletin işi olamaz. Yaşam tarzlarını savunmak, geliştirmek sivil toplumda bireylerin, onların gönüllülük temelinde
kurduğu derneklerin, cemaatlerin işidir. Devletin temel görevi, farklı yaşam
tarzları arasında barışçıl bir arada var olmanın ortamını sağlamak, bu farklı
yaşam tarzlarını benimsemiş bireylerin başta vicdan özgürlükleri olmak üzere temel haklarını korumaktır.

Gezi Parkı Süreci
27 Mayıs 2013 günü başlayan Gezi Parkı Süreci’nin bu arka plan göz önüne
alınarak değerlendirilmesi yerinde olur. Bu tarihte Taksim Gezi Parkı’na yapılmak istenen alışveriş merkezinin inşasına başlamak üzere Park’a giren iş
makinaları ve çalışanlara bir grup çevrecinin karşı koymasına şahit oluyoruz.
BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in öne çıktığı bu protesto eylemine İstanbul polisinin orantısız güç kullanarak müdahale etmesi olayları dışarıdan
takip eden ve belki de pek te çevreci kaygıları olmayan üçüncü şahısların
çevrecilerle empati yaparak eylemlerine destek vermesine yol açtı. Pek tabii
ki, bu desteğin yoğunluğunu arttıran şey Hükümet’in, yukarıda açıklamaya
çalıştığım, son dönemlerde takındığı siyasi hoşgörüden uzak, kendi değerlerini paylaşmayan kişileri aşağılayıcı, dışlayıcı, ötekileştirici tavrı olmuştur.
Olayların hemen öncesinde alkol sınırlamalarına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması sürecinde Başbakan’ın kullandığı “iki ayyaş” ifadesi, alkol kullanan herkesin alkolik olduğu beyanatı, İstanbul Boğazı’na yapılacak üçüncü
köprüye Alevi vatandaşların tarihsel bilincinde olumsuz bir yeri olan Yavuz
Sultan Selim isminin verilmesi ve buna yönelik tepkilere kayıtsız kalınması
Hükümet’e yönelik tepkiselliği arttırmıştır. Protestolar bir kez başladıktan
sonra polisin eylemcilere yönelik orantısız güç kullanımı bir sarmal etkisiyle
eylemlere katılımı daha da teşvik etmiştir.
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Tabii bu noktada, eylemlere tüm katılanların Hükümet’in ötekileştirici,
siyasi hoşgörünün alanını daraltıcı politikalarını protesto etmek amacında
olmadığını belirtmeliyiz. Eylemlere vesayet rejiminin devamını arzu eden,
Kürt sorununun çözümüne karşı çıkan, dindarların mağduriyetlerinin çözülmesini istemeyen, AK Parti iktidarına en başından beri kategorik olarak karşı
duran kesimler de katıldı. Ama bu kişi ve grupların eylemlere katılması, eylemlerin meşruiyetini ortadan kaldırmaz. Hükümet’in eylemlerin çıkmasına
ve çığ gibi büyümesine yol açan nedenleri anlamaya çalışmak yerine, ulusalcı kesimlerden duymaya alışık olduğumuz faiz lobisi, derin devletin oyunu
gibi komplo teorileriyle iğneyi kendine batırmaktan kaçınması da başka bir
talihsizlik olmuştur. Bu tavır, olanlardan ders alınmaması ve ileride benzer
süreçlerin yeniden yaşanması gibi olumsuz bir sonuç doğurabilir.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus da Hükümet’in son dönemde siyasi hoşgörü alanını daraltıcı eylemlerde bulunmakla birlikte demokratik meşruiyetini koruduğudur. Hükümet yanlış politikalar uygulamaktadır
ancak bunlar onun siyaset dışı yollarla alaşağı edilmesini meşrulaştırmaz.
Protesto eylemlerine katılanların bir kısmı Hükümet’e sadece özgürlük alanlarını kısıtlamaması mesajını vermek istiyor olabilir. Bir kısmı da hükümeti
istifaya zorlamak istiyor olabilir. Kanımca ortada Hükümet’in istifasını gerektiren bir durum yoktur. Ancak Hükümet’in ciddi bir özeleştiri yapmasını
gerektiren bir durum vardır. Hükümet, görevlerini kötüye kullanarak veya
yaptıkları hatalar nedeniyle olayların bu noktaya gelmesine yol açan kamu
görevlilerinden hesap sormalıdır. Aynı şekilde, gösteriler sırasında özel bireylerin vücut bütünlüğüne ve mülkiyetine ve kamu malına bilerek zarar vermiş kişilerin hukuk önüne çıkarılması gerekir.

Sonuç
Bu yazıda etnik, dinî, kültürel, ideolojik ve yaşam tercihine ilişkin farklılıkların bir arada barış içerisinde var olabilmesinin ön koşulunun kamusal alanda
siyasi hoşgörü prensibinin benimsenmesiyle mümkün olduğu ileri sürüldü.
Bu prensibin doğal sonucu, devletin farklı yaşam tercihleri karşısında tarafsızlığı benimsemesidir. Bu perspektiften Cumhuriyet tarihine baktığımızda, devletin resmi ideolojisi olarak Kemalizm’in farklılıklar karşısında siyasi hoşgörüden uzak bir tavır sergilediği tespit edilir. Bu ideolojiyi koruyan
ve devamlılığını sağlayan mekanizmaya vesayet rejimi adı verilmektedir ve
bu rejim Ak Parti iktidarının özellikle 2007-2011 yılları arasındaki döneminde büyük oranda tasfiye edilmiştir. Artık, resmi ideolojinin yarattığı mağduriyetleri gidermenin önünde ciddi bir engel bulunmamaktadır. Bununla
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beraber, Ak Parti kendi tabanını oluşturan dindar Sünni Müslümanların sorunlarını büyük ölçüde giderirken, Kürtler, Aleviler ve gayr-ı Müslimlerin
sorunlarına henüz kalıcı bir çözüm getirmemiştir. Bunlara ilave olarak, özellikle 2011 genel seçimlerinden bu tarafa Ak Parti evrensel özgürlük idealinden uzaklaşarak kendi dünya görüşüne referansla kamu politikalarına yön
vermeye başlamıştır. Bu durum özelikle seküler yaşam tarzını benimsemiş
bireylere yönelik siyasi hoşgörünün alanını daraltmıştır. Gezi Parkı olayları
bu kontekstte değerlendirilmelidir. Türkiye’nin önünde çözüm bekleyen çok
önemli sorunları vardır. Bu sorunlar özgürlükçü, demokrat çevrelerin bölünmesi ile değil ancak birleşmesi ile çözülebilir. Bu noktada Ak Parti’nin sorumlu davranarak, özgürlükçü politikalara yeniden sarılıp siyasi hoşgörü alanını
genişletmesi gerekir. Özgürlükçü bireylerin de yapması gereken Ak Parti’yi
özgürlükçülükten uzaklaştığı anlarda eleştirmek, ona muhalefet etmek ve fakat Ak Parti’nin özgürlüklerin alanını genişletme yolundaki girişimlerine de
ulusalcı çevrelerin yaptığı gibi sırf bunlar Ak Parti’den geldiği için engel olmayıp destek vermektir.
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Türkiye Tarihi’nin en önemli ve ilginç olaylarından veya olay silsilelerinden
biri Haziran 2013 sonu ve Temmuz 2013 başlarında yaşandı. Bu olaylarla
ilgili yazılı ve sözlü yorumlar yapanlar dünya görüşlerine ve olayların hangi parçaları üzerinde yoğunlaştıklarına bağlı olarak olaya değişik isimler ve
anlamlar verdi. Buna paralel açıklamalar geliştirdi. Bazıları Gezi olaylarının
çevre duyarlılıkları olan insanlara yönelik polis şiddetine tepkiden ibaret olduğunu söyledi. Bazıları hükümetin hayat tarzlarına yönelik müdahalelerinin
veya müdahale etme ihtimallerinin olayların ardındaki asıl faktör olduğunu
vurguladı. Başbakan’ın üslûbunu bunun en büyük delili olarak sundu. Bazıları Gezi’de aslında bir tür “devrim” gerçekleştiğini söyledi. Bundan sonra
Türkiye’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, yepyeni bir gençliğin yine
yepyeni değerlerle geldiğini ve ülkeyi değiştireceğini iddia etti. Gezi olayları
popüler yorumcular yanında akademisyenlerin de ilgisini çekti. Bazı sosyoloji hocaları yüzeysel “derin” sosyolojik analizler yapmaya çalıştı. Kimi ampirik
araştırmacılar Gezi’ye dizilen güzellemelere olgusal temeller sağlamak için
amaçlı araştırmalar gerçekleştirmeye gayret etti.
Hiç şüphe yok ki bu değerlendirme ve analiz çabalarının her birinden doğrudan veya tersinden öğrenilebilecek şeyler var. Yani, açıklamaların bazıları
çeşitli noktalara ışık saçabileceği gibi, bazıları da tersinden okunarak kimi
gerçeklere ulaşmamıza yardımcı olabilir. Bu yüzden belki de bu yazı en başta
soğukkanlı bir değerlendirmede öncelikle kaçınılması gereken hatalara işaret
etmelidir. Bu çerçevede şunlar söylenebilir: Gezi olayını sosyolojik analizlere
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konu yapmak çok zor ve bu yüzden, en azından şimdilik, anlamsız. Gezi’de
doğrudan sosyolojik analize konu olabilecek bir sosyolojik entite yoktu. Geçici olarak, farklı amaçlarla bir araya gelmiş, ortak özellikleri ve tarzları, teşhis edilebilir kimlikleri oluşmamış bir insan kitlesi söz konusuydu. Gezi ille
de sosyolojik analize tabi tutulmak isteniyorsa, yapılacak en doğru şey, Gezi
olaylarının kitlesel tabanı olduğu aşağı yukarı açık olan Atatürkçüler, CHP’liler gibi toplum kesimleri üzerinde odaklanmaktır. Onları özne olarak almak
bile tam manasıyla isabetli değildir ama Gezi’ye bir sosyal entite muamelesi
yapmaktan daha doğru ve açıklayıcı sonuçlar vermesi ihtimali vardır. İkinci
olarak meseleyi komplo seviyesine indirmek ve toptancı bir açıklama yapmak da yanlış bir yaklaşımdır. Olayın varsa dış bağlantılarının aydınlatılması
için hayal gücüne dayanılamaz, çok daha somut verilere ihtiyaç var. Ayrıca,
bu alanda mesafe kat edilse bile bu Gezi’de bir şekilde yer alan herkesin bu
komplonun bilinçli aktörleri olduğu anlamına gelmez. Bu tür teoriler insanı
zihin kapalılığına ve tembelliğe iter. Dolayısıyla, analizlerde komploya bağlı
açıklamalara dayanmak akıllıca görünmüyor. Son olarak Gezi’de, bu tür her
olayda olacağı gibi, pekçok küçük resim ve bir veya iki büyük resim var. Küçük resimleri değerlendirmek de gerekli olmakla beraber hiçbir küçük resmin
tabloyu tam olarak sergilemesi beklenemez. Örnek vereyim, bir gün önceki
şiddetli çatışmalardan sonra bazı eylemciler tarafından sokağın süpürülmesi
esas itibariyle sokağın süpürüldüğüne işaret eder ama süpürenler veya süpürtenler hakkında bize bir bilgi sağlamaz. Keza, Kılıçdaroğlu’nun bazı eylemciler tarafından dışlanmış veya paylanmış olması bunu yapanlar dahil
eylemcilerin siyasî olmadığının delili olarak alınamaz. Böyle olup olmadığını anlamak için siyasî olmanın asıl göstergelerine dayanan araştırmalar
yapmak gerekir. Son olarak Gezi aktörlerinin sadece biri üzerinde değil hepsi
üzerinde durmak ve aktörleri hem kendi belirgin özellikleri – eylemleri açılarından hem de varsa ortak faktörler açısından değerlendirmek gerekir.
Önce Gezi’de ne olduğu hakkında bir olgusal tespit yapmak lâzım. Gezi’de kökleri on yıllar öncesine uzanan büyük bir toplumsal vakıa yaşandı.
1940’larda dönemin diktatörü İnönü tarafından alanda bulunan Osmanlı mirası Topçu Kışlası yıkılmış ve alanın bir kısmı parka çevrilirken bir kısmına da İnönü heykeli yapılmak istenmişti. Heykel projesi gerçekleşmedi ama
Gezi park olarak bugüne kadar geldi. İstanbul Belediyesi Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın desteğinde park alanını yeniden düzenlemek istedi. Proje, bildiğimiz kadarıyla, Kışla’nın yeniden inşasını da içermekteydi. “Çevre konusunda
duyarlıyız”, “ağaçların kesilmesini istemiyoruz” diyen bir grup parkı işgal
etti. Birkaç gün sonra polis abartılı bir şiddet kullanarak parkı boşaltmaya
çalıştı. Polisin aşırı şiddeti yaygın toplumsal reaksiyona yol açtı. Birçok kim-
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se Taksim’e koşarak tepkiye destek verdi. Ancak, bir süre sonra olaylar hem
büyümeye hem mahiyet değiştirmeye başladı. Sokak şiddeti doğdu ve kamu
binalarına baskınlar düzenlendi. Olay bir çeşit darbe teşebbüsüne veya siyaseti yeniden dizayn etme çabasına dönüştü. Bunun olmayacağı anlaşılınca
şiddet amaçsız sokak şiddetine, şiddetin hatırı için sürdürülen şiddete dönüştü. Günlerce polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Bunlar haliyle
toplumu ve siyaseti gerdi.
Ben bu yazıda daha çok liberal ilkelere dayanan bir analiz teşebbüsünde
bulunmak istiyorum. Bunu üç ana başlık altında yapmayaçalışacağım: Gezi’de şiddet, Gezi’de beliren siyasî felsefe ve Gezi’de beliren politik ekonomi.

Gezi ve Şiddet
Şiddet, maalesef, beşerî hayatın bir gerçeği. İnsanlar ve insan toplumları bilinen her yerde ve her zaman birbirlerine karşı şiddet kullanmışlar. Bunun
ağır maliyetleri yüzünden birçok önemli filozof şiddetin azaltılması ve kurallara bağlanmasıyla uygarlık arasında bir ilişki görmüş, hem iç hem uluslararası barış için formüller geliştirmek istemiştir. Uluslararası barış alanında
Thomas Aquinas’ın “âdil savaş”ından Kant’ın “ebedî barış”ına kadar uzanan
birçok anlamlı kavramsallaştırma karşımıza çıkar. Ulusal çapta ise en önemli
yaklaşımlardan birini Hume’da buluruz. Hume’a göre, uygar toplumlar şiddeti önlemenin veya sınırlamanın yolunu kendisi bir şiddet aygıtı olan devleti
yaratmakta bulmuştur. Bu tuhaf bir durumdur fakat aynı zamanda insanlığın
belki de en büyük icadı veya keşfidir. Gerçekten, klasik liberal teoriye göre
devletin varlığının meşrulaştırılması beraber yaşayış kurallarını uygulamanın şiddeti de kapsayan toplumsal maliyetini düşürmesinde yatmaktadır.
Uygar toplumlarda bireylerin şiddet kullanma hak ve yetkileri kısıtlanmış
ama onlara başka bireylerden yönelecek şiddetin önlenmesi görevi de devlete verilmiştir. Bu yüzden, devlet meşru şiddet kullanma tekeline sahip beşerî
organizasyon olarak tanımlanır. Ancak, insanlar devleti yaratmak veya ona
bugünkü statüsünü tanımakla çok büyük bir risk de almıştır. Zira, şiddet aygıtı olarak devletin kendisinin amaçları ve yetkileri dışına çıkarak onun karşısında aciz durumda olan ve maalesef acizliği gitgide artan bireylere ve birey
gruplarına karşı haksız şiddet kullanması ihtimali hiç de az değildir. Otoriter
ve totaliter ülkeleri bir yana bırakın, demokratik ülkelerde dahi durum böyledir. Polis bazen adi kriminal amaçlarla (haraç almak gibi), bazen amaç olmadan insanî zaaflarla (öfke ve gösterişin eseri olarak), bazen de siyasî sebeplerle (sevilmeyen veya muhalif görüşleri susturmak, yıldırmak için) haksız veya
abartılı - orantısız şiddet kullanabilir. Bu yüzden, devletin şiddet aracı olarak
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polisin devamlı bir gözetim ve denetim altında tutulması şarttır. Yanlışa düşen emniyet görevlilerine asla müsamaha gösterilemez. Hata yaptıkları kesin
olanlar idarî tedbirlerden başlayıp hukukî müeyyidelendirmeye kadar uzanabilecek bir süreçte denetlenir. Demokrasinin temel kurallarından biri budur.
Gezi işgaliyle ilgili tartışmalarda, özellikle eleştirel bir pozisyonda olanlara, olayların asıl veya tek sorumlusunun polis olduğunu vurgulamak için,
sık sık “polis şiddetinden ne haber?” türünden sorular soruluyor. Şüphe yok
ki, liberal açıdan, orantısız ve haksız polis şiddetinin ahlâken kınanması, idarî
ve hukukî olarak cezalandırılması gerekir. Meselâ, 31 Mayıs şafak baskınının zamanlaması bile bir haksız polis şiddetidir. Çadırların yakılması ve çok
dar bir alanda biber gazı kullanılması da. Muhtemelen ikinci park boşaltma
olayında da benzer bir durum söz konusudur. Ayrıca, olaylar esnasında yakın
mesafeden kasıtlı olarak göstericilerin kafasına isabet edecek şekilde biber
gazı kapsülü atarak insanların uzuv kaybına sebep olunması da... Kurşun sıkıp, adam dövüp can alınması da... Bu tür vakalarda, olaylarla ilgili bütün
görüntüler sadece kamu mallarına ve özel mallara zarar verenleri tespit için
değil bu açıdan da incelenmeli, yanlışlıklar ve bunları yapanlar tespit edilmeli ve üzerlerine gidilmelidir. Bu çerçevede Başbakan’ın polis teşkilâtına ve
mülkî amirlere moral vermek ve sahip çıkmak için “ben emir verdim” diye
seslenmesi bu görevi ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla, Başbakan’ın “adam yedirmem” havasına girmesi ve olaya böyle bakması yanlış olmuştur. Vahim
hatalarda polis memuru da, polis amiri de, mülkî amir de, gerekiyorsa politikacı da hesap vermek zorundadır. Bu adaletin ve toplumsal düzenin gerekli
şartıdır. Ayrıca, bunları yapmanın siyasî otoriteyi zayıflatmak yerine güçlendirmesi beklenir. Gezi maalesef bu bakımdan eksik kalmıştır.
Ancak, haksız ve orantısız polis şiddeti Gezi’nin yoğun “sivil” siyasal şiddete sahne olduğunu gözden gizleyemez. Polis şiddeti kadar bu şiddetin çoğu
da yanlıştır ve suçtur. Liberal açıdan ancak ve ancak nefsi müdafaa şiddeti
haklı görülebilir. İlk baskın esnasında bunun olduğu açık. Lâkin, Gezi olaylarındaki tüm şiddet bu nitelikte değil. Bir defa Gezi’nin işgali de kendi başına
bir şiddet. Hükümetin krizi yanlış idare etmiş olması ve işgali barışçıl yollarla sona erdirmemesi veya erdirememesi bu gerçeği değiştiremez. Dünyanın
her ülkesinde bu tür işgaller kaçınılmaz olarak karşı şiddeti gerektirir, ama
elbette bu şiddetin meşru sınırları içinde kalması beklenir. Polis şiddeti sınırlarını aştığı gibi sivil siyasî şiddet Gezi’de parkla sınırlı kalmadı, alabildiğine
yayıldı. Eş zamanlı Dolmabahçe, Keçiören, Başbakanlık baskınları, kamu binalarına saldırılar, çok sayıda özel ve kamusal aracın tahribi, kamu mülküne ve özel mülke zarar verilmesi, yüzlerce polisin yaralanması, 13 AK Parti
binasının ateşe verilmesi, bir eski AK Partili belediye başkanının boğazının
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kesilmesi, başörtülülere yönelik sözlü ve fiilî tacizler, Başbakana ve ailesine
yapılan çirkin küfürler vs. de şiddettir. Polisle göstericiler arasında yaşanan
şiddetin bir kısmının özellikle bazı göstericiler tarafından bilinçli olarak yaratılması ihtimali de yabana atılamaz. Şiddet ve şiddet grupları üzerine literatürden haberdar olanlar şiddeti metod olarak benimseyen kişilerin ve grupların kafa yapısını, psikolojisini ve taktiklerini bilir. Böyle bir fırsatın onlar
tarafından es geçilmiş olması ihtimali sıfırdır. Nitekim, Halil Berktay’ın Nişantaşı havalisinin bir bölümünde yaşanan çatışmalarla ilgili gözlemleri ve
televizyonlara yansıyan birçok görüntü bunu doğruluyor. Zaman gazetesinde
7 Temmuz’da adı çok geçen bir örgütün legal kanadında yer aldığı söylenen
bir derneğin yöneticisi bir kişiyle yapılan mülakatta ifade edilen bazı görüşler de... Bu yüzden Gezi olaylarında yaşanan tüm şiddetin sırf polis şiddetinden ibaret olduğu veya sivil şiddetin tümünün sırf polis şiddetine cevap
olarak doğduğu doğru değil. Maalesef süreçte yoğun bir sivil şiddet de vardı.
Son olarak, Gezi gibi olaylarda, hem genel olguyla hem şiddetle ilgili
sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için biraz soğukkanlı olmak ve olaya
mümkün mertebe kişiselleştirmeden, romantize etmeden bakmaya çalışmak
lazım. Çatışmaların isteyerek veya kazaen içinde olan birçok kişiyle ilgili
gözlemlerimden, konuşmalarımdan ve okumalarımdan, ünlü gazetecilerden
yaşlı devrimcilere, kızgın partililerden sıradan öğrencilere kadar birçok kimsenin bunu yapmayı başaramadığını ve bu yüzden analizlerinde polis şiddetiyle ilgili haklı eleştirinin ve buna reaksiyon göstermenin bir adım ötesine
geçemediğini müşahede ettim. Onları anlamaya çalıştım ve yaşadıklarına
üzüldüm. Ama ne olup bittiği ancak genel manzaranın tüm unsurlarına bakarak anlaşılabilir. Bu yapıldığında polis şiddetinin haksız olanı yanında sivil
şiddetin haksız olanının da kınanması ve mahkûm edilmesi gerektiği ortaya
çıkar. Başka türlü yapmak şiddete bakışta açık bir çifte standartlılık teşkil
eder.

Gezi’den Yansıyan Siyasî Felsefe: Elveda Özgürlük
Siyasî felsefe açısından bakıldığında Gezi’de ne oldu? Gezi’den nasıl bir siyasi
felsefe çıkar? Bu sorulara herkes meşrebine göre cevap veriyor. Atatürkçülere, sosyalistlere, İşçi Partililere, TKP’lilere, Mustafa Kemal’in askerlerine,
Ergenekon tutuklularına, Ertuğrul Özkök’e, hatta az sayıda liberale göre Gezi’de bir devrim oldu. Gezi siyaseti tamamen değiştirdi. Türkiye’nin önünü
açtı. Özgürlük ve demokrasiye doğru gitmesi için Türkiye gemisinin yelkenlerini rüzgârla doldurdu. Siyasete yeni tarzlar ve ufuklar kazandırdı. Hızını
alamayan bazı yorumculara ve kimi akademisyenlere bakılırsa, Gezi sadece
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siyaseti değil her şeyi kökten değiştirdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bazı ampirik araştırmacılara ve sosyologlara göre de Gezi’de yeni bir
gençlik ortaya çıktı. Bu gençlik özgürlükten başka bir şey istemiyor. Yaşlı kuşakların değerlerini ve tarzlarını reddediyor ve kendi değer sistemini, özgün
yöntemlerini geliştiriyor. Herkese müjde, ülkenin geleceğini bu harika kuşak
belirleyecek…
Yirmili yaşlarda, yani sahip olduğum bilgi ve tecrübeden mahrum ve de
devrimci bir ruha sahip biri olsaydım bütün bu iddiaları ciddiye alır ve sevinçle karşılardım. Ancak, olaylar boyunca hayretler içinde ve de tebessüm
ederek bu söylenenleri dinledim, okudum. Gezi’den, kendimi ne kadar zorlasam da, bir özgürlük teorisi çıkmayacağını hissediyorum. Gezi üzerine güzellemeler döktürenlerin ve “gençlik” dedikleri gruba yağ çekenlerin veya
mazide kalmış hayallerine onlar üzerinden işlerlik kazandırmaya çalışanların hinlik ve el çabukluğunu şaşkınlıkla gözlemliyorum. Uzun söze ve etraflı
analize ihtiyaç yok, ben size ne olacağını şimdiden söyleyeyim. Gezi’de eylem
yapanların önemli bir bölümü CHP’ye girecek. Mahallî örgütlerinde ve genel
merkezinde partiyi etkileme yolunda umutsuz çabalar harcayacak. Zamanla
bunların bir kısmı partinin Bizans labirentlerinde kaybolup gidecek. Bir kısmı klasik CHP tarzı siyaseti aşkla benimseyecek. Bir kısmı ise “yandım Allah”
deyip bir süre sonra partiden kaçacak. Bu kimseler yaşlandıkça Gezi’de ne
harikalar yarattıklarını anlatmak dillerine vuracak. Önce çocuklarına sonra
belki torunlarına nasıl bir biber gazı kapsülünü zarif bir tekmeyle kendilerinden uzaklaştırdıklarını, polis kalkanına tüm güçlerini kullanıp okkalı bir tekme indirdiklerini, geceler boyu mevzi mevzi gezdiklerini anlatarak vadelerini
doldurmaya çalışacak. Bu kadar.
Tarihin tür tür okumaları var. 1960’larda sosyalist devrimci idiyseniz,
1968 öğrenci olayları size tarihin hem başlangıcı hem sonu gibi görünür. Ne
yıldı ama? Paris sokakları Mayıs ayında alev alevdi. Özgürlük diye haykıran
gençler yerleşik düzeni yıkmak için meydanlardaydı. O zamanlarda da sosyologlar, gazeteciler, siyasîler, kerameti kendinden menkul “filozoflar” Gezi
sonrasındaki gibi geleceğe ilişkin hem iyimser hem tehditkâr nutuklar atmaktaydı. Dünya yeniden kurulmaktaydı, nasıl olacağını (ki elbette daha iyi
olacaktı) gençler belirleyecekti. Gençler belirledi hakikaten, ama Paris’tekiler değil, aynı sıralarda İskoçya’da 1423’te kurulan Saint Andrews Üniversitesi’nde Hayek okumaları yapmaya başlayan gençler. 1968’ten sonraki otuz
uzun yılda Parisli şiddet meftunu devrimci gençler değil, uygarlık ve özgürlüğün en iyi açıklamalarından birini yapmış büyük kafalardan Hayek’in izinden giden parlak gençler dünyaya yön verdi. Şimdi de aynısı olacak. Kimse
hayal kurmasın, bu ülkenin geleceğini Gezi’de şiddete bulaşmış eylemler ger-
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çekleştirenler değil, Liberal Düşünce Topluluğu’nun bıkıp usanmadan tekrarladığı seminerlerden ilham alarak geleceğe yürüyen gençler belirleyecek.
Gezi’den niye özgürlük çıkmaz? Cevap çok basit: Orada yansıyan siyasî
felsefenin nitelikleri yüzünden. Orada egemen felsefe sosyalizm, nasyonal
sosyalizm, faşizm, Atatürkçülük’tü. Bir avuç liberalin mevcudiyeti bunu değiştirmeye yetmezdi, yetmedi de. Bunların hepsi kurucu rasyonalist, bireyi ve
toplumu yeniden yaratmayı amaçlayan toplum mühendisliğini esas yöntem
olarak benimseyen, şiddeti seven, hatta ona tapan, savaş taraftarı “felsefeler”.
Bu yüzden barışa değil çatışmaya, uygarlıkta ilerlemeye değil gerilemeye
hizmet edebilirler. Siyasî felsefe deyip geçmeyin, temel insanî problemlere
cevaplar siyasî felsefede yatıyor. Bu yüzden Gezi’yi doğru anlamak ve oradan
ne çıkabileceğiyle ilgili isabetli tahminlerde bulunmak için hangi felsefenin
Gezi’de hükümran olduğuna bakmak lâzım. Yanılmayalım, anketlerde soru
yöneltilenlerin bazıları tarafından “özgürlük istiyoruz” cevabı verilmesi hem
gerçekten özgürlük istendiğini göstermez hem de kendi başına bu cevabı verenlerin özgürlüğün ne olduğunu ve özgürlükçü bir sistemin nasıl kurulup
nasıl korunacağını bildiğinin garantisi olmaz. Çarlığa karşı Lenin’in öncülüğünde mücadele eden sosyalist devrimciler de hem kendileri için özgürlük
istediler hem topluma özgürlük vaat ettiler. Sonuç tarihin en özgürlüksüz
sistemiydi. Sovyet Rusya’da 12.5 milyon faili meçhul cinayet işlendi. On milyonlarca kişi faili belli katliamlara kurban gitti. Özgürlük birey tarafından
sadece kendisi için istendiği zaman ulaşılmaktan ziyade herkes için istendiğinde elde edilebilir, gerçekleştirilebilir bir değerdir. Yani, “kimse bana karışmasın, gerisi umurumda değil” özgürlüğü ile özgürlüğün genel bir değer olarak herkes için var olması ve kurumsallaşması ayrı ayrı şeylerdir. Özgürlüğü
anlamak ve kurumsallaştırmak için özgürlükçü felsefeden yani liberalizmden
haberdar ve etkilenmiş olmak gerekir.
Yine de Gezi olaylarının iki siyasî faydası oldu. Birincisi Kemalistlerin
biraz sivilleşmeye başlaması. Onlar açısından Gezi sürecinde iş başa düştü.
Eskiden başkalarının çocuklarını başkalarına karşı kullanırlar, birbirlerine
kırdırırlardı. Gezi’de, mecburen, kendileri ve çocukları eylem peşinde koştu.
Bunu, şiddete bulaşmadıkları sürece, memnuniyetle karşılıyor ve destekliyorum. Umarım dilleri de çok geçmeden sivilleşmeye ve medenileşmeye başlar.
Savaş diliyle barışçı olunamaz ve barış kurulamaz. İkincisi, muhafazakâr taban evinde oturup şımarık bir azınlığın taşkınlıklarını, seçilmiş iktidarı alenî
darbe veya sokak şiddetiyle alaşağı etme çabalarını seyretmek yerine partisine ve siyasî liderlerine meydanlara dökülerek sahip çıkma eğilimi ve alışkanlığı kazanmaya başladı. Bu demokrasinin çok hayrına bir gelişme. Böyle
bir hava, eğilim, irade, çaba 1950’lerde var olsaydı Adnan Menderes’e karşı ya
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darbe yapılamaz ya da “halkın sevgilisi” alçakça idam edilemezdi. Demokrasi kesintiye uğratılamazdı. Dindar mütedeyyin demokrat kesimler ve dindar
olmayan demokratlar demokrasiye yapılacak müdahalelere karşı her meşru
yol ve yöntemle direneceğini söz ve eylemleriyle açıkça beyan ederse kötü
hevesliler ayağını denk almak zorunda kalır. Gezi işgali siyasi kültürümüzün
bu istikamette ilerlemesi için bir kıvılcım çaktı.

Gezi Politik Ekonomisi: Barbarlığa Çağrı
Gezi’de bir politik ekonomi felsefesi de boy gösterdi. Bu felsefeyi anlamak ve
anlamlandırmak için epeyce malzemeye sahibiz. Ben şahsen Gezi’yi ziyaret
etme ve işgalin ekonomik boyutlarını bizzat gözlemleme fırsatı buldum. Ayrıca, Gezi’ye şu veya bu sebeple takılan öğrencilerimden ve arkadaşlarımdan
da çok bilgi edindim. Gazeteleri her gün santim santim okudum. Televizyonların başından saatlerce kalkmadım. Bu kaynaklardan edindiğim bilgilerin
hepsini bir araya getirince aşağı yukarı tamamlanmış bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu tablonun ana özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebilirim. Gezi’de,
kollektivist felsefenin hükümranlığı yüzünden, bekleneceği üzere, bir ilkel
komün ekonomisi kurulmak istendi. Kimse bu modelin, Marksistlerin iman
ettiği gibi, ilkel küme toplumlarının ekonomisi olduğunu sanmasın. Thomas
Mayor’ın geçen sene yayımlanan (Liberal Düşünce’nin bu sayısında yer alan)
çok güçlü bir makalesinde işaret ettiği üzere, özgürlüğe dayanan ilk küme
toplumlarında kollektivist değil bireyci ekonominin özellikleri hâkimdi. Özel
mülkiyet ve gönüllü mübadele vardı. Dayanışma da gönüllüydü. Kollektivist
komün ekonomileri kendiliğinden ve gönüllü olarak değil, planla ve zorlamayla oluşturulmak istendi. Olabildiği kadarıyla Gezi komünü de öyleydi
veya buna gidecek yoldaydı. Ömrü vefa etseydi, bu özellikleri iyice belirginleşecek ve kurumsallaşacaktı. Biliyoruz ki, bir kollektivist ekonomi asla kendiliğinden doğmaz, ancak ve yalnızca mütehakkim bir merkeziyetçi gücün
planlama ve zorlamasıyla hayat bulabilir.
Gezi sakinleri, oradaki varlıkları kaza ve hesaba katılmaya değmeyecek
veya dengeyi değiştiremeyecek kadar küçük oranlı liberallerin haricinde,
anti-kapitalistti. Bildik arkaik sol gruplar da, sendikalar da, ‘’anti-kapitalist
Müslümanlar’’ da öyleydi. Anti- kapitalist olmak ne demektir? Piyasaya ve
piyasanın bütün kurumlarına karşı olmak demektir. Parayı, pazarı, özel mülkiyeti, gönüllü mübadeleyi, serbest ticareti, finansı ve bütün bunlara dayanan
tüm toplumsal hayat pratiklerini dışlamaktır. Nitekim, Gezi’de, bir ‘’Devrim
Market’’ kuruldu. Markette çeşidi az olmakla beraber (başka türlü olamazdı) mallar ihtiyaç sahiplerine, güya, ‘’bedava’’ verilmekteydi. Bu ‘’bedava’’
dağıtımı, daha doğrusu maliyetini başkalarının karşıladığı malların Gezi ey-
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lemcilerine bedelsiz dağıtılmasını mümkün kılan elbette kapitalizmin ta kendisiydi. Ama arkaik devrimcilerin bunu görecek kavrayış ve feraseti yoktu.
Devrim Market gönüllü bireysel bağışlara ilaveten heyecana kapılan devrimci holdinglerin fedakâr bağışları sayesinde de ayakta durdu. Geziciler para ve
kredi kartı gibi araçları da yasaklama yolunda adım attı. Zaten devrimciler
parayı sevmez. Para ve kredi kartı onlara göre büyük günahlardır. Kalabalığı
görüp iş yapma fırsatı doğduğunu düşünen seyyar satıcıların parka girmesi
de yasaklandı. Asayişi sağlamak üzere Devrim Polisi kuruldu. Bir sosyalist
fraksiyona (Sosyalist Demokrasi Partisi’ne – SDP) asayişi sağlama görevi verildi. Bu asayişin ekonomik faaliyetleri de kapsaması kaçınılmazdı ve nitekim
bu istikamette ilk adımlar zaten atılmıştı. Demek ki, Gezi anlayışı serbest
ekonomik faaliyete taraftar değildi. Rekabeti hoş görmemekteydi. Merkeziyetçi ve planlamacıydı.
Gezi’de bir üretim faaliyeti yoktu. Elbette, pek olamazdı da. Hem denemenin çapı yetersizdi hem de devrimcilerin oradaki zamanları kısa oldu. Ama
hâlâ yapılabilecek şeyler var. Gezi ekibini meselâ Kazlıçeşme’ye yerleştirsek
ve başlarının çaresine bakmalarını isteseydik, ortaya, üretim ve dağıtımın
merkezî olarak planlandığı bir ekonomik yapı çıkardı. Bu ne anlama gelirdi?
İlk olarak, inanılmaz derecede düşük, barbarlığa yakın bir refah seviyesi. Dolayısıyla, açlık ve sefalet... Korkarım Nişantaşı-Etiler hattı devrimcileri buna
katlanamazdı. Gezi gençliği Kasımpaşa veya Tophane gençliğinin refah seviyesinde yaşamayı göze alabilir mi? Hiç sanmam. İnternet bağlantılı lüks elektronik cihazlara, pahalı spor ayakkabılara, markalı tişörtlere, pahalı parfümlere kolay kolay veda edemezlerdi. İkinci olarak, özgürlük yokluğu. Kimin neyi
ne kadar üreteceğine ve kimin neyi ne kadar tüketeceğine bir merkezin karar
verdiği yerde özgürlük yaşayamaz. Aman ha, park forumlarında herkesin söz
hakkına sahip olduğu süreçlerle bu işler çözülebilir sanmayalım. Hiç değilse
Mustafa Erdoğan’ın ilgili makalesini okuyarak “müzakereci demokrasi”nin
açmazlarını ve sınırlarını öğrenme şansımız var. Tarihin başında değiliz.
Amerika’yı yeniden keşfetmeye ihtiyaç yok. Ekonomik üretim aylak zevzekliğine benzemez, ciddi bir faaliyettir, zira, nihaî tahlilde, insanın beka mücadelesinin aracıdır. Ekonomik kararların bireyler tarafından alınması ve ekonomik davranışların piyasa kurumları tarafından koordine edilmesi demek olan
kapitalizmi reddederseniz, onun yerine mecburen bir şey koymanız gerekir.
Çünkü kaynakların nasıl istihdam edileceği, üretimde hangi kaynak bileşimlerinin kullanılacağı asla ortadan kalkmayacak bir problemdir. Piyasanın işlemesine müsaade edilmiyorsa, onun yerini müthiş bir zorlama gücüne sahip
bir merkezî otorite alacaktır. Böyle bir otorite, ekonomik planların uygulanabilmesi için, bütün ekonomik hayatı yukardan aşağı akan emirler toplamına
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dönüştürür. Bu otorite bireyleri kendilerine verilen görevleri ifada gösterdikleri her sapma, her başarısızlık için cezalandırır. Basit insanî hataları dahi
ideolojik ihanet muamelesine tabi tutar. Hayek, Mises gibi büyük yazarların
onyıllarca önce işaret ettiği üzere, bu tarz hem yoksulluk hem de tahakküm
üretir. Haksızlık etmeyelim, en çok “Nutuk” ve “Çılgın Türkler” okuyan bir
gençliği bunları bilmediği için suçlayamayız. Ama ekonomik özgürlüğün temellerinden habersiz kimseleri de asla ve kat’a özgürlükçü sayamayız.

Sonuç
Gezi eylemcilerinin büyük bölümünü iyi niyetli insanlar olarak gördüm. Ama
bu onların parçası olduğu süreç sonuna kadar işleseydi iyi sonuçlara ulaşmış olacaklarını göstermez. Bu tür olaylarda sonuçlar hâkim siyasî felsefeye
ve kimlerin örgütlü ve planlı olduğuna bağlıdır. Gezi felsefesi Türkiye’ye
egemen olsa neye yol açardı? Bununla ilgili doğrulanma ihtimali yüksek
tahminlerde bulunmak için G. Orwell’in meşhur Hayvan Çiftliği romanından yararlanabiliriz. Roman özgürlük ve refah umutlarıyla bir çiftlikte “devrim” yapılmasıyla başlar. Başlangıçta her şey çok iyi gitmektedir. Kardeşlik
ve umut havası herkese hâkimdir. Ancak, bir şeye karşı olmak neyin istendiğini göstermeye yetmediğinden ve bazı iyi hedefleri seçmiş olmak o hedeflere ulaşılacağını garanti etmeye yetmeyeceğinden işler değişmeye başlar.
Kollektivist sosyalist felsefe bir süre ekonominin hem üretim hem tüketimle
planlanması üzerinden tüm toplumu kontrol etmeye başlar. Bu arada çıkan
iktidar kavgası da yaraya tuz basar. Sonuç tam bir felakettir. Gezi’den de bana
göre çıksa çıksa benzer bir sonuç çıkardı. Bu elbette Gezi’nin daha küçük resimlerde bazı faydalar sağlamadığını göstermez. “Mustafa Keser’in askerleri”
sloganının “Mustafa Kemal’in askerleri” sloganını bitirmesi, hükümetin üzerinde çalıştığı demokratikleşme paketinin genişletilmesi ve acilleştirilmesi
ihtiyacını hatırlatması gibi. Ama bu faydalar büyük ve en tehlikeli resmi gözden kaçırmamızı makul ve meşru kılmaz.
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Ülkemizin siyasi ve sosyal tarihinde Gezi Olayları dediğimiz olgunun çok
özel bir yer tutacağı açıktır. Gezi olaylarını son on yılın en önemli kitlesel
olaylarından biri olarak okuyabiliriz. Gezi olaylarının kitlesel niteliği yaşanan olayları hiçbir şekilde kutsamayı gerektirmemektedir. Şimdiye kadar
Gezi olaylarının lehinde ve aleyhinde çok yazılıp çizildi. Ancak yazılıp çizilenlerin Gezi olaylarını anlamamıza yardımcı olması açısından çokta katkı
sunmadığı görülmektedir.
Gezi olaylarının sağlıklı bir değerlendirilmesinin yapılamayışının temel
nedeni Gezi olaylarının olduğundan farklı bir şekilde abartılması, ona kendisiyle ilgili olmayan ve değer ve anlam atfedilmesiyle ilgilidir. İnsanlar
Gezi konusunda çok duygusal bir tutum içinde oldular, çünkü çoğu kimse
kendini Gezi’nin içinde ya da karşısında konumlandırma şeklinde reaksiyoner
konumlara yerleştirdiler. Birçok insanın Ak Parti hükümetine olan tepkileri,
onları bir şekilde Gezi’yi kutsamaya ve meşrulaştırmaya yönelttiğini söyleyebiliriz.
Gezi olayları konusunda şimdiye kadar farklı görüşler ifade edildi. Herkes
kendisine göre bir Gezi kurgusu yaptı. Yapılan analizlere baktığımızda ortada
tek bir Gezi’nin değil Gezilerin olduğu gerçeğinden hareket etmemiz gerekmektedir.
-		 Gezi, Ak Parti iktidarına duyulan toplumsal tepkinin ifadesidir.
-		 Gezi, Alevilerin yaşadığı mağduriyetler karşısındaki isyanıdır.
181
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- Doksan sonrası kuşağın Ak Parti yönetimine duyduğu yeni bir karşı
koyuştur.
- Gezi, gençliğin pasifliğe, siyasetdışılığa ve nesneleştirmeye karşı koyuşunu ifade etmektedir.
-		 Gençliğin artık beni de dinleyin tepkisidir.
-		 Gezi, dış güçlerin Ak Parti’ye karşı bir tezgahıdır.
-		 Gezi, eski düzen yanlılarının öfke ve umutsuzluklarını dışa yansıtmasıdır.
-		 Gezi, sandıktan umudunu kesenlerin sokak kalkışmalarıyla etkin olma
girişimidir.
-		 Gezi, Erdoğan’ın kibirli, aşağılayıcı, tepeden bakıcı üslubuna duyulan
bir tepkidir.
-		 Gezi, muhafazakar iktidarın icraatları karşısında seküler yaşam tarzlarından endişe duyanların tepkisidir.
-		 Gezi İstanbul sermayesinin hükümeti etkisizleştirme ve devirme girişimidir.
-		 Gezi, uluslararası faiz lobisinin Ak Parti’ye karşı yapmış olduğu bir
komplodur.
-		 Gezi, ülkedeki muhalefet boşluğuna duyulan bir tepkidir.
Gezi kalkışmasına dair görüşler listesini uzatmak mümkündür. Görüşlerin
farklılığı Gezi konusunda iki karşıt pozisyonun oluştuğunu göstermektedir.
Geziye dair ifade edilen bir görüş, mutlak bir şekilde Gezi yandaşlığı veya
hükümet yandaşlığı şeklinde bize iki pozisyonu dayatmaktadır. Ancak Gezicilerin veya hükümetin yandaşı olmanın dışında Gezi’nin soğukkanlı bir
şekilde özgürlük, demokrasi ve çoğulculuk açısından bir değerlendirmesine
ihtiyaç vardır.
Gezi olayları, Taksim Meydanı’nın yayalaştırılması projesi kapsamında Gezi Parkı’nda kesilen ağaçları protesto etmek amacıyla 27 Mayıs’ta
bir grubun parkta kalma eylemiyle başladı. Polisin sabahın erken saatlerinde vahşi bir şekilde protestoculara saldırması kamuoyunda büyük bir infial
uyandırdı. İstanbul’un her yerinden insanların Taksim’deki polis saldırısını
protesto etmek üzere Taksim Gezi Parkı’na toplanması üzerine Gezi Parkı
protestosu bir anda bütün Türkiye’yi etkileyen bir eyleme dönüştü.
Polisin protestolar boyunca kitleye müdahalesinin sembolü TOMA araçları ve biber gazı oldu. Olaylar boyunca polisin şiddetli saldırısı, insan hakları ihlali olduğu gibi, vicdan ve insaf ölçülerinin ötesindeydi. Beş kişinin
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ölmesi ve yüzlerce kişinin yaralanması Gezi olaylarının en ağır sonucudur.
Hayatını kaybeden kişilerin faillerinin hâlâ yargı önüne çıkarılmaması ve
serbest kalmaları ise ayrıca büyük bir sorundur. Olaylar sırasında ortaya
çıkan palalı ve sopalı grupların göstericilere saldırması ve Eskişehir’de ondokuz yaşındaki bir genci öldürmeleri kaygı verici bir gelişmedir. İnsana kasteden güvenlik görevlilerinin ve sivil kişilerin mutlaka yargı önünde hesap
vermeleri gerekmektedir.
Olayların spontane veya organize olduğuna dair bir tartışma yapılmaktadır. Olayların ilk gününde polisin Gezi parkındakilere saldırması sonucu binlerce insanın polis şiddetini protesto etmek için Taksim’e gelmesi spontane
gelişen doğal bir insani tepki olarak gözükmektedir. Ancak bu noktadan sonra
Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde yapılan gösterilerin ciddi bir organizasyon
ve dizayn ürünü olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Olaylarda İşçi Partisi,
Türkiye Gençlik Birliği, birçok ufak sosyalist parti, yasadışı sol şiddet örgütleri, CHP, KESK, TMMOB, bazı özel üniversiteler, Alevi derneklerinin öne çıktığı görülmektedir. İstanbul’da birçok holdingin ve sermaye grubunun Gezi
olaylarını desteklediğine dair ciddi iddialar bulunmaktadır. Magazin, sinema
ve şov dünyasından birçok isim, Gezi olayları boyunca Taksim’e gelmiş ve
göstericilere desteğini gösteren şovlarda bulunmuştur. BDP Milletvekili Sırrı
Süreyya Önder, olayların ilk gününde dozerin önüne çıkarak ağacın kesilmesine engel olmasına rağmen, BDP ve Kürtler Gezi olaylarına destek vermemiş
ve olayların dışında kalmışlardır. Olayları tek bir örgüt veya siyasi partiyle
özdeşleştirmek yerine mutlu azınlık, bürokratik elitlerin çocukları, İstanbul
sermayesinin bazı kesimleri, Kemalist, ulusalcı, sosyalist, Alevi bir koalisyonun son kalkışmada bir araya geldiği görülmektedir.
Taksim Gezi parkında kesilen ağaçları protesto etmek olayların başlamasının nedeni olarak kamuoyuna ifade edildi. Ancak olayların boyutları,
ağaç kesmeye engel olmanın ötesinde olduğu görülmektedir. Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisini ve Başbakan’ın Keçiören’deki evini ele geçirmek
için ciddi saldırılar yapıldı. Kısa süre önce Ak Parti Genel Merkezi’nde Başbakan’ın makam odasına yapılan roketli saldırıyı unutmamak lazımdır. Taksim
Platformu adı verilen bir oluşum, hükümete dış politikanın yeniden dizayn
edilmesinden birçok büyük projenin iptalini içeren darbe muhtırası gibi bir
talepler listesini hükümete bildirdi. Gezi olaylarının görünür gerekçesi ağaç
kesimini protesto olmasına rağmen esas hedef hükümet ve Başbakan’ın düşürülmesi ve etkisizleştirilmesi olduğu açıktır.
Gezi göstericileri, hiçbir şekilde barışçıl bir şekilde hükümeti protesto
etmek isteyen gruplardan oluşmamaktaydı. Gezi kalkışması, şiddet yapma ve
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polisi şiddet yapmaya kışkırtmaya dayanmaktadır, çünkü şiddet yoğunlaştıkça göstericiler Türkiye ve dünya kamuoyunun dikkatlerinin kendi üzerlerine yoğunlaşacaklarını umuyorlardı. Başka bir ifade ile Gezi kalkışmacıları,
barışçıl yollarla değil, şiddet yoluyla kendilerini herkese duyuracaklarını ve
dayatacaklarını hesaplıyorlardı.
Olayların organizesinde ve kitlenin mobilize edilmesinde Twitter başta
olmak üzere sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.
Twitter, yaşanan olayları etkin bir şekilde kamuoyuna aktarmanın aracı olduğu gibi, aynı zamanda etkin bir dezenformasyon ve propaganda aracı olarak
da kullanılmıştır. Olaylar sırasında büyük medya kuruluşlarının kalkışmaya
yer vermemesi ve Penguen belgeselleri vermesi ciddi bir başarısızlıktır. Türkiye, olayları Hayat TV ve Halk TV kanallarının canlı yayınlarından takip
etmek durumunda kaldı. Sol, Evrensel ve Aydınlık gazeteleri yoğun bir şekilde militanca ve provokatif bir şekilde Gezi kalkışmasının propagandasını
yapmışlardır. CNN kanalının sekiz-dokuz saat kadar Taksim’den olayları canlı vermesi ve CNN sunucularının üslup ve söylemleri, olayların dış destekli
olduğunun göstergesi olarak algılanmıştır. Medya araçlarının kendi istekleriyle olayları kamuoyuna yansıtmamaları anlaşılır bir şey olmadığı gibi, bu
yaklaşım yaşanan kalkışmanın çok yönlü olarak kamuoyuna yansıtılmasını
da engellemiştir.
Gezi olayları boyunca yoğun bir propaganda faaliyeti yapılmıştır. Kamuoyunda tanınan birçok yazar, akademisyen ve gazeteci olayları hep sahip oldukları ideolojik bakışla değerlendirmişlerdir. Kemalist, ulusalcı, Sosyalist
ve solcu yazarlar, kalkışmanın kolektivist ve solcu yorumunu ve sunumunu
yaparak olayların aktif ideolojik aygıtı olmuşlardır. Gezi kalkışması üzerinden solculuğu, sosyalizmi ve devrimi icat etmeye çalışmak doğal olarak Gezi’nin anlaşılması yerine Gezi’nin etrafında mitler üretilmesine neden olmuştur. Gezi mitlerinin başında ‘Gezi Ruhu’ denilen Gezinin mistifikasyonu ve
metafizikselleştirilmesi geldiği görülmektedir. Gezi Ruhu kavramı etrafında
kurgulanan Gezi Metafiziğinde, Gezi insanlığın aydınlandığı yer, Geziciler
ermişler, yapılan eylemler kapitalizme ve emperyalizme karşı yapılan insancıl, özgür, sınıfsız, adaletli bir dünyanın gerçekleştirmeye çalışan evrensel
erdemli pratikler olarak propaganda edilmiştir. Peru ve Arjantin gibi Latin
Amerika ülkelerinde daha önce uygulanmış olan tencere-tava çalma, ışık yakıp söndürme, duran adam gibi eylemler süreç içerisinde uygulamaya konulmuştur. Gezi metafiziği, birçok sol ve sosyalist çevrenin devrim ütopyasının
gerçekleştiğine ve devrimin Taksim’de göz kırptığına inanmalarını neden
olmuştur. Gezi Parkı’nda kurulan çadırlar, Paris Komünü’yle mukayese edilmeye başlanmıştır. Gezi metafiziğinin temel kavramı diren kavramı etrafında
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oluşturulmuştur. Gezi metafiziği, bütün Türkiye’yi hükümete karşı direnmeye motive etmeyi ve cesaretlendirmeyi amaçlamıştır.
Gezi Parkı olayları hakkında şu gerçeğin unutulmaması lazımdır. Gezi
Parkı’nın dayandığı sosyal taban hiçbir şekilde homojen değildir, her sosyal
olay gibi bu da birçok unsurun bir araya gelmesi sonucu gerçekleştirilmiştir.
Olayların ilk gününden itibaren Gezi parkının ve diğer şehirlerde yaşanan
olaylara katılan insanların profili sürekli olarak değişmiştir. Gezi olayları sırasında bazı sosyal ve siyasal kesimler ön plana çıkmalarına rağmen yaşanan
kalkışmayı tek bir grupla sınırlamak sağlıklı değildir.
Gezi kalkışmasında sol, ulusalcı, sosyalist olarak kabul edeceğimiz kolektivist ideolojik söylemler önplana çıkmasına rağmen Gezi’nin bir ideolojisi
olmadığını söyleyebiliriz. Bir ideolojiye sahip olmayan Gezi’nin sahip olduğu merkezi şey Ak Parti düşmanlığı ve Erdoğan nefretidir. Anti-Erdoğanizm
Gezi kalkışmasına katılanları bir araya getiren ortak söylemdir. Erdoğan düşmanlığı ve Türkiye’deki birtakım sosyal ve siyasi gerilim alanlarından beslenen ve kendisini varkılmaya çalışan Gezi kalkışması, Erdoğan düşmanlığı
üzerinden kendisini bütün Türkiye’ye empoze etmeye kalkışmıştır.
Türkiye’de yaşam tarzlarına, bireysel hak ve özgürlüklere devlet eliyle direkt ve sistematik bir müdahale ve ihlal olmamasına rağmen, Gezi kalkışmacıları, yaşam tarzlarına hükümetin müdahale etme endişesini hep gündemde
tutmuşlardır. Gezi kalkışmacılarının dayandığı sosyal, siyasi ve ideolojik kesimler, farklı yaşam tarzlarına saygı ve çoğulculuk konusunda şimdiye kadar
ciddi duyarlılık göstermiş kesimler değildirler. Yıllardır Kürtlerin hak ve özgürlükleri ihlal edilmesine ve dindar insanların birçok hakkı gasp edilmesine rağmen, bu kesimlerden hiçbir ciddi tepki ortaya çıkmamıştır. Geziciler,
sadece kendi yaşam tarzı ve ideolojilerinin üstün olduğuna inanan, sadece
kendilerinin saygıyı hak ettiğini düşünen, doğru yaşam tarzı ve ideolojiye
sahip olmalarından dolayı kendilerini diğer toplumsal kesimlerin üstünde
gören totaliter ve otoriter bir dünya ve zihin algısına sahip bulunmaktadırlar.
Gezi kutsallaştırıldığı gibi Gezi katılımcıları da kendilerini kutsallaştırmış ve ermiş pozisyonuna çıkarmışlardır. Geziyi gerçekleştiren kuşağın çok
farklı olduğu, itiraz etmek isteyen, dünyayı değiştirmek isteyen, siyasette ve
toplumda daha söz hakkı isteyen, geleneksel hiyerarşilerin ve klişelerin dışında düşünen, bilgisayarla büyüyen ve ulaştığı bilgi kaynaklarıyla farklı
bir dünya tasarlayan yeni bir genç kuşağın yani Y kuşağının ortaya çıktığı
iddia edilmiştir. Gezi boyunca üretilen bazı sloganlar ve mizah, Y kuşağının
yaratıcı zekasının ürünleri olarak yüceltilmiştir. Her kolektivist ideolojinin
yaptığı gibi, Gezi’nin kolektivist mantığı da gençliğe yüce misyonlar yükle-
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mektedir ve gençleri sahte olarak yüceltmektedir. Y kuşağı bir kurgu olduğu
gibi, Gezicilerin derinlikli, nitelikli ve birikimli insanlar oldukları da bir efsaneden ibarettir. Gezi olayları, Geziye katılanların yüzeyselliğini, dünyadan
kopukluğunu, önyargılılığını ve klişeleri ezberlemekten öteye geçmeyen bir
zihinsel yapıya sahip olduklarını göstermektedir. Geziciler arkaik bir dünyanın mensuplardırlar. Gezi olayları boyunca ortaya hiçbir ciddi metin, tez veya
fikir ortaya konmamıştır. Erdoğan karşıtı küfürler, soğuk savaş döneminden
kalan sol ve sosyalist sloganlar Gezi eylemcilerinin sığlığını ve niteliksizliğini göstermektedir. Gezi eylemcileri, ortaya ciddi bir metin veya tez koyamamanın acizliğinden dolayı kitap okuyan genç pozları vererek Gezi’de bir Y
kuşağı müsameresi yapmışlardır.
Gezi kalkışmasının esas hedefi demokrasinin ortadan kaldırılmasıdır. Gezi
kalkışmacıları demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığı safsatasını
sürekli olarak işleyerek demokratik yollardan seçilmiş mevcut hükümetin
meşruluğunu sorgulamayı, bu hükümetin ülkeyi yönetmeye hakkı olmadığını kısacası ülkeyi yönetilemez ve toplumu konuşamaz hale getirmeyi amaçlamışlardır. Demokrasilerde katılımın nasıl sağlanacağı ve vatandaşın sosyal
ve siyasi hayatta nasıl aktif olacağı sürekli olarak tartışılmaktadır. Gezi kalkışması, siyasi ve sosyal alanda özne olarak katılmayı amaçlayan bir ‘aktif
vatandaşlık’ talebinden ziyade, demokrasinin temel katılım aracı olan sandığı etkisizleştirme ve önemsizleştirme suretiyle sokak gösteri ve işgalleriyle
bütün topluma kendisini empoze etmeyi, ülkeyi yönetmenin kendi hak ve
imtiyazları olduğunu talep eden otoriter bir ‘azgın vatandaşlık’ profili ortaya
koymuştur.
Gezi olaylarının en büyük karakteristiğinin bireysellik olduğu iddia edilmektedir. Bu iddianın aksine Gezi kalkışmalarında olmayan tek şey bireydir.
Bireyi inkar eden ve bireyin karşısında olan örgüt, ulusalcılık, sınıf, özel mülkiyet ve ekonomik özgürlük karşıtlığı, ekolojik fetişizm, komünal hayat, Kemalizm ve sosyalizm gibi kolektivizmin bütün versiyonları Gezi kalkışmasında mevcuttur. Bireyi, özgürlüğü, barışı ve çoğulculuğu inkar eden ‘Gezizm’,
demokrasiyi de ortadan kaldırmayı amaçlayan bir kalkışma olarak siyasi tarihimize geçmiş bulunmaktadır.
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1. Tahsin Demiray’ın Hayatı (1903-1971)
Tahsin Demiray, öğretmen, yazar, fikir adamı, cemiyetçi, yayıncı, siyasetçi1.
Milliyetçi politik gelenek içinde farklı bir figür. Fikir hayatımızda 1940’ların
ikinci yarısından başlayıp 1960’lara uzanacak şekilde yer alan bir şahsiyet.
Cumhuriyet döneminde Türk milliyetçisi kesim içinde Prens Sabahaddin/Le
Play ekolünün görüşlerini2 benimsemiş istisnaî bir isim.3
İlk gençlik yıllarında Birinci Dünya Savaşı’nda kurulmuş yarı izci, yarı askerî bir gençlik teşkilatı içinde yer alır4. Kadıköy Mekteb-i Sultanîsi mezunudur. Sultanî yıllarındaki arkadaş çevresinde Nihal Atsız’ın ismi dikkat çeker5.
* 6-7 Aralık 2012’de Denizli’de Pamukkale Üniversitesi’nin 20., Türk Ocakları’nın 100. Kuruluş Yılı Anısına düzenlenmiş
Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni’nde “Prens Sabahaddin Ekolünden Bir Milliyetçinin (Tahsin Demiray) Ziya Gökalp
ve Tek Parti Rejimi Eleştirileri” başlığıyla verilen tebliğin geliştirilmiş halidir.
1 Tahsin Demiray hakkında ilk eser Ertürk, 1989.
2 Le Play-Prens Sabahaddin ilişkisi hakkında bkz. Özavcı, ,2007.
3 Kaçmazoğlu, 2002: 142.
4 Tahsin Demiray, 1970: s. 38. Bu dönem etkili olan gençlik teşkilatlarının bazıları hakkında yapılan çalışmalar
bkz.. Zafer Toprak, “II. Meşrutiyet Döneminde Paramiliter Gençlik Örgütleri”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye
Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985, 531-536; Sabri Yetkin, “Ittihat ve Terakki’nin Paramiliter Gençlik
Örgütleri, Osmanlı Genç Dernekleri ve Bunların Yayın Organlarındaki Milliyetçi Söylemleri”, Tarih ve Milliyetçilik,
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi I. Ulusal Tarih Kongresi, 420-428.
5 Nihal Atsız, 1997: 33-36.
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Meşrutiyet yıllarında Prens Sabahaddin’in yanında yer alan Ahmet Bedevi
Kuran da (1886-1966) bu çevre içinde zikredilmiştir.6
Gençlik yıllarında Kuva-yı Milliye’ye katılır, büyük zafere kadar da çalışır7. Tek parti rejiminin hayli otoriterleştiği dönemin arifesinde İstanbul
Muallimler Birliği yönetiminde görev alır, umumî kâtipliğini yapar (1931)8.
Toplumsal hayatta varlık gösteren etkili teşkilatlı politik güçleri tasfiye süreci içinde bu kuruluş da kapatılır. 1931’de baskıyla Türk Ocakları’nın kapatılıp mal varlığının Halkevlerine devredilmesiyle başlayan 10 Mayıs 1935’te
Türk Kadınlar Birliği’nin kapatılmasına kadar uzanan bu süreç9 Halk Fırkası
Kâtib-i Umumîsi Recep Peker’in hayli güçlendiği bir döneme denk düşer. Peker, İstanbul Muallimler Birliği’ni Halkevlerine katılmaya davet eder, Birlik
bu çağrıya uymayınca Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılır (1934?/1935?)10.
Demiray bu kapatılmayı “fertten doğan demokratik teşekküllerin sonuncusunun diktatoryanın yolu üzerinden kaldırılması” sözleriyle eleştirir11. İstanbul Muallimler Birliği tekrar açıldığında (açılış: 18 Ocak 1947)12 bir dönem
aktif mensubudur13. Yayıncılık hayatını sahibi olduğu Türkiye Yayınevi üzerinden yürütmüştür, periyodik yayınların yanı sıra tercüme romanlar, halka
hitap edecek umumî eserler ya da öğrencilere yönelik kitaplar basmıştır. Nihal Atsız’ın14, Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun romanlarını, İsmail Hâmi Danışmend’in İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi (1947), Kâzım Karabekir’in İstiklal
6 Ertürk, 1989: 109. Ahmet Bedevî Kuran’ın Prens Sabahaddin’le ilişkisi için Ali Birinci’nin şu makalesine bakılabilir:
bkz.http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s12/birinci.pdf.
7 Demiray, 1970: 38; Demiray, 1956: 7.
8 Demiray, 1955: 4. İstanbul Muallimler Birliği içinde merkez şube adıyla bir birim kurulmuştur (19 Ocak 1931).
Merkez şubesi başkanı Ethem Menemencioğlu, Mehmet Ali Şevki Bey haznedarı, Hilmi Ziya ve Tahsin Demiray
kâtibidir (Tahsin Demiray, 1958: 31).
9 Koçak, 2002: 155.
10 İstanbul Muallimler Birliği’nin kapanmasının bir müdahaleye dayandığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kapanma
tarihi ve kapanma biçimi hakkında farklı bilgiler mevcuttur. Demiray, Bakanlar Kurulu kararıyla Birliğin 1934’te
kapatıldığını belirtmiştir. (Demiray, 1958: 31). Eğitim tarihçisi Yahya Akyüz de Demiray’ın kendisine gönderdiği
bir mektuba istinaden Birliğin Milli Türk Talebe Birliği ile birlikte Bakanlar Kurulu kararıyla 1935’de kapatıldığını
belirtmiştir (Akyüz, 1978: 251), bir araştırmacı Bakanlar Kurulu kayıtlarında buna dair bir bilgiye rastlanmadığını
kaydeder (Filiz, 2005: 55 dipnot. 49). Halkevleri dergisi Ülkü’de İstanbul Muallimler Birliği’nin ve Üsküdar Muallimler
Birliği’nin kendilerini fesh ederek katılımı hakkında bkz. (Ülkü, Şubat 1936 no. 36, s.462-463 akt. Şimşek, 2002:
11). Muallimler Birliği’nin tümünün kapanma tarihi olarak Hakkı Uyar da herhangi bir atıf olmaksızın 1935 senesini
vermiştir. Kapanma sebebi olarak rejimin öğretmenlerin okul dışı faaliyetlerini Halkevleri’ne kanalize etme kararını
gösterir (Uyar, 2007: 60).
11 Demiray, 1956: 44.
12 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1941-1960, C. 2, s. 124.
13 Muallimler Birliği tekrar açıldığı dönemde Prens Sabahaddin için sosyolog Ziyaeddin Fahri, Hilmi Ziya, Nezahet
Nurettin Ege, Tarık Zafer Tunaya Cahit Tanyol’un katılımıyla bir İstanbul’da Marmara lokalinde bir program
yapılmıştır (30 Haziran 1950) (Demiray, 1956: 24-25). Ayrıca üç sene sonra Nezahat Nurettin Ege’nin Prens
Sabahaddin hakkında bir konferans vereceğinin duyurusu için (bkz. Milliyet, 04.04.1953, s.2). Tahsin Demiray,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Muallimler Birliği içinde Sabahaddin ekolünün takipçilerinin olduğuna dikkat çeken
tesbitleriyle Muallimler Birliğini ilgi çekici bir araştırma konusu haline getirmektedir.
14 Eser Tutel, “Mektep Gibi Bir Yayıncılık Müessesesi: Türkiye Yayınevi”, Tarih ve Toplum, Sayı: 164, C. 28, 1997’den akt.
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=-164512. Milli Kütüphane kayıtlarına göre Bozkurtlar Diriliyor’un
(1949), Bozkurtların Ölümü’nün (1957), (1958) basımları Türkiye Yayınevi tarafından yapılmıştır.
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Harbimiz (1960) gibi önemli eserlerini yayımlamıştır, hatta bu kitabı basması dolayısıyla aleyhinde dava da açılmıştır15.
Çok partili siyasî hayata geçtikten sonra politikayla aktif bir şekilde ilgilenen Demiray’ın, her ne kadar Demokrat Parti’ye (DP) yakınlık gösterdiği kaydedildiyse de16 1946-1950 arası yazılarında bu partiye açık bir desteği
görülmez, 1952’de ise Türkiye Köylü Partisi’nin kurucuları arasında yer alır,
bu partinin genel başkanı Prof. Dr. Remzi Oğuz Arık’ın vefatı (1954) üzerine
de genel başkanlığa seçilir, parti siyasî hayatta halkın teveccühüne mazhar
olamaz ve daha sonra Cumhuriyetçi Millet Partisi’yle birleşir 17, Demiray bu
birleşme sonrası Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) saflarında siyaset
yapmayı sürdürmüştür. 1961 sonrasında ise bu sefer Adalet Partisi (AP) kurucuları arasında yer alır. AP’den İstanbul milletvekili olarak seçilir, kendisi
aynı zamanda partinin genel idare kurulu üyesidir18.
Tahsin Demiray, Türk siyasal hayatında parti faaliyetlerinin bilime, araştırmaya dayalı bir boyutunun olmasını savunur. Türkiye Köylü Partisi’nin genel başkanlığını yaptığı yıllarda bu tesbitini aksettiren konferansları dikkat
çeker19. Mensubu olduğu sosyoloji ekolü Science Sociale (İlm-i İçtima) ona
göre politik hayatımızda iki partiyi etkilemiştir. Biri Cumhuriyet öncesinde
Ahrar Fırkası diğeri 19 Mayıs 1952’de kurulan Türkiye Köylü Partisi’dir20.
1962’de AP’nin kendi parti ileri gelenlerini tanıttığı bir çalışmada siyasî partilerin yayın faaliyetinde bulunması lüzumunu vurgulayan bir parti mensubu olarak takdim edilmiştir21. Kendisi Türk Ocağı gibi kuruluşlarda konferans
vererek sosyal hayat içinde yer almıştır22. Lise arkadaşı Nihal Atsız (19051975) Demiray’ın vefatı dolayısıyla kaleme aldığı yazısında, ne Demiray’ın
ne de kendisinin hayatta arzu ettikleri noktaya ulaşamadıklarını ve ıslah etmeninin mümkün olmadığı dünyayı ıslaha kalkıştıklarını ve hayal kırıklığı
yaşadıklarını kaydeder23.
Demiray gündelik politikanın içinde olmasına rağmen bir sosyoloji ekolüne mensubiyetiyle de tanınır, bu ekolün kurucusu (Le Play) hakkında Türk
15 Bu kitabın yayımlanması dolayısıyla yaşadığı meseleler hakkındaki iddianame ve savunma metinleri için bkz.
Tahsin Demiray, İstiklal Harbimizin Müdaafası, Ankara, 1969.
16 Kaçmazoğlu, 2002: 142.
17 Kaynar vd., 2007: 97-98.
18 Ertürk, 1989: 127; Korkut vd., 1962: 57-58.
19 Bkz. Demiray, 1955. Bu risalede kapak notu olarak “Türkiye Köylü Partisi’nin 1955’de toplanacak olan ilk istişarî
Konferansı’na sunulmak üzere sahası son derece geniş olan, bu mevzi üzerinde yapılması gereken araştırmaların
metod ve planına işaret çizgileri ve ilk basit fihrist mahiyetinde kaleme alınmıştır.” bilgisi yer almıştır
20 Demiray, 1955a: s. 33
21 Korkut vd. 1962: 58.
22 Buhranlarımızın Temel Sebepleri başlıklı daha sonra yayımlanmış konferansı 4 Nisan 1970’de MTTB konferans
salonunda, Adana’da 23 Nisan’da Adana Türk Ocağı adına 25 Nisan’da da Yüksek İslam Enstitüsü öğrencilerine
vermiştir (Demiray, 1970 kapak yazısı).
23 Atsız, 1997: 35.
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Sosyoloji Cemiyeti24 tarafından düzenlenen anma toplantısına (1958) konuşmacı olarak iştirak etmiştir25. 950’lerde sosyolojinin ilgi duyulan alt alanları
arasında köy sosyolojisi de yer alır. Demiray’ın ismi burada da geçer26. Demiray’ın siyasetçi kimliği yanı sıra bu ekolle ilişkisi bilim-politika etkileşimi açısından ender rastlanılacak bir durumdur. Bir dönem mensubu olduğu
Muallimler Birliği de bu sosyoloji ekolünde yayınlara yer vermiş27, faaliyetlerde bulunmuştur28. Kapatıldıktan sonra çok partili siyasal hayat döneminde
tekrar açılan İstanbul Muallimler Birliği bu son devresindeki faaliyetlerin
birbirine zıt ekolleri kapsadığı sadece Prens Sabahaddin ve ona tesir eden
çevrelerle sınırlı kalmadığı söylenebilir29.
Tahsin Demiray, yönetiminde yer aldığı Muallimler Birliği’nin Atatürk döneminde kapatılması öncesinde bile Le Play ekolüne ve açıkça olmasa
da Prens Sabahaddin’e ilgi duyduğu söylenebilir. Demiray kendi şahsı için
daha sonraki dönemlerde “Le Play müntesibi” ifadesini kullanmıştır30. Tek
parti rejiminin otoriterleştiği dönemden itibaren bu ekolün siyasî düşünceleri itibarıyla kamuya açılamadığı ve alenileşmesinin çok sınırlı kaldığı düşünülmelidir31. 1946 sonrası oluşan kısmî serbestlik ortamında fikir hürriyetinin de nispeten genişlemesi Prens Sabahaddin’in vefatı üzerine (1948)
hâtırasının ve fikirlerinin canlandırılmasına vesile olur. Hilmi Ziya Ülken’in
yönettiği Sosyoloji dergisi bir sayısında ona özel ağırlık vermiştir.32. Tahsin
Demiray Le Play yanında onun Türkiye’deki takipçilerine büyük kıymet vermiş, bu çerçevede başta Prens Sabahaddin olmak üzere bu simalara takdirle
yaklaşmış, hatta Sabahaddin’in vefatı üzerine kendi dergisinde onun için “son
50 yılda Türkiye’nin üç devri üstünden bakan büyük Türk mütefekkiri” vurgusunun yer aldığı övgü dolu bir makale kaleme almıştır33.
Demiray, Prens Sabahaddin’le fikrî ilişkisi yanı sıra “heyecanlı bir
Türkçü”dür34. Milliyetçiliği hakkında olmasa da Nihal Atsız’ın Demiray’ın
24 Bazı üyeler Cemiyetin ilk ve tek kongresinde (22-25 Temmuz 1950) Muallimler Birliğine katılmasını teklif etmiştir
(Çelebi, 2008: 684).
25 Bkz. Demiray, 1958 içinde.
26 Sosyoloji tarihimizde 1950-1960 arasında sosyoloji disipliniyle politika arasında ilişki kuran Cahit Tanyol, Hilmi
Ziya Ülken, Oğuz Arı, Nurettin Şazi Kösemihal, Turhan Yörükan, Cavit Orhan Tütengil, Tahir Çağatay gibi simalar
yanında Demiray’ın da ismi geçer (Kaçmazoğlu, 2002: 116-117).
27 Buna bir örnek: Mehmet Ali Şevki, Memleketi Tanıma Yolu 1, Monografik Tetkiklere Doğru, İstanbul Muallimler Birliği,
1931.
28 Muallimler Birliğinin ikinci devresinde Nezahat Nurettin Ege’nin Prens Sabahaddin hakkında bir konferans
vereceğinin duyurusu için bkz. Milliyet , 4.4.1953, s. 2.
29 Muallimler Birliği 1951’de Ziya Gökalp için de bir toplantı düzenlemiştir. Katılımcılar Mümtaz Turhan, M. Tekinalp,
Prof. Fındıkoğlu, Ali Nüzhet Göksel’dir (Milliyet, 25.03.1951, s. 2).
30 Ertürk, 1989: 110.
31 Mülkiye Mektebi’nin İstanbul döneminde Mektep’in yayın organı Mülkiye Mecmuası’nda bu ekolün metodolojisine
dair Mehmet Ali Şevki tarafından makaleler kaleme alınmıştır (Demiray, 1958: 32; Güven, 2010: 315).
32 Kayalı, 2001: 60. Söz konusu sayının künyesi: Sosyoloji Dergisi, sayı: 4-5, 1947-1949, 145-259.
33 Demiray, 1956: 21-23.
34 Okay, 2002: 319.
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hâtırasına atfen vefatı dolayısıyla bir makale kaleme alma ihtiyacı hissetmesi
dikkat çekicidir. Demiray’ın dünyası Türk milliyetçiliği müşterek paydasında Atsız’la buluşsa da, hem onunla hem de akranı olduğu pek çok milliyetçi
politikacı ve yazarla mensubu olduğu sosyoloji ekolü dolayısıyla farklılaşır.
Sabahaddin politik tercihleri, benimsediği yönetim modeli dolayısıyla Cumhuriyet öncesinde Türk milliyetçisi çevrelerde antipatiyle karşılanmıştır. Bu
yönüyle Demiray’ı istisnaî bir yere oturtmak uygun olur. Bununla birlikte
mensubu olduğu bu ekole özel, yeni bir katkıda bulunduğunu söylemek güçtür, şahsen böyle bir iddiası da yoktur.
Nihal Atsız Demiray’ın kendisini aşırı asker taraftarı olmakla tenkit ettiğini belirtmeden geçmemiş35, koyu bir Halk Partisi karşıtı olduğunu da vurgulamıştır36.
Bu makalenin konusunu Demiray’ın Türkiye’de Atatürk ve İnönü dönemlerinde rejimin kamu felsefesinin oluşmasında tesiri olduğunu düşündüğü
Ziya Gökalp’in etkileri37, bununla ilişkili olarak yazarın Halk Partisi karşıtlığı
ve bu karşıtlığı temellendirdiği politik/sosyolojik çerçeve oluşturacaktır. Çalışmada kendisinin ağırlıklı olarak 1948-1953 arasında kaleme aldığı makaleleri esas alınacaktır.

2. Tahsin Demiray’ın Ziya Gökalp Eleştirisi: Antidemokrat Ziya
Gökalp’in Terki
Tahsin Demiray 1949’da kaleme aldığı bir yazıda 1946 sonrası demokrasiye
geçiş sürecinin aktörlerinin 1908-1918 arası devrede siyasetin içinde etkili
olan kişiler olduğu düşüncesindedir. Ona göre ülkenin o gün içinde bulunduğu içtimaî ve iktisadî takatsizliğinin sebebi de budur38. Bu kişiler yakın geçmişin “eski komitecileri, besacılar”dır39. Fikir dünyaları Ziya Gökalp etkisiyle şekillenmiştir. Kendi tabiriyle “Ziya Gökalp’in müritleri”dir. Daha açık bir
ifadeyle İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Selanik yıllarından beri Cumhuriyet
dönemini de içine alacak şekilde “tefekkürümüze, içtimaî meselelerimize, siyasî tatbiklere” bu kişiler hâkimdirler40.
1948’de Prens Sabahaddin’in vefatı üzerine kaleme aldığı bir yazıda Ziya
Gökalp’ten sonra (1924) onun da ölümüyle tefekkür yolu sona erdiğini, kesil35 27 Temmuz 1971, Atsız, 1997: 37.
36 27 Temmuz 1971, Atsız, 1997: 36.
37 Ziya Gökalp’in cumhuriyet rejimi üzerinde etkileri hakkında önde gelen bazı sosyal bilimcilerin görüşleri hakkında
bkz. Korkmaz, 1994: 259-260 dipnot: 38.
38 Demiray, 1955a: 72.
39 Besa: Arnavut yemini; ant etme, sözleşme, antlaşma (İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyat,
2011).
40 Demiray, 1955a: 22.
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diğini savunur41. Demiray’ın hayli keskin ve ümitsizlik içeren bu düşünceleri
Prens’in yeni vefatının getirdiği duygusallığın eseri olarak yorumlanabilir.
Demiray bu iki köşe taşı düşünürden Ziya Gökalp düşüncesini “totaliter ideoloji” olarak niteler ve dönemin politikacılarının çoğunluğunu Ziya Gökalp’in
bu ideolojisi yolunda “yetişmiş, yürümüş, ömür harcamış ve tatbikler yapmış
kimseler” olarak görür. Üstelik bu kişiler o tarihte “demokrasi yolunda gitmek isteyen büyük halk kütlesinin başına geçmiş bulunmaktadır42.” 20. asrın
başından beri “totaliter gelen ve totaliter olarak gelişen bir memlekette Ziya
Gökalp’in fikirlerden gayrısına yer bulmak imkânı da yoktu[r]. En küçük aksi
bir fikir sehpayı boyla[maktadır]43.”
Demiray’a göre “İki Ziya Gökalp var. Türkçü Gökalp [ve] totaliterlere ideoloji yapmış” yine kendi tabiriyle “antidemokrat” Gökalp. İkinci Gökalp’i demokrasiye geçilirken “İttihat ve Terakki’ye onun bir istihalesi olan Halk Partisi’ne terk etmek” gerekir44. Bunun yerine Prens Sabahaddin’in “kurtarıcılık”
vasfı göz önüne alınmalı, o gün için de kıymetini yitirmemiş fikirleri benimsenmelidir45.
Ziya Gökalp’e adeta totalitarizme babalık yapan bir rol biçen Demiray’ın
bu hayli keskin kanaatinin arkasında kendisinin 18 yaşın altında olduğu yıllarda Meşrutiyet Dönemi Türkiyesi’nde politik aydınlar arasında yaşanan bir
tartışma olmalıdır. Bu, büyük soruya yani “bu devlet nasıl kurtulur? ” sorusuna cevap arayan aydınların tartışmasıdır. Özellikle 1908’de Meşrutiyetin
ilanıyla İstanbul’un fikir hayatında politik hayatında bir saflaşma meydana
gelmiştir. Bir safta Selanik kökenli Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin katılımıyla mahiyeti farklılaşmış aksiyoner bir damar kazanmış, iktidara gelmiş ve nihaî olarak bir parti diktatörlüğü tesis edebilmiş İttihat ve Terakki Cemiyeti46
yer alır. İkinci Meşrutiyet yıllarında bu kesim Ziya Gökalp’in fikirlerinden
beslenmiş47 hatta bir görüşe göre zaman zaman onu etkileyebilmiştir48. Diğer
safta Prens Sabahaddin’in fikirlerinden etkilenmiş çevre ise politik iktidarı
elde etmek için farklı teşebbüslerde bulunsa da başarılı olamamıştır. Bununla birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin siyasete hâkim olduğu, sürece daha
41 Demiray, 1956: 22.
42 Demiray, 1955a: 79, Celal Bayar üzerinde bu tür bir etkiyi doğrudan gösterecek bir örnek için bkz. Bayar ,1997b:
88-89. Buna göre İstanbul’da Ziya Gökalp ve arkadaşlarının kurduğu Halka Doğru Cemiyeti’nin bir benzeri İzmir’de
de kurulmuştur (ss. 88-89). Bayar’ın Ziya Gökalp’ten yaptığı alıntılar için bkz. Bayar, 1997: 74-80.
43 30 Haziran 1950, Demiray, 1956: 22.
44 Demiray, 1955a: s. 78.
45 30 Haziran 1950, Demiray, 1956: 22.
46 Aydın, 2001: 117-128.
47 Ziya Gökalp’in etkisini en veciz şekilde ifade eden Karpat’a göre düşünür, “1908-1930’larda doktrin ve teori
noksanları içinde çırpınan idarecilere yol göstermiştir.” Karpat’ın kelimeleriyle kararsızlık ve ideolojik mahrumiyeti
içinde geçen 1908-1913 senelerinden sonra Ziya Gökalp fikirleriyle İttihat ve Terakki’ye kılavuzluk yapmıştır.
(Karpat, 2001: 333).
48 Hilmi Ziya Ülken, Ziya Gökalp, s 37’den naklen Korkmaz, 1994: 263.
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uzun olan dönemlerde Sabahaddin ve çevresi, Sabahaddin’in fikirlerini benimseyen/benimsediği öne sürülen cemiyet ve fırkalar hep baskıya maruz
kalmıştır. (İstisnai bir dönem Halaskâr Zabitan cuntasının tesiriyle kısa süreli
hükümet değişikliğinin olduğu yıllardır.). Nitekim Erol Güngör’ün aşağıdaki
tespitleriyle bunu teyit eder:
Prens Sabahaddin’i sırf düşman ajanı olarak itham ettiler. (Ziya Gökalp’in bu tür hücumlara
katılmadığını da söylemeliyiz.) Sabahaddin bey bütün bu hücumlara hatta İttihatçıların muhaliflere kurdukları tertiplerden biri olmak üzere onu da suikasd davasına karıştırıp mahkûm
etmelerine rağmen, Türkiye’deki bütün bu hadiselerin asıl sebeplerini Türk cemiyetinin sosyal
bünyesinde arıyor, hiçbir ferdi, grubu suçlamıyordu. Kendisi hakkında yapılan ithamlara verdiği
cevapların muhtevası onun seviyeli, dürüst bir mütefekkir olduğunu açıkça göstermektedir49.

Bildiğimiz kadarıyla Demiray’ın düşüncelerini kaleme aldığı döneme kadar Prens Sabahaddin ekolü mensupları Erken Cumhuriyet döneminin politik
eleştirisini yapamamıştır. Buna karşılık sosyoloji sahasında Gökalp çizgisi
1923-1940 arasında akademiye hâkim olmuştur50. Demiray’ın verdiği bilgilere göre ise İkinci Dünya Harbi’nden bir sene evvel Sabahaddin’in mensubu olduğu sosyoloji ekolü “Science Sociale/ilm-i içtima” üniversiteye kabul edilen
yeni bir akademisyenle (Mehmet Ali Şevki) İstanbul Üniversitesi’ne resmen
girmiştir. O tarihe kadar Demiray’ın tabiriyle “resmi sosyoloji” Ziya Gökalp
sosyolojisidir. Ülkede “Ziya Gökalp sosyolojisi sarayı” mevcuttur. “Bu sarayın
küçük kapılardan birinden Mehmet Ali Şevki Bey’in bir tevazu timsali olan
nurlu şahsiyetinde temsilen Le Play girip seminerlerde yer almıştır51.” Mehmet Ali Şevki Bey’in (1881-1963) sosyoloji kürsüsüne alınması Sabahaddin
çizgisinin üniversitede temsil edilmesi bakımından önemli bir aşamadır52. Ülken’e göre Mehmet Ali Şevki Bey “Sabahaddin’in izinden giden ve onun siyasî engeller yüzünden devam edemediği çığırını Mütareke’den 1940’a kadar
savunan esaslı sosyologtur”, aynı zamanda kendisi 1930’da Muallimler Birliği’nde yönetim kurulu üyesi olarak çalışmıştır53. Demiray’ın İstanbul Muallimler Birliği Umumî Kâtibi olduğu sene Mehmet Ali Şevki’nin Memleketi
Tanıma Yolu başlıklı eseri Birliğin yayını (1931) olarak Demiray’ın ön ayak
olmasıyla neşredilmiştir54. M. Ali Şevki’nin üniversiteye intisabı hakkındaki
Demiray’ın coşkulu ifadelerine rağmen bu katılımı N. Çelebi’nin soğukkanlı
tespitleri içinde düşünmek daha ihtimal dahilindedir. Buna göre üniversiteye
egemen olan Ziya Gökalp çizgisinin etkisiyle Prens’in ekolünün içi boşalmış,

49
50
51
52

Güngör, 1987: 41-42.
Kayalı, 2001: 59; Kaçmazoğlu, 2002: 47.
Demiray, 1958: 32.
Ülken, Mehmet Ali Şevki Bey’in 1940-1942 arası dönemde Edebiyat Fakültesi’nde görev yaptığını kaydeder (Ülken,
1966: 734).
53 Ülken, 1966: 734.
54 Demiray, 1955: 4.
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metodolojik bir tercih olarak ve sadece bir monografi tekniğine indirgenmiş
haliyle kabullenebilmiştir55.
Demiray’a göre, rejimin demokrasiye dönüşmesi iradesiyle bu rejimi şekillendirdiğini düşündüğü Gökalp’in sosyal/siyasal teorisi arasında uyumsuzluk vardır. Totaliter bulduğu Gökalp’in ideolojisinin CHP’ye terk edilmesini
teklif ederken isim vermeden o gün muhalefette olan Bayar ve arkadaşlarını
da uyarır. Onlar da kırk senedir (1909’dan beri) Gökalp’in “harsçı” dediği aslında “idealci, tecemmucu, şefci, totaliter olan bir felsefe ve zihniyet” olarak
zikrettiği düşüncesinin kaçınılmaz bir şekilde tesirindedirler ve bu dairenin
dışına çıkmaları gerekir. Ancak bu ne kadar mümkündür? Demiray için 1950
seçimleri arifesinde bu konu şüphe, tereddüt konusudur56. Siyasal seçkinlerin
tamamına yakını Ziya Gökalp’in bizzat yakın çevresinde bulunmuş ve etkilenmiştirler ya da Cumhuriyet döneminde onun takipçilerinin şekillendirdiği
sistemin uzantısıdırlar.
Demiray’a göre Gökalp sosyolojisinin sütunlarından biri olarak görülen
harsçı yapı, “umumî hayatı” kurar ve şekillendirirken aslında toplumu zayıflatan, bağımsız bireyi öldüren teşebbüs gücünü, inisiyatif kullanma yeteneğini körleştiren kapsayıcı kuşatıcı bir kavramdır. Demiray’a göre “Maarif müesseslerimiz, mekteplerimiz, hükümet teşkilatı ve umumî hayat için kurulmuş;
fakat hususî hayata iş sahalarına teşebbüse istihsale yönelmemişse, bu bir
tesadüf veya sadece ihmal midir?” Ona göre bu durum bilakis bazı toplumlar
için bir zorunluluktur. “Büyük bürokrasilerin, büyük ordulu milletlerin, yığıncı içtimai bünyelerin, totaliter ve devletçi gidişin tabiî akıbetidir bu…” ve
Rusya bunun en tipik örneğidir. “Bu gibi içtimai bünyelerde iş hayatı zamanla kuruyor ve aileler kökünden sökülüyor, insanlar taneler halini alıyor ve
fırsatı yakalamış bir el onları topluyor ve serpiyor. Tane olmuş insanlardan
yaşamak ve iyice bir ömür sürmek isteyenler oluyor ki bu da devletin kapısına giden yoldur57.” Yani neticede memur olunur. 1950 senesine gelindiğinde
“hususî hayatın” boy atmasına engel olan yapının entelektüel olarak sorumluluğu Ziya Gökalp’e aittir. Dolayısıyla bu etki altında “hususî hayat” değil de
“umumî hayat” üzerine kurulu toplumsal yapının sorumluluğu bunun getirdiği bütün olumsuzluklar, Gökalp sosyolojisiyle yoğurulmuş seçkinler üzerine yüklenir. Demiray’a göre Türkler geçmişleri, tarihî tecrübeleri bireyciliğe dayanırken adeta öze dair bozulma süreci yaşamış, form değiştirmiştirler.
Oysa Demiray’a göre Gökalp’in umumculuk (kamuculuk) olarak nitelediği
55 Çelebi, 2008: 681.
56 Demiray, 1955a: 79.
57 Demiray, 1955a: 147-148. Mehmet Ali Şevki Bey’in bağımsız fertlerin teşebbüsleriyle oluşan umumî heyetleri
önemseyen cümleleri unutulmamalı (Ülken, 1966: 736).
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şey, modern sosyolojinin bir kavramını kullanacak olursak geleneğimiz içinde yer alan bir “kültür kodu” değildir58.
Başka bir şekilde mesele ifade edilecek olursa Science Sociale /Meslek-i
İçtimaî çerçevesinde Demiray toplum yapılarını ikiye ayırır:
Bu ekolün yüzyılı bulan araştırmaları neticesinde millet bünyelerinin, içtimai yapılarının; kuruluşları ve tezahürleri bakımından iki büyük gruba ayrıldıkları görülmüştür. Bunlardan birinde
içtimaî heyet, toplum ferde hâkimdir. Fert kendine dayanmaktan çıkmış, ailesine, kabilesine,
fırkasına, cemaate, devlete dayanır olmuştur. Bu gibi bünye teşekküllerine (teşekkül-ü tecemmüî) diyoruz. Bu cemiyetler zayıf cemiyetlerdir. Merkeziyet, bürokrasi, totaliterlik bu bünyelerde gelişir. Diğerinde ise fert cemaatten, sahabetten, vesayetten sıyrılmış ve kendine dayanır
hâle gelmiştir, ki buna da (teşekkül-ü infiradi) diyoruz. Bu tip cemiyetler, içtimaî bünyeler bir
piramidin normal oturuşu manzarasını arz eder. Anglo Sakson ve Amerikan içtimaî bünyelerinde olduğu gibi59.

Demiray’a göre Türk toplumu uzak geçmişte “teşekkül-ü infiradîye” yaslanan, bağımsız bireye dayanan bir toplumken bugün tarihçilerin klasik dönem
olarak ifade ettikleri aşamadan (Fatih’ten itibaren) itibaren tedricen “teşekkül-i tecemmüîye” doğru dönüştürülmüştür. Bu da o dönemin bürokrasisinin
etkisiyle yaşanmıştır. Oysa Türkler tarih boyunca büyük bürokrasiyle mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda yıkılması merkeziyetçi büyük bürokratik bir yapıya sahip olmasından kaynaklanır. Cumhuriyet’le ülke coğrafî olarak küçülse de bu yapı istikametini değiştirmeden
bürokrasi ve merkeziyetçilik yolunda üstelik daha geniş bir bürokrasiyle
daha kuvvetli bir merkeziyetçilikle yenilenerek sürmüştür60. Demiray için
büyük güçlü bürokrasi, bireyselliğin gelişmediği zayıf toplumu çağrıştırır.
Ziya Gökalp de bu büyük bürokratik yapıyı restore eden zihniyeti şekillendirmiştir, bu sebeple mesuliyeti vardır. Demiray’ın tek parti rejimi vesilesiyle
en çok ismini zikrettiği ve eleştirdiği siyasetçi Recep Peker Ziya Gökalp’ten
beslenen siyasal elitlere dahil ettiği sima Recep Peker’dir, Demiray Peker’i
bir icra adamı olarak “yekpareleşmek, kitleleşmek” tek vücud olmaktan söz
edişi, bunu uygulamaya geçirmek için ortaya koyduğu çaba ve genel sekreterliği döneminde toplumu tamamıyla kontrol altına alacak politik projesiyle
hatırlar, hatta devrimler için Göbels’ten daha fazla mesai harcadığını da öne
sürer, “Gazi Paşa’yı koyu diktatörlüğe çeken Recep Peker’dir61.” tesbitiyle Peker’i totalitarizme bağlar.

58 Kültür kodu için bkz. Mardin, 1992: 117-118.
59 Demiray, 1955a: 48-49. Bu tespitler 1948’de Türkiye İktisat Kongresi’ne (22-27 Kasım 1948) sunulan tebliğde
yer almıştır. Tebliğe internetten de ulaşılabilir. (http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/iktisa48/ikt48-3.pdf). Demiray
kongreye İstanbul Tüccar Derneği listesinden katılmıştır (http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/iktisa48/ikt48-1.pdf/
indirme tarihi: 5 Aralık 2012.)
60 Demiray, 1955a, 48-49, 50-51.
61 Demiray, 1955a: 52-53.
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Demiray, Ziya Gökalp’in fikirlerinin biçimlenmesinde iki etkiden bahseder. Biri Durkheim’dır. Ona göre “Selanik’te yükselen muazzam verici kolonun temelinde Durukheim [aynen] porselen kütlesi” bulunmaktadır”. Gökalp’i etkileyen diğer felsefe Demiray’a göre Alman yığın felsefesidir. Alman
yığın felsefesi Gökalp’in tabiriyle “harscı” yapı Tahsin Demiray’ın tabiriyle
“tecemmuî içtimai bünye” ortaya “totaliter bir rejim ve muazzam bir harp
makinesi” çıkarmıştır. Ona göre “Bu rejim ve makine Birinci Dünya ve İkinci
Dünya Harplerini doğurmuştur. Süreç Hitler’le zirvesine ulaşmıştır. Demiray
burada Yusuf Akçura’ya atfen Gökalp’in “On dokuzuncu asır başlangıcında
sistemci, mutasavvıf şair Alman feylesofları alalhusus Şilling ve Fichte”yi
hatırlattığını” kaydeder. Akçura’ya göre Gökalp’in tedrisat, Darülfunun, propaganda, iktisadi ve siyasî meselelerin amelî ve nazarî cihetlerine bakışı Fichte’nin Prusya’daki konumuna benzemektedir62. Esasen Gökalp Almanca bilmemekle birlikte Alman fikir dünyasına Fransızca üzerinden aşinalığı vardır.
Uriel Heyd, Ziya Gökalp düşüncesi üzerine kaleme aldığı, 1947’de tamamladığı 1950’de ilk defa İngilizce olarak basılan eserinde benzeri görüşleri savunur. Ona göre Fichte’nin, Schelling’in Prusya içinde yeri neyse Ziya Gökalp’in
yeri odur. Ancak Heyd daha da ileri giderek Alman milliyetçiliğinin genellikle mantıksız toplumcu ve tekelci olduğu tesbitini yapar. Ona göre “Gökalp’in
bireyin tamamen toplumun egemenliği altında olması yönündeki talebi, Durkheim’dan alınmasına rağmen, bireyin kendini mutlak şekilde devlete adamasını ve hatta kendi kişiliğini tamamen yok etmesini öngören Prusya ülküsüne
benzemektedir63.”

Sonuç
Ziya Gökalp’in vefatının 70. senesinde (1974) Milliyet’te yayımlanan bir açık
oturumda Tarık Zafer Tunaya düşünürü, yakın tarihimizin en etkin ve en
güçlü insanlarından birisi olarak takdim eder, hatta düşünürün “ideolojisini 1911’den beri ortaya koymaya başladığı kabul edilirse 63 yıldır Ziya Gökalp’in koymuş olduğu ilkeler içinde” yaşadığımızı kendisinin sosyal değer
yargılarını dahi şekillendirdiği düşüncesindedir. Yine Tunaya’ya göre 1970’li
yıllarda Türkiye ideolojik çeşitlilik açısından nispeten zenginleşmiştir. Buna
göre “İttihat ve Terakki kuşağına ve onun değerlerine alışmış insanlar yeni
62 Demiray, 1955a: 78. Bu yazının tamamı için bkz. “Ziya Gökalp Bey Hakkında Hâtıra ve Mülahazalar”, Türk
Yurdu 2 seri ¼ Kanun-u evvel 1340/Aralık 1924, ss.156-162.”’künyesiyle Georgeon, 1986 içinde ss.154-156’da
yayımlanmıştır.
63 Heyd, 1979: 190-191. Demiray’a göre Ziya Gökalp’in görüşlerinde İttihatçıların “Komitacıların, genç militaristlerin”
de tesiri olmuştur. Onların işine yarayacak onların eğilimlerine göre şekillenen, onlara uygun bir ideoloji
şekillendirmiştir. Gökalp düşüncesine göre “İcabettiği zaman aile kendisini hırfet ocağına-korporasyona- ocak da
kendini devlete feda etmelidir”, “Fert yok cemiyet var! Ferdiyet yok şahsiyet var!”, “Gözlerimi kaparım, vazifemi
yaparım.” ilkeleri geçerlidir. Bütün bu fikirler siyasî elitlerin talepleriyle Durkheim’in mekanik cemiyet anlayışının
ürünüdür (Demiray, 1955a: 77)
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fikirleri biraz zorlukla karşılamaktadırlar. Türkiye’deki’ büyük fikrî çatışmada bundan çıkmaktadır.” Tunaya’nın tesbiti dikkate alınırsa vefatından sonra
uzun bir dönem Ziya Gökalp’in düşüncesinin tıpkı belki Demiray’ın da tahmin etmediği ölçüde siyasal ve kültürel elitlerin dünyasında hâkim olduğu
ortaya çıkmaktadır. Aynı oturumda Şerif Mardin Gökalp’te “modern toplumlarda birbirleriyle bağdaşması mümkün olmayan taleplerinin belirebileceği fikri”nin olmadığını, kendisinin bunun meşruiyetinden söz etmediğini ve
lüzumuna yer vermediğini bir başka deyişle bir kültür kodu olarak çatışma
fikrinden uzak durduğuna işaret eder. Dolayısıyla zihin dünyaları Gökalp sosyolojisiyle şekillenmiş elitler de bu arazı nesilden nesile taşımıştır. Mehmet
Kaplan’ın Şerif Mardin’in bu tespiti üzerine ilavesi Tahsin Demiray’ın 1940’lı
yıllardaki tespitini teyit etmektedir. Buna göre Gökalp düşüncesinin içine çoğulcu demokrasiyi yerleştirmek güçtür, onun fikirleri tek partiye dayanmakta ve buna cevaz vermektedir.64
Gökalp’in bu tekçi düşüncesi rejimi totaliterliğe mi otoriterliğe mi sevk etmiştir? Liberal düşünür Ludwig von Mises 1946’da Demiray’ın düşüncelerini
ifade ettikleri tarihte yayımladığı Bürokrasi isimli eserinde bir totalitarizm
tanımı yapar. “Totaliterlik yalnız bürokrasi demek değildir. Totaliterlik ferdin
yaşamak, çalışmak ve dinlenmek hakkını resmi makamlar emrine terk etmesi
demektir65.” Bu tariften yola çıkılacak olunursa Demiray’ın Gökalp’e dönük
totalitarizm eleştirilerine de tek parti rejimine dönük totalitarizm eleştirilerine de ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Demiray’ın rahatlıkla kullandığı totaliter
sıfatı, 1946 sonrası ülkemizde ifade hürriyetinin önünün açılmasıyla Soğuk
Savaş’ın başlamasının müşterek bir neticesi olarak da değerlendirilebilir. Totalitarizm bu dönemde siyasetçi zümresinin 1946 öncesini tanımlarken tercih ettiği bir kavramdır66, Bununla birlikte dönemin elitlerinin, totalitarizmle
ilişkili literatürün şekillenmediği dolayısıyla totalitarizm-otoriteryanizm ayrımının netleşmediği bu dönemde dış dünyadaki örnekleriyle kıyaslayarak
incelikli, hassas bir şekilde kelimeyi kullanmalarını beklemek doğru olmaz.
Mete Tunçay bu rejimin totaliter değil otoriter olduğunu düşünmekte 67, Özbudun ise rejimin tamamen sertleştiği 1931 sonrası dönemde “totaliter-benzeri bir rejime” dönüştüğünün ileri sürülebileceğini ya da literatürde yer alan
“eksik totalitarizm” ya da “durdurulmuş totalitarizm” kavramı üzerinden dö64 Açık oturum Milliyet, 3 Kasım 1974.
65 Mises, 2000: 17.
66 Türkiye Köylü Partisi’nin ilk kongresinde (1952) konuşan genel başkan Remzi Oğuz Arık’ın, “Demokrat Parti
tahammül edilmez hale uzayan CHP totaliterciliğine bir isyandı.” sözleri (Cumhuriyet, 27 Ekim 1952 sayı: 10143’ten
aktaran Ertürk, 1989: 133) ya da Adnan Menderes’in “bu memlekette daha yakın zamanlara kadar totaliter bir
idarenin hüküm sürmüş olduğuna” dair tespitleri bazı örneklerdir (Mustafa Doğan, Adnan Menderes’in Konuşmaları
C.2, 1957, s. 32’den akt. Öz, 1998: 35).
67 Mete Tunçay, bu rejimin totaliter değil otoriter olduğunu düşünmektedir (Tunçay, Akkurt, 2003: 153).
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neme ilişkin bir tartışma yapılabileceğini belirtir68 Yine de Tahsin Demiray’ın
tek parti rejimi eleştirileri bizzat gözleme hatta tecrübeye dayanan özelliğiyle dikkatle değerlendirilmesi gereken bir muhtevaya sahiptir.
Demiray bürokrasinin genişlemesine ve merkeziyetçiliğin pekişmesine
dair eleştirilerine rağmen, Prens Sabahaddin düşüncesinin bir alt başlığı ve
bu düşüncelerin tamamlayıcı parçası olan adem-i merkezi idarî çözümleri
makalelerinde ele almaktan kaçınmıştır. Buna paralel olarak eleştirdiği aşırı
merkeziyetçilik karşısında mahallî idarelerin öneminden hiç bahsetmemesi
dikkat çekicidir. Bunun tespit edebildiğimiz istisnası tek parti dönemi belediyelerinde merkezî idarenin atanmış başkan çalıştırma uygulamasına getirdiği dolaylı eleştiride yer alır.69. Bu durum yine Soğuk Savaş ortamıyla
açıklanabilir mi? Acaba komünizm tehdidi, kendisinin bu yöndeki muhtemel
fikirlerini sınırlamış, frenlemiş olabilir mi70? Bunun cevabı yoktur.
Eleştirilebilecek bir başka nokta da Demiray 14 Mayıs 1950 seçimlerini
DP kazanınca bu partinin Sabahaddin Bey’e karşı vazifeleri olduğundan söz
eder. Buna sebep de “onların yollarının ve prensiplerinin ilk ve en anlayışlı
vazıı” olmalarıdır71. Oysa bu dönemde DP’liler Sabahaddin’in düşünceleriyle
kendi aralarında doğrudan bir ilişki bilebildiğimiz kadarıyla hiç kurmayacaktır72. Durukan’ın ifadesiyle “Sabahaddin’in ilmi içtiması”yla DP’nin geliştirdiği politikalar “farklı amaçların, farklı ihtiyaçların, farklı kökenlerin ifadesidir73.” Üstelik demokrasiye geçiş sürecinin aktörleri iktidarıyla muhalefetiyle
tamamen Ziya Gökalp etkisinde ise DP’nin seçimleri kazanmasıyla Sabahaddin’in hakkını teslim etmelerini beklemesi yine de düşündürücüdür.
Demiray çok partili siyasî hayata geçildikten sonra döneminde sosyolojik
olarak devletin, bürokrasinin karşısında şahsi teşebbüsün gücünü savunur.
Bu metinde yer verme fırsatı bulamadığımız Türkçülük fikriyatıyla bunu beraber götürür. Özel sektörde işadamı olarak yer alırken aslında Sabahaddin
sosyolojisinin icaplarına uygun bir çalışma hayatı da yaşar. Bir bakıma fikriy68 Totaliter ve otoriter rejimlere dair araştırmalarıyla tanınan Juan Linz’e atfen Özbudun, 2011: 113.
69 Bu da CHP Genel Sekreteri Recep Peker’in diktatörlüğe meyyal eğilimlerini sorgularken ortaya çıkar. Başbakan
Fethi Bey’in (Okyar/1924) belediye başkanlarının halk tarafından seçilmesini bilhassa İstanbul belediye başkanının
hükümet memuru değil de seçilmiş bir kişi olmasını düzenleyen tasarısının yasalaşmasına Recep bey (Peker) engel
olmuş; hatta başbakanın ılımlı politikalarından memnun olmayarak içişleri bakanlığı görevinden de istifa etmiştir
(Tahsin Demiray, 1955a: 144). Bu tesbiti teyit eden bir bilgi Turan, 2008: 19-20.
70 Bu konuda Demiray’ın da takip ettiği dönemin önde gelen hukukçularından Prof. Ali Fuad Başgil’in paralel bir tutum
izlediğine dair bkz. Demirci, 2005: 298.
71 Demiray, 1956: 24.
72 Bu maksatla DP dönemine dair bazı eserlere bakılmıştır: Tanel Demirel, Demokrat Parti, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
2011; Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Phoenix Yayınevi, Ankara, 2004;
Serhan Yücel, Demokrat Parti, Ülke Kitapları, İstanbul, 2001; Bayram Kaçmazoğlu, Demokrat Parti Dönemi Toplumsal
Tartışmaları, İstanbul, Birey Yayıncılık, 1988.
73 Durukan, 2011: 155.
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le zikri beraber yürür. Bu açıdan Türk fikir hayatının nev-i şahsına münhasır
bir siması olarak hatırlanmaya layıktır.
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Giriş
Einstein’ın “çocukluk hastalığı” diyerek toplumların gelişme aşaması öncesi atlatması gereken bir anomali hali olarak gördüğü milliyetçilik, onun
öngörülerini yanlışlayan bir biçimde siyasal alan üzerindeki belirleyiciliğini sürdürmektedir. Gelinen noktada modernleşme, sanayileşme ve bireyselleşmenin zamanla milliyetçilik ve etnisitenin mezarını kazacağı fikri büyük
bir yenilgiye uğramıştır. (Kalaycı 2007: 249-50) Bunun yanında yerelcilik ve
küreselleşme gibi milliyetçiliğin yaşam alanını ciddi anlamda tehdit etmesi
beklenen süreçler karşısında milliyetçilik önemli bir direniş örneği sergilemiştir.(Dieckhoff ve Jaffrelot 2010: 326) Billig’in de dediği gibi halihazırda
milletlerin ve milliyetçiliğin olmadığı bir dünya tahayyül edilebilir olmaktan
oldukça uzaktır. İnsanların gözünde milletler dünyası, dünyanın tabii hali
olarak görülmeye devam etmektedir. (Billig 2002: 49)
Milliyetçiliği etnik sorunların şiddetli çatışmalara dönüşmesi ve radikalsağ partilerin iktidara gelmesiyle yükselen bir ideoloji olarak görmek, onun
gündelik hayatın içerisindeki basit pratikler ve konuşma dilinin içerisine sinmiş sözcükler vasıtasıyla yeniden üretilen yapısını görmemizi engelleyebilir.
(Billig 2002: 111) Calhoun’un belirttiği gibi milliyetçilik yalnız buhran ve
çatışma dönemlerinde ortaya çıkan bir şey değildir. O, modern çağın kolektif
* Bu makale 17-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Sosyal Araştırmalar Konferansı’nda sunulan tebliğin
gözden geçirilmiş ve üzerinde küçük değişiklikler yapılmış halidir.
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bilincinin ve son iki yüzyılımıza damgasını vuran devlet yapısının temel birimini oluşturur. İnsanları kolektif projeler için seferber etmeye, kişileri ve
uygulamaları değerlendirmeye yönelik iddialara dayanan konuşma, düşünme
ve hareket etme biçimleridir. (Calhoun 2007: 3-7)
Millet, içerisinde farklı toplumsal grupları barındıran yapısı itibariyle
farklı milliyetçilik anlayışlarına da ev sahipliği yapar. Farklı beklentilere ve
farklı hedeflere sahip toplumsal grupların varlığı doğal olarak alternatif milliyetçilik yorumlarını da beraberinde getirmiştir. Bu sebeple tek bir milliyetçilikten ziyade milliyetçiliklerden bahsetmek daha doğru olacaktır. Bu milliyetçilik projeleri sürekli bir çatışma, pazarlık hali içerisindedir. Bu yüzden
milliyetçiliği değerlendirirken bu çok boyutluluk hatırda tutulmalıdır. (Özkırımlı 2003: 708)
Milliyetçiliğin çok boyutluluğu bağlamında bu yazıda 2000 sonrası Türk
milliyetçilikleri kategorize edilmeye çalışılacaktır. İlk olarak 1940’lardan bu
yana milliyetçiliği hegemonize etmiş, milliyetçiliğin en güçlü temsillerinden
birisi olan radikal Türkçü milliyetçilik ele alınacaktır. 90’larda yaşadığı değişim ve dönüşüm süreçlerine bağlı olarak Türkçü milliyetçiliğin, 2000’lerde iç
ve dış siyasete ilişkin bakış açısının nasıl şekillendiği bu başlık altında tartışılacaktır. İkinci olarak 2000 sonrasında AKP’de temsil olunan muhafazakârliberal Türk milliyetçiliğinin bileşenleri ortaya koyulacak, siyasal sorunlara
bakışındaki milliyetçiliğin içeriği analiz edilecektir. Üçüncü kısımda ise gerek toplumsal tabanı gerekse de devlet tarafından destekli yapısıyla oldukça
güçlü bir temele sahip Kemalist milliyetçiliğin yakın geçmişteki dönüşümü
ele alınacak, sol-milliyetçi köklerden beslenen ulusalcılıkla ilişkisi konu edilecektir.

Radikal Türkçü Milliyetçilik
Radikal Türkçü milliyetçilik, resmi milliyetçilik olarak da nitelendirilen Kemalist milliyetçiliğin radikal yorumunu benimseyen kesimi olarak tanımlanabilir. Bu milliyetçilik tipinde yer yer ırkçılığa varan derecelerde bir etnik
özcülük vurgusu ön plana çıkar. Ufkunu sadece Misak-ı Milli sınırları dahilindeki Türklerle sınırlandıran Kemalist milliyetçiliğin aksine Türkçü milliyetçilik, dünya üzerindeki bütün Türkleri ilgi alanı dahilinde görür.(Bora
1995: 120) Türkçü milliyetçiliğin ırkçılığa varan ölçülerde etnik Türklük vurgusu ve irredentizme meyilli yapısı, çok uzun yıllar resmi milliyetçilik söylemiyle çatışma halinde olmalarına neden olmuştur.
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Radikal-Türkçü milliyetçilik tezi çok geniş bir izleyici kitlesine sahip olmamasına rağmen Türk siyasal hayatındaki önemi bundan daha fazlasıdır.
Günümüzde Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında temsil edilen bu çizgi,
partinin aldığı oy oranlarıyla ölçülemeyecek bir ağırlığa sahiptir. MHP hâlihazırda aşırı milliyetçilik, ırkçı milliyetçilik, etnik milliyetçilik ve kültürel
milliyetçilik arasında gidip gelen sağ kanat milliyetçi ideolojileri savunan
tek partidir. (Arıkan 2008: 102) Öyle ki Türkiye’de milliyetçiliğin düşüşte mi,
yoksa yükselişte mi olduğunun tespiti sıklıkla MHP’nin oy oranları baz alınarak yapılma eğilimindedir. Bu eğilim her ne kadar milliyetçiliğin sadece
MHP siyasetine özgü bir ideolojik çizgi olduğundan yola çıkan hatalı bir varsayım üzerine kurulu olsa da, bize MHP’nin Tükiye’deki milliyetçilik haritasında kapladığı alanı göstermesi açısından öğreticidir. Bu sebeple radikalTürkçü milliyetçiliğin 2000’lerdeki seyrini ortaya koyabilmek için öncelikle
MHP üzerine eğilmek gerekiyor.
MHP’nin 2000’lerdeki siyasi çizgisi 90’larda yaşanan lider ve ideoloji değişiminin önemli izlerini taşır. 1990’larda MHP’nin 70’li yıllar itibariyle terk
ettiği biyolojik-ırkçı saf Türkçülük vurgusu yeniden canlanmıştır. Özellikle
Sovyetler Birliği’nin çözülmesi sonrası bağımsızlığını kazanan Türki cumhuriyetlerin pan-Türkizm siyasetine güncellik kazandırması ve Kürt sorunu
bağlamında artan PKK saldırıları, Türkçülük için uygun bir ortam hazırlamıştı. Buna ilaveten İslamcılık ve Türkçülük terkibinden oluşan milliyetçi
çizgide İslamcı söylemin dozajının gitgide azaldığını görüyoruz. (Bora ve Can
2004: 160)
İslamcı söylemin terki ve Türkçülüğün yeniden canlanmasına paralel olarak bu süreç, MHP’nin Atatürkçülükle yakın temasını da beraberinde getirmiştir. Bu süreçte Ülkücü neşriyatta Atatürk, özellikle övgüyle bahsedilen
bir figür olarak yer almaya başlamıştır. (Bora ve Can 2004: 175-196) Refah
Partisi’nin ve temsil ettiği siyasal İslamcılığın yükselişinin devleti ve onun
temsil ettiği laik değerleri tehdit ettiği inancının bu ideolojik dönüşümdeki
payı yadsınamaz. Refah Partisi’nin devlete meydan okuyan muhalif çizgisi,
yıllardır devletin koruyucusu misyonunu üstlenen MHP’yi alarma geçirmiş
ve rejimin temel değerleriyle uyumlu bir hatta yönelmelerini zorunlu hale
getirmiştir. Bu ortamda İslamcı söylemini törpüleyen, resmi ideolojiyle ilişkilerini geliştiren ve radikal söylemini yumuşatan MHP, 28 Şubat sürecinde
laiklik üzerinden yaşanan çatışma ortamından usanan seçmen için “güvenilir” bir alternatif olarak öne fırlamıştı. 28 Şubat sürecindeki çatışma ortamında yıpranmamışlığı ve devletin temel değerleriyle sorunu olmayan parti
imajını güçlendirmesi, ona 1999 yılındaki seçimlerde iktidar ortağı olma fırsatını getirecekti.
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MHP, biraz konjonktürün elverişliliği, biraz da yukarıda izah edilmeye çalışılan ideolojik yeniden yapılanma çabalarının sonucu olarak 1999 seçimlerinde
% 18 gibi yüksek oy oranıyla iktidar ortağı olarak meclise girebilmişti. İktidar
ortaklığı sürecinde MHP siyasetini en çok zorlayan konu Avrupa Birliği’yle
ilişkiler olmuştur. Geleneksel olarak AB karşıtı pozisyonun önemli temsilcilerinden birisi olmuş olan MHP 2000’lerde de bu tutumundan vazgeçmemiştir.
Bu dönemde MHP’nin AB karşıtı tutumunu, Kopenhag kriterleri doğrultusunda Türkiye’den hayata geçirilmesi istenen reform paketleri ve Türk milliyetçiliğinin vazgeçilemez “davası” Kıbrıs sorunu daha da güçlendiriyordu.
Kopenhag kriterleri dolayısıyla azınlıklara anadilde yayın hakkı tanınması, ifade özgürlüğünü sınırlayan mevzuatın düzenlenmesi ve idam cezasının kaldırılması gibi konuları içeren reform paketleri MHP tarafından sert
bir dille eleştiriliyordu. Düzenlemeler nedeniyle terörle mücadelede zaaf yaşanacağı, devletin üniter bütünlüğünün bozulacağı, anayasal düzene saldırı içeren ifadelerin serbestçe ifade edilme imkanı bulacağı iddia ediliyordu.
MHP reformlara net bir şekilde muhalefet ederken, reformların bir an önce
hayata geçirilmesini isteyen AB yanlısı aydın ve entelektüel kesime karşı da
saldırgan bir üslup kullanmaktan imtina etmiyordu. AB yanlılarını “bölücülük” ,“ihanet”, “teslimiyetçilik”, “vatan hainliği” ile suçluyordu. MHP kadrolarınca, Avrupa normlarına ve düzenlemelerine uyma arzusunu dile getiren
entelektüeller, özüne yabancılaşmış ve kendi menfaati peşinde koşan acınası
haldeki insanlardı. (Canefe-Bora 2007: 137)
MHP için AB ile ilişkiler yalnızca ekonomi ve güvenlik bağlamında yapılacak anlaşmalar düzeyinde tutulmalıydı. Bunun dışında kültürel ve siyasal
bağlamda Avrupalılaşmanın Türk kimliğine kazandıracağı bir artı değer yoktu.
Zaten Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi “medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” değil miydi? Judeo-Hıristiyan değerlerin üzerine inşa olunan bir birlik
olarak AB, Müslüman-Türk kimliğimizle bizi zaten bizi kendi içinde istemezdi.
Böylesine karamsar bir AB şüpheciliğinin temsilciliğini yapan MHP, resmi söylemi itibariyle AB’ye entegrasyona kesin olarak karşı değildi. Bahçeli,
“adil, onurlu ve samimi işbirliği içersinde gelişecek bir müzakere zemininde”
AB ile ilişkilerin yürütülmesinden yana olduklarının altını çiziyordu. Çınar’ın
da belirttiği gibi MHP “bir devlet politikası” olarak gördüğü AB ile entegrasyon sürecine, tıpkı devlet gibi, birtakım çekinceler etrafında evet demekteydi.
Ancak Türkiye’nin özel ve hassas koşullarının dikkate alındığı, demokrasi ve
özgürlüklerle ilgili birtakım eksiklerinin Türkiye’nin güvenliği adına tolere
edilebildiği bir vasatta AB’ye üyelik mümkün olabilirdi. (Çınar 2002, 126)
Birlik, Türkiye’den üyelik için, Avrupa’nın herhangi bir ülkesinden istediği
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koşulları yerine getirmesini beklememeliydi. Türkiye terör, irtica, bölücülük
gibi sıradan bir AB üyesi ülkenin muhatap olmadığı sorunlarla baş başaydı ve bu durum onu ayrıksı kılmalıydı. AB standartlarında bir demokrasi ve
özgürlük ortamı, bu ortamı istismar edebilecek bölücü ve irticacı kesimleri
cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktı.
2000’lerin başında Türk milliyetçiliğinin gündemini oluşturan en önemli
konulardan birisi de Kıbrıs sorunu olmuştur. Bir “milli dava” olarak addedilen Kıbrıs meselesi, Türk milliyetçiliğinin kronik “beka kaygısı” sendromunu canlı tutan en hassas meselelerden birisidir. Türk milliyetçiliği açısından
Kıbrıs, sadece Türk nüfusun yaşadığı bir coğrafya olması hasebiyle önemli değildir. Buna ilave olarak, gerek Türkiye’nin güvenliği açısından taşıdığı önem, gerekse de Türkiye’nin Anadolu’ya hapsolmaktan kurtulup dışarıya
açılabilmesini sağlayacak bir çıkış kapısı olması itibariyle de jeo-stratejik bir
önemi haizdir.(Varlı 2004: 35-44)
Türk milliyetçiliğinin önem haritasında böylesine kıymetli bir yer işgal
eden Kıbrıs meselesinin yeniden gündeme gelişi, AKP iktidarı döneminde
Denktaş öncülüğünde sürdürülen eski paradigmanın sorgulanmaya başlanması sonrasına denk düşer. AKP’nin, Kıbrıs sorununda “çözümü engelleyen
değil, inisiyatif alan taraf olma” adını verdiği yeni paradigması doğrultusunda, Türk milliyetçiliğinin ve Kıbrıs’ın sembol isimlerinden olan Rauf Denktaş’ın çözüm yolunda bir nevi pasifize edilmeye başlanması milliyetçi (ve
ulusalcı) kesimin tepkisini çekmişti.
Kıbrıs vesilesiyle ve bununla bağlantılı olarak AB üyelik süreciyle alakalı
mitingler düzenleniyor, eskinin pek de anlaşamayan kesimleri Kızıl Elma ittifakında bir araya geliyordu. Örneğin 2 Şubat 2003’te düzenlenen “Denktaş’a
Destek” mitinginde MHP genel başkan yardımcısı Şevket Bülent Yahnici,
BBP genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, Atatürkçü Düşünce Derneği, Ülkü Ocakları’nın bir araya gelmiş olması oldukça
çarpıcıdır. (Atalay 2006: 141) Bu mitingler, her ne kadar eskinin kavgalı gruplarının bir araya gelmesine vesile olduysa da beklenen etkiyi yaratamamıştır.
1950-60’ların “Kıbrıs Türktür, Türk Kalacak” mitinglerini ihya etmeye dönük
bu mitingler, merkez medyadan da beklediği desteği bulamayınca istediği
sonucu elde edememiştir. (Bora 2003: 52)
Türk milliyetçiliğinin belki de en önemli gündem konusu varit Kürt meselesidir. 1999 yılında Öcalan’ın yakalanması sonrasında PKK’nın ateşkes
ilanıyla gündemden düşen Kürt meselesi, 2005 yılında örgütün saldırılarına yeniden başlamasıyla yeniden gündemin en yakıcı sorunlarından birisi
haline gelmiştir. Özellikle saldırılar sonrasındaki şehit cenazeleri milliyet-
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çi sloganların yüksek sesle tekrarlandığı ortamlar olmuştur. Bunun yanında
Adana, Mersin gibi yerlerde ve belli bir Kürt nüfusu barındıran Batı Anadolu
kasabalarında, suç oranını artırdıkları ve ucuz iş gücü piyasasını ele geçirdikleri gibi sosyo-ekonomik temelli sebeplerden beslenen Kürt karşıtlığı vücut
bulmuştur. Böylesine bir zeminden beslenen Kürt karşıtlığı, özellikle PKK
saldırıları sonrasında Kürt göçmenlere yönelik kısa süreli ve kimi zaman linç
görünümünü alan saldırıları da beraberinde getiriyordu.(Gürpınar 2006: 7576) Sokaklarda linç gösterilerine varan bir milliyetçi taşkınlık hali yaşanırken, sanal ortamda da internet siteleri ve forumlar aracılığıyla ırkçı nefret
doğrudan ve en uç halleriyle dolaşıma sokuluyordu. (Saraçoğlu 2011: 8-9)
Bu dönemde Kürt meselesi sadece iç politikanın belirleyeni olarak kalmamış, aynı zamanda Türk dış politikasının işleyişini de doğrudan etkilemiştir.
Örneğin ABD’nin işgali sonrası Irak konusu genellikle gündeme Kürt meselesiyle ilgili çekincelerle alakalı olarak geliyordu. Kuzey Irak’ta otonom bir
Kürt devletinin kurulacağı ve bunun bölgedeki Türkmen unsurun ezilmesi
pahasına gerçekleştirileceği iddiası sıklıkla Türk milliyetçileri tarafından dillendiriliyordu. Bu iddiaya göre ABD, kendi güdümünde Irak’ın zenginliklerini kontrol edecek bir Kürt devletine izin verecek, bölgedeki Türkmen unsur
yok sayılacaktı.
Amerika’ya yönelik kuşkuların ve öfkenin arttığı bu ortamda yaşanan “çuval krizi” Türk-Amerikan ilişkilerini iyiden iyiye germişti. İlişkilerin kopma
noktasına geldiği bu dönemde ABD’nin Irak’taki PKK varlığına göz yumduğu, hatta ona lojistik destek sağladığı söylentilerinin günden güne artması
Türk kamuoyunda yükselen bir anti-Amerikan dalgayı beraberinde getirmiştir. Amerika’ya karşı yükselen öfke basın ve yayın organlarının da desteği ile
çığ gibi büyüyordu. Kurtlar Vadisi Irak filmi, Metal Fırtına kitabı gibi varolan
Amerikan aleyhtarlığını harlayan, gerekirse Türkiye’nin çıkarları için Amerika’yla savaşın bile göze alınabileceği uyarısını dosta düşmana yapan yapımlar döneme damgasını vuruyordu. (Türkmen 2010: 329-345)
2000’li yıllar ABD ile Türkiye’nin Irak üzerinden sık sık karşı karşıya
geldiği yıllar oluyordu. PKK saldırılarının arttığı dönemlerde milliyetçi (ve
ulusalcı) kesim hükümeti Irak’a yönelik sınır ötesi harekat gerçekleştirmesi
yönünde sıkıştırıyordu. Bu çevrelere göre Türk ordusu Kuzey Irak’a girmeden Türkiye’deki terörün önlenmesi mümkün görünmüyordu. Ordunun Kuzey Irak’a girişi sadece PKK’nın kökünün kazınmasıyla değil, aynı zamanda PKK’ya yataklık eden Barzani’ye de gözdağı verilmesi açısından önemli
olacaktı. Kuzey Irak’a harekat yapılması tartışmalarıyla aynı döneme denk
düşen İsrail’in Lübnan saldırısı, milliyetçi (ve ulusalcı) çevrenin “İsrail’den
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ibret alma şevkini kamçılamıştı.” İsrail’in başına buyruk biçimde, herhangi
bir yaptırımla karşılaşmaksızın gerçekleştirdiği Lübnan saldırısı, Türkiye’nin
terörle mücadele için Kuzey Irak’a bir türlü giremeyişi de göz önüne alınarak
bir çeşit hayıflanmaya, ‘İsrail kadar olamadık’ söyleminin yaygınlaşmasına
neden oluyordu. (Bora 2006 a: 6-9) Bu tartışmalar 2008 yılında askerin Irak’a
girmesine yol veren tezkerenin kabul edilmesine kadar gündemde kalmıştır.
Radikal-Türkçü milliyetçiliğin (ulusalcılıkla birlikte) aktif biçimde görünür olduğu bir diğer husus Ermeni sorunu olmuştur. 2005 yılında Bilgi
Üniversitesi’nde Ermeni soykırımının konu edileceği bir konferansın düzenlenmesi öncesinde ve sonrasında katılımcılar, yoğun protestolara maruz kalmışlardır. Dönemin hükümet sözcüsü Cemil Çiçek’in de “arkamızdan
hançerlediler” diyerek adeta vatan ihanet ettikleri ima edilen katılımcı akademisyenler bir anda hedef tahtasına oturtulmuştu. Söz konusu tepki bir yandan da radikal-Türkçü milliyetçiliğin anti-entelektüalizminden besleniyordu.
Bu anti-entelektüalizm, halkına ve onun değerlerine yabancı, ülkesinin çıkarlarını dert etmeyen, tuzu kuru, politik tutumları arkasında bir takım maddi
menfaatler bulunan entelektüel tarifi veriyordu.
Bu konferanstan iki yıl sonra Türkiyeli bir Ermeni aydını olan Hrant
Dink’in katledilmesi yeniden Ermeni sorununu gündeme taşımıştı. Dink’in
cenazesine katılan binlerce kişinin attığı “hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz” sloganı milliyetçi çevreleri rahatsız etmişti. Örneğin Bahçeli bu slogana “hepimiz Türküz, hepimiz Mehmet’iz” diyerek karşı çıkıyordu. Cinayetten
sonra “demokratlık maskesi altında Türk milliyetçiliğini suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını” söyleyen Bahçeli “Türk milliyetçiliğine karşı bir Haçlı seferinin başlatıldığı” iddiasında bulunuyordu. (milliyet.com, 25.02.2007)
Hrant Dink cinayeti sonrası medyada ve akademik camiada Türk milliyetçiliğine dair yapılan özeleştiriler milliyetçi kesimi oldukça kızdırmıştı. Cinayetin
Türk milliyetçiliğine havale edilemeyeceği savunulurken, yaratılan atmosferin Türkiye’nin iç huzurunu bozmak isteyenlere, bölücülere, emperyal güçlere yaradığı vurgulanıyordu. Ermeni sorununun bir dahaki gündeme gelişi 26
Şubat 2012 tarihinde yapılan Hocalı katliamı kurbanlarını anma mitinginde
olmuştu. Irkçı, şoven bir dilin hakim olduğu toplantıda açılan pankartlar tehdit ve nefret içeren ifadelerle doluydu: “Türke kefen biçenin ölümü korkunç
olur”, “Bugün Taksim, yarın Erivan, bir gece ansızın gelebiliriz”, Bozkurlar
burada, Hrantlar nerede”, “Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz Piçsiniz” vb. İçişleri
Bakanı İdris Naim Şahin’in de katıldığı bu toplantı bir anda katliamda kaybedilen Azerileri anma toplantısından, katılımcıların Ermenilere, Hrant Dink’e,
onun yakınlarına ve düşman belledikleri herkese nefretlerini dışa vurdukları
bir ortam haline dönüşmüştü.(Baydar, 29.02.2012)
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Muhafazakar-Liberal Türk Milliyetçiliği
Muhafazakâr-liberal Türk milliyetçiliği; Kemalist milliyetçilikten seküler
dilinin ağırlığı, radikal-Türkçü milliyetçilikten de yer yer pagan gelenekleri de ön plana çıkaran etnisist özcü vurgusu dolayısıyla ayrışan, şan, zafer
ve Türkleştirme ile yoğrulmuş muhayyel bir Osmanlı tarihinin öne çıkaran,
İslam’ı da etnik kimlikler üzerinde birleştirici bir şemsiye olarak telakki etmesi dolayısıyla kimliğin özel bir bileşeni olarak gören milliyetçilik tipidir.
2000’lerde muhafazakar-liberal Türk milliyetçiliğinin bayraktarlığının AKP
tarafından yapıldığını söylemek yanlış olmasa gerektir. Türk siyasal hayatında daha önce bu çizginin temsilciliğini yapan merkez-sağ olarak ifade edilen partilerin 2002 seçimleriyle beraber siyasal arenadan silinmesi sonrası,
bu alanın hakimiyeti tamamıyla AKP’nin eline geçmiştir. Parti genlerindeki
Milli Görüş geleneğinden gelen bir takım kodları da koruyarak onu DP, AP,
ANAP, DYP gibi klasik merkez-sağ partilerin yeni bir söylem düzleminde devamcılığını yapar.
Genellikle AKP’nin etnisist ve ırksal vurgulara uzak bir söyleminin olması, onun milliyetçilikten azade bir parti olduğu yanılsamasına neden olmuştur. (Saraçoğlu 2012: 266) Fakat gerçekte bir hareketi milliyetçi yapan
şey söylemindeki etnik ya da ırksal vurgu değildir. Etnik ve ırksal vurgunun
varlığı sadece vulger (kaba) bir milliyetçiliği imler. Gerçekte milliyetçi ideoloji, dünyanın biz-onlar şeklinde ikili kategorilere bölünmesi, ‘biz’im çıkarlarımızın her zaman ve her koşulda ‘onlar’ınkinin üzerinde görülmesi ve de
milletin çıkarlarının bireysel-kolektif her türlü çıkarın üzerinde görülmesi
neticesinde ortaya çıkar. (Özkırımlı 2008, 14) Yani dünya görüşü bu sınırlar
etrafında şekillenmiş bir hareket esasen milliyetçi olarak görülebilir. AKP’nin
muhafazakarlık ve İslamcılıkla ilişkisi sürekli sorun edildiği ya da ön plana
çıkarıldığı için, partinin milliyetçi söylemi ikinci planda kalır. Hatta bu o kadar öyledir ki siyasal hasımları tarafından zaman zaman milliyetçiliği eksik
olmakla, Türk düşmanı olmakla dahi suçlanabilmiştir.
Gerçekte ise AKP söylemini, milliyetçilik, muhafazakarlık ve İslamcılığın
birleşimi üzerinden kurar. Fakat söz konusu üç ideolojik duruş birbirinden
ayrı olarak telakki edilmez, yani bu üç akımdan birisinin konjonktürel duruma göre öne çıkartılıp diğerlerinin arka plana itildiği bir durum söz konusu
değildir. Bunun yerine AKP’nin söyleminde milliyetçilik, İslamcılık ve muhafazakarlık birbirini etkileyen, uyumlu bir bütünlüğü tesis eden ayrılmaz
parçalar olarak işlev görür. (Saraçoğlu 2012: 256) AKP’nin milliyetçiliğinde
İslam merkezi bir konuma sahiptir. Bu sebeple İslami kimlik, milliyetçi dağarcığın hangi kavramlarının öne çıkarılacağının ve bunların içinin nasıl dol-
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durulacağının tayininde belirleyici olmaktadır. Vatan, millet, devlet, ülke ve
milli çıkar gibi milliyetçiliğin ortak kavramları İslami kimlik üzerinden anlamlandırılır. Bu İslami kimlik, Türk-İslam değerlerini muhafaza etme amacı
ile yerlileşmiş ve test edilmiş bir Türk İslamiyeti düşüncesinden mülhemdir.
İslami kimlik için Türk milliyetçiliğinin bazı yönleri, yedekleme ve dinî değerlerin kamusal alana sokulabileceği bir entelektüel alan işlevi de görmüştür.(Yavuz 2011: 59) Bu sebeple İslam ve milliyetçilik arasında simbiyotik bir
ilişkinin varlığından söz etmek mümkündür. İslam ve milliyetçiliğin üzerine
inşa olunan milli kimlik kendisine emperyal Osmanlı geçmişini örnek olarak
alır. Kemalist modernleşme süreci baskıcı ve dışlayıcı olarak olumsuzlanırken, Türklerin egemen olduğu çok kültürlü Osmanlı dönemi bir nevi “asr-ı
saadet devri” olarak fetişleştirilir. (Dönmez 2011:53-54)
AKP’nin söz konusu muhafazakar-milliyetçiliği Batı’ya açık bir dış politika izlemesini engellememiştir. Örneğin AKP iktidarı döneminde AB üyelik
süreciyle alakalı önemli reformlara imza atılmıştır. İçinden geldiği Milli Görüş çizgisinin AB’yi “Hıristiyan kulübü” olarak gören, batı karşıtı söylemine
sahip çıkmamıştır. Her ne kadar Osmanlıcı anlayıştan tevarüs edilmiş Avrupa’yı “öteki”, hatta düşman olarak görme eğilimi parti tabanında hala mevcut olsa da, parti liderliği Avrupa’nın sürekli gelişen bir refah ve fırsat alanı
olduğu inancından hareketle AB ile ilişkileri geliştirme taraftarıdır. (Yavuz
2011: 119-120) Fakat AKP bütünsel bir Batılılaşmadan değil, kısmi bir Batılılaşmadan yanadır. Kemalist seçkinlerin AB’ye bakışında belirleyici olan
Avrupa medeniyetine dahil olma isteği AKP tarafından kabul edilmez. Bunun
yerine AKP, Türkiye’yi Avrupa’nın geri kalanıyla liberal ve demokratik normları paylaşan bir ülke ve kültürün temsilcisi olarak AB’ye üye yapmaya çalışır. Burada esas hedefin “Avrupalı” olmak değil, AB’ye üye olmak olduğunun
altını çizmek gerekir. (Yavuz 2011: 258-59)
AKP dış politika stratejisini belirlerken gerek Kemalist milliyetçiliğin gerekse de Türkçü milliyetçiliğin geleneksel tehditler ve düşmanlar konseptini
dikkate almaz. Örneğin Arapların 1. Dünya Savaşında Osmanlı’yı “arkasından
vurduğu” argümanından beslenen Arap coğrafyasıyla ilişkileri asgari seviyede tutma tavrı AKP tarafından terk edilmiştir. Hatta AKP’nin Ortadoğu’ya
karşı olan yoğun ilgisi o dereceye gelmiştir ki, onun neo-Osmanlıcı bir siyasi gündeme sahip olduğu eleştirilerine dahi neden olmuştur. Fakat AKP
tarafından bu neo-Osmanlıcılık yakıştırması reddedilir. Mevcut dış politika
gündeminin “Türkiye’nin tarihi ve coğrafi konumuna yaraşır, ön yargılardan ve saplantılardan arınmış” bir politika olduğunun altı çizilir. (akparti.
org: 20.04.2012) 2011 seçimlerinde kullanılan seçim propagandasında “Sen
Türkiyesin, Büyük düşün” sloganı da aslında AKP’nin siyasi perspektifi hak-
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kında bize önemli ipuçları verir. Buna göre Türkiye hem dünyaya hükmetmiş
bir imparatorluğun bakiyesi olması hasebiyle, hem de bugün ulaşmış olduğu
gelişmişlik seviyesiyle birtakım paranoyalar ve tehdit algıları üzerinden beslenen, içine kapanık, dış politikaya dar bir perspektiften bakan, savunmacı bir
dış siyaset izleyemezdi. Başbakan’ın danışmanlarından İbrahim Kalın’ın deyişiyle Türkiye “küresel ölçekte iddiaları ve tezleri olan” bir ülke olarak küresel
liderliğin bir parçası olmayı hedeflemeliydi.
Muhafazakar-liberal milliyetçilik bağlamında AKP’nin Kürt sorununa bakışı gerek Kemalist milliyetçilikten gerekse de Türkçü milliyetçilikten farklılaşır. AKP sorunun sadece bir güvenlik ya da gelişmemişlik sorunu olduğu
tezinden farklı olarak bunun bir kimlik sorunu olduğunu kabul etmiştir. Bu
bakış açısı sayesinde Kürt sorununun çözümünde önemli sayılabilecek bir
mesafe katedilebilmiştir. Herşeyden önce başbakan Erdoğan 2005 yılındaki
Diyarbakır’daki mitinginde Kürt sorununun varlığını kabul etmiş, sorunun
adını koymuştur. AKP sorunu “tek bayrak, tek devlet, tek ulus” ilkesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temelinde çözme arayışına girmiştir.
Buna göre ülkede Laz, Çerkez, Abhaz gibi farklı etnik grupların varlığı söz
konusudur ve bunlar Türkiye vatandaşlığı çatısı altında birarada yaşayabilir.
AKP Kürt sorununun varlığını kabul etse de, Kürt kimliğini etnisite üzerinden tanımayı reddeder. AKP “millet” kategorisini etnisite farklılıklarını aşan
İslami-kültürel bir birlik olarak gördüğü için, Kürt sorununu da Sünni İslam
kültürünün ve ortak Osmanlı geçmişinin paylaşılması temelinde çözüleceğini düşünür. Burada Kürtlük, ulusal bir kategori olarak değil de, milletin
içindeki renklerden bir tanesi olarak “hürmet” gösterilmesi gereken folklorik
bir unsur olarak ele alınır. Bu sebeple Kürtlüğün bir siyasi eylem kategorisi
olarak ele alınması gayrı-meşru kabul edilir. (Saraçoğlu 2012: 274-75)
AKP Kürt sorununun kökeninde Cumhuriyetin kuruluş yıllarından beri
uygulanagelen yanlış politikaların yattığını iddia eder. Onlara göre Kemalist
laiklik ve milliyetçilik politikaları Kürtler ve Türkleri bütünleştiren İslami
kimliği aşındırarak Kürt sorunun temellerini atmıştır. Söz konusu argüman
yoluyla parti, AKP’yi Kürtlerle iktidardan uzaklaştırmak isteyenlerin aynı
kaynaktan beslendiğini ima ediyor ve özellikle sağ-muhafazakar Kürtleri, Kemalizmin ve kurumlarının tasfiye edilmesi mücadelesinde AKP’nin safında
yer almaya çağırıyordu. (Saraçoğlu 2012: 273) Bu strateji bağlamında AKP sorunu Kürtleri AKP’lileştirerek çözebileceğini düşünür. (Erdoğan: 01.02.2010)
Bu politikanın önündeki en büyük engel etnisiteye dayalı “ulusal” bir Kürt
kimliğinin varlığını isteyen, sol-seküler vurgusu yüksek söylemiyle BDP’dir.
Çünkü BDP’nin siyaseti, AKP’nin Kürtleri dinsel-kültürel temelli kaynaşmış
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millet tasarımının içine dahil etme hamlesini boşa çıkarmaya yöneliktir. (Saraçoğlu 2012: 276)
AKP’nin milliyetçiliği dinsel-kültürel değerler temelinde yükselen muhafazakar bir milliyetçilik olduğu kadar, gelişmiş ve kalkınmış ülke olma
idealinden beslenen liberal milliyetçiliği de bünyesinde barındırır. Liberal
milliyetçilik, milli kimliği dünyanın zengin ülkeleri seviyesine erişme şevki ve yeteneği temelinde tanımlarken, milli gururu milletin biricik/otantik
özelliklerinden değil de evrensel standartlara uyumundan türetir.(Bora 1995:
110) Liberal milliyetçilik söyleminde, etnik milliyetçiliğin sıklıkla öne çıkardığı millete has özellikler üzerinden türetilen milliyetçi güzellemeler boş,
hamasi ve sloganik oldukları gerekçesiyle reddedilir. Nesnel verilerle sabit,
somut çıktılara değer verilir. Örneğin Tayyip Erdoğan 2011 seçimleri mitinglerinden birinde milliyetçiliği, “Türk bayrağına, Türk pasaportuna itibar
kazandırmak” olarak tanımlıyordu. (haberler.com: 28.05.2011) Yine bu bağlamda, kendi iktidarları döneminde Türkiye’nin dünyanın yirmi büyük ekonomisinden birisi haline gelmiş olması AKP’liler tarafından övünçle tekrar
edilir. Liberal milliyetçilik söylemi aynı zamanda partinin dış politikasıyla da
eşgüdümlüdür. Daha önce Türk dış politikasının ilgi göstermediği yakın ve
uzak coğrafyadan birçok ülkeyle ticaret anlaşmaları yapılarak ülke ekonomisi
canlandırılmaya çalışılır.

Kemalist Milliyetçilik ve Ulusalcılık
1990’larda Kürt sorunu temelinde artan gerilim ve İslamcı hareketin yükselişe geçmesi Kemalizmi reaksioner-savunmacı bir pozisyon almaya itmişti. Bu
süreçte artan terör olayları ve İslami bir parti olarak görülen Refah Partisi’nin
iktidara gelişi, Kemalizmin üzerine titrediği cumhuriyetçi değerlerin sarsıldığı korkusunu besliyor, laiklik ve milliyetçiliğe bir saldırı olarak algılanıyordu. Daha önceleri uygar değerlerin taşıyıcılığı misyonunu üstlenerek ilerici
bir duruşun temsilciliği iddiasında olan Kemalizm, bu saldırılar karşısında
defansif bir konuma geçmişti.
Kemalist değerlerin sorgulanmaya başlandığı bu dönemde Türkiye’nin
bölünme tehlikesi ve şeriat tehdidiyle karşı karşıya olduğu tezi yoğun olarak işleniyordu. Cumhuriyet bir ihanet çemberiyle kuşatılmıştı. Çemberin
bir ucunda “şeriat özlemi içindeki siyasal İslamcılar”, “yıkıcı ve bölücüler”
varken diğer ucunda emperyalizmin egemen ideolojisi küreselleşme, özelleştirme ve serbest piyasa ekonomisinin uygulayıcı ve savunucuları yer alıyordu.(Erdoğan 2009: 587) Bu dönemde Kemalizmin savunucusu devlet aygıtları milli birliğin, milli kimliğin ve laikliğin tehlikede olduğuna dönük
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tehdit alarmını en yüksek seviyeye çıkarırken, sivil toplumu da bu değerlerin
korunması adına göreve çağırmıştır. 90’larda öncülüğünü Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) yaptığı
çok sayıda Kemalist sivil toplumu kuruluşu milliyetçilik, laiklik ve çağdaşlık
ekseninde toplumu mobilize etme çalışmalarının örgütleyicisi olmuşlardır.
(Erdoğan 2001: 235-36)
90’larda sivil toplum ve devlet seçkinlerinin öncülüğündeki neo-Kemalist
hareket 2000’lerde yeni bir kimlik altında sahneye çıkıyordu: Ulusalcılık. Fakat ulusalcılık, sadece Kemalistlerden oluşmuyordu. Ulusalcılık daha ziyade
bir çatı oluşum niteliğindeydi. Eskinin sosyalistleri, sosyal demokratları, hatta bazı sağ milliyetçileri de ulusalcı bu çatı altında kendisine bir yer bulabiliyordu. Kökenlerini 1920’lerin Kadroculuğunda, 60’ların Yön ve Milli Demokratik Devrim hareketlerinde, daha sonra ise Aydınlık Dergisi’nin fikirlerinde
bulabileceğimiz ulusalcı fikriyatın şekillenmesi 2000’lerde olmuştur.
Ulusalcılar miras aldıkları milliyetçi-sol geleneği, Kemalist söylemle harmanlayarak yeni bir akım oluşturmuşlardır. Ulusalcılık kavram olarak, akımın
temsilcilerinin kendilerini milliyetçilerden ayrı göstermek adına sahiplendikleri bir sıfattır. Ulusalcılar, milliyetçiliği hem kaba saba, hem irrasyonel,
hem de sağ bir ideoloji olduğu gerekçesiyle reddederler. Oysa ulusalcılık tamamen rasyonel ve ekonomist, ‘uygar’ ve solcu bir ideolojidir. Milliyetçilik,
sadece hamasetten ve mugalâtadan ibaretken ve hiçbir ekonomik programı
ve somut bir önerisi yokken, “ulusalcılık” ulusal menfaatleri, ulusal kalkınmayı ekonomik/bilimsel bir şekilde dikkate almakta ve ona göre bir ekonomik program önermektedir. (Gürpınar 2011: 108)
Ulusalcılık, çerçevesi çizilmiş bir program doğrultusunda iktidara gelmeyi hedefleyen bir akım değildir. Daha ziyade bir anti-politikadır. Kendisini
karşıtlıklar üzerinden ifade etmeye çalışır. Kürt karşıtlığı, ABD ve AB karşıtlığı, IMF karşıtlığı, özelleştirme karşıtlığı, küreselleşme karşıtlığı, AKP karşıtlığı, liberalizm karşıtlığı vb… Türkiye’nin 1919 öncesindeki koşullarla yeniden karşı karşıya olduğu iddia edilerek yeniden bir Kurtuluş Savaşı verilmesi
gerekliliği savunulur. Bu doğrultuda 1919 döneminin ve erken Cumhuriyet
günlerinin figürleri, motifleri, mefhumları (Vahdettin, Damat Ferit, mütareke
basını, işbirlikçi azınlıklar, kapitülasyonlar) birebir bugüne uyarlanır. (Bora
2009: 368)
Korkular, endişeler, tehdit algıları üzerinden şekillenen ulusalcılık, modern ulus-devlet formunun çözüldüğü, cemaat yapılanmalarının önemini yitirdiği, bireyciliğin öne çıktığı, Keynesyen iktisadi sistemin terk edildiği bu
yeni dünya düzeninde; bilinmezlik, güvensizlik ve tedirginliklerle dolu ola-
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cağını düşündükleri geleceğe doğru ilerlerken ulusalcılık güvenli bir sığınak
olarak görülmüştür. (Kentel 2008) Ulusalcılık bu yüzden şehirli, laik ve orta
sınıfa ait bireylerin dilinde temsil imkanı bulmuştur. Şehirli, tahsilli, laik orta
sınıfların 2001 krizi sonrasında iktisadi ve toplumsal statülerinin aşınmakta oluşu, onların önceki nesillerden devraldıkları “huzurlu zihin dünyalarını” maddi ve manevi bir saldırı altında hissetmelerine neden olmuştur. Daha
önce kendilerine ait olarak gördükleri bürokratik kurumlara, sınai ve ticari iş
alanlarına, akademik mevkilere, medyadaki pozisyonlara dindar-muhafazakar
kesimden insanların da talip olmaya başlaması kültürel ve ideolojik sebeplerle dışlanma korkusunu beraberinde getirmiştir. (Bora 2006 b: 39)
2007 ve 2008 yılında yapılan “Cumhuriyet Mitingi” organizasyonlarında
bu korkunun ve bu korkudan türeyen öfkenin izlerine rastlamak mümkündür.
Küreselleşmeye, AB’ye, ABD’ye, IMF’e, Dünya Bankası’na, kısaca dış dünyaya
karşı duyulan tepki ve öfkenin yoğun biçimde dillendirildiği toplantılarda
“ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye” sloganları atılarak Kurtuluş Savaşı
ruhu geri çağrılmış, yeni bir Kuvayi Milliye cephesi oluşturmanın gerekliliği
üzerinde durulmuştur.
Ulusalcılık içine kapanık bir siyaset savunurken, dışarıya karşı komplo
teorilerinden de beslenen bir kuşkuculuk hakimdir. Bu sebeple ulusalcıların
en çok kullandıkları sloganlardan bir tanesi “tam bağımsız Türkiye” sloganıdır. Örneğin AB üyelik sürecine tamamen karşıdırlar. Yukarıda belirttiğimiz
şehirli, tahsilli, laik kesim “Batı gibi” olarak Batı’yla rekabet etme gücünü
kendisinde görme ile Batı karşısında eziklik hissetme ve kendi toplumu karşısında üstünlük duyma gibi garip bir halet-i ruhiyeye sahiptir. “Batılılaşmış
bir Türklük”, “batılılaşmış bir içe kapanma” ya da “yalnızlaşma” gibi paradoksal eğilimler bu kimliğin bileşenlerini oluşturur. (Kentel 2007: 39) Böylesine
kafası karışık bir batılılaşma algısında AB sömürgeci ve emperyalist bir birlik
olarak görülebilir. Hatta ABD ile AB aralarındaki bir fark yokmuşçasına, aynı
şeytani planların peşinde koşan mono blok bir yapı olarak resmedilebilir. Aynı
şekilde IMF de bunların planlarını hayata geçirirken kullandıkları bir şebeke
olarak emperyalist sistemin bir parçasıdır. Bu yapılara ilişkin kafa karıştırıcı
analizler yapmadan kestirme yargılara sahip olma şansı da komploculuğun
her derde deva çözüm reçeteleri sayesinde elde edilir. Bu komploculuk bütün
kötülüklerin anası olarak şeytanlaştırılan bir “emperyalizm” algısı üzerinden
yeniden üretilir. Fakat söz konusu emperyalizm olgusu, sosyalist ekonomik
içeriğinden soyutlanmış, askeri-siyasi merkezli bir kavramsallaştırmaya dayanır. Bu emperyalizm, sermaye-merkezli olmaktan çok devlet- merkezlidir.
Örneğin ABD emperyalizmin merkezinde yer alır ve bütün sömürü sürecini
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kontrol altında tutar. Sermaye ise daha çok ABD’nin hizmetinde iş gören bağımlı bir unsurdur. (Gürpınar 2011:246-48)
Kürt sorunu da ulusalcılık penceresinden daha çok dış ülkelerin “kaşıdığı”
bir mesele olarak görülür. Emperyalist güçler Türkiye’yi etnik olarak parçalara ayırıp, Sevr’i canlandırmayı amaçlarlar. Esasında Türkiye’de kendiliğinden ortaya çıkmış bir Kürt sorunu yoktur. PKK’yı ortaya çıkarak güçler,
Kürt sorunu diye bir sorun icat ederek Türkiye’yi bölmeye çalışırlar. Ortada
sadece PKK’nın yarattığı bir terör sorunu vardır, bu da tabii olarak güvenlik
sorunudur. Bu minvalde ulusalcılar, PKK’nın alt edilmesiyle de meselenin
hallolacağını düşünürler. Türk ordusu birçok kez PKK’yı mağlup etmiş olmasına rağmen, Türkiye üzerine kötü emeller besleyen Suriye, İran, Irak, Yunanistan, Ermenistan, ABD ve AB gibi ülkelerin ve aktörlerin desteği sayesinde
yeniden diriltilmiştir. PKK, Sevr projesini hayata geçirmek isteyen güçlerin
kullandığı taşeron bir örgüttür. Kürt sorunu, PKK meselesine indirgendiğinden, sorunun içsel dinamikleri de göz ardı edilebilmiştir. Kürt sorunun varlığı reddedildiği için Kürtlere birtakım hakların verilmesine karşı çıkılır. Bu
bakışa göre, eğer Kürtlerin birtakım hakları tanınırsa ülkedeki birçok azınlık grubunun da “sonu gelmez” taleplerini dile getirmelerinin önünü açılmış
olacaktır, böyle bir durumda ülke etnik bir cehenneme dönüşmesi kaçınılmaz
hale gelebilir.

Sonuç
Bu yazıda 2000’lerde Türk milliyetçiliğinin temsilini üç farklı kategori altında incelemeye çalıştık. Buradaki kategorileştirme denemesi, Türk milliyetçiliğine dair bütün tipleri bünyesinde barındırdığı iddiasında değildir. Bu
kategori içerisinde yer almayan farklı milliyetçilik tiplerinin de varlığından
bahsetmek mümkündür. Yazıda 2000’li yıllarda siyasete etki eden ve geniş
kitleler tarafından sahiplenildiğini düşündüğümüz milliyetçilik hallerini ayrımlaştırmaya çalıştık. Fakat ayrımlaştırmaya çalıştığımız bu milliyetçiliklerin aralarındaki sınırların kalın çizgilerle çizilmiş olduğunu söylemek yanlış
olur. Milliyetçiliğin eklemlenmeye müsait yapısı sayesinde, milliyetçiliğin
farklı yüzleri arasında iç içe geçişlere sıklıkla rastlanılabilmektedir. Örneğin
radikal Türkçü milliyetçilik, muhafazakâr-liberal milliyetçilikten ve ulusalcılıktan tamamen ayrıştırılamaz. Türkçü milliyetçiliğin kimi dönemlerinde
muhafazakâr milliyetçilikten ve/veya ulusalcılıktan da söylem kesitleri bulmak mümkündür. Örneğin 2007 yılından beri MHP-ulusalcılık ilişkisi sürekli
tartışılan bir husustur. Benzer şekilde muhafazakar-liberal milliyetçilik de
zaman zaman radikal-Türkçü söylemden faydalanmakta beis görmez. Milli-
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yetçiliğin gücünün en önemli kaynaklarından birini de bu iç içe geçişler oluşturur.
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Geçtiğimiz günlerde gazetelerde yer alan bir haber yoğun yerel ve küresel
gündem arasında fazla üzerinde konuşulmadan es geçildi (Venezüella Toki’yi
Bekliyor, Radikal, 24.12.2012). Habere göre toplu konut projeleri ile Türkiye’de neredeyse girilmedik il bırakmayan TOKİ Venezüella ile anlaşmasının
son noktasına gelmişti. Karakas ile Ankara arasındaki anlaşma TOKİ’nin bu
ülkeye toplu konut yapmasını ve bunun karşılığında petrol almasını öngörüyordu. Anlaşmaya göre 5 sene içinde 75.000 konut yapılacak ve buna karşın
seneliği 1 milyar dolardan 5 milyar dolarlık petrol alınacaktı. Birçok ajansta
yer alan haberde ayrıca 40 ülkenin TOKİ ile anlaşmak üzere sırada olduğu
bildiriliyordu.
Türkiye ekonomisine getirileri, kapitalist uluslararası ticaret sistemine
yeni bir metod ortaya koyması ve farklı bir ihracat türü sunması ile her açıdan kazançlı görünen bu toplu konut ihracı hamlesi akıllara ister istemez
postmodern mimari tarihçisi Charles Jencks’in 16 Mart 1972’de Pruitt-Igoe
binalarının yıkılışının modern mimari’nin öldüğü gün olarak tanımlayışının
yanlışlığını mı bize göstermektedir acaba sorusunu getirmiştir?
Pruitt-Igoe binaları Amerika’nın St. Louis kentinin varoşlarını temizlemek
amacıyla 1955’te 23 hektarlık bir alan üzerinde inşa edilen 33 adet 11 katlı binadan oluşmaktaydı. Dünya Ticaret Merkezi’ni de inşa eden dünyaca ünlü mimar Minoru Yamasaki, Pruitt-Igoe’da 2870 apartman dairesini olabildiğince
küçük ve mekan-tasarruflu dizayn etmiş, asansörleri bir, dört, yedi ve onuncu
katlarda durabilecek şekilde tasarlayarak farklı bir konsept ortaya koymuştur.
219
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Dönemin en büyük toplu konut projelerinden olan Pruitt-Igoe ulusal toplu
konut ortalamasının %60 fazlasıyla 36 milyon dolara mal olduğunca birçok
çevrelerce eleştirileri üzerine çekmişti.

Pruitt-Igoe Binaları, Kaynak: http://archpaper.com/news/articles.asp?id=5539

Ancak toplu konut sistemindeki ayrımcılığın kaldırılması, az gelirli ailelerin burayı daha fazla tercih etmesi ve bunlara bağlı olarak suç oranının
artması ile 1960’ların başlarından itibaren nüfusun düşmeye başladığı Pruitt-Igoe’de 1971’e gelindiğinde 17 binada sadece 600 kişi yaşamakta ve bölge büyük oranda hayalet bir şehri andırmaktaydı. 1971’de Pruitt-Igoe toplu
konutlarındaki tüm binalarının yıkılmasına karar verilmiş, bunu takip eden
birkaç yıl içerisinde bölgede yeni ve yeşilliğin yoğun olduğu bir yapılaşmaya
gidilmiştir.
Pruitt-Igoe olayını postmodernler tarafından alay konusu yapan ise modern mimarinin en şaşalı örneklerinden olarak lanse edilen bu projenin
önemli bir maddi zarar bırakarak sonsuzluğa terk edilmesidir. İnşa edildiği
dönemde Pruitt-Igoe modern mimarinin “kitlesel üretim-kitlesel tekrar” mottosunun en bariz örneklerinden birisini gözler önüne sermişti. Birçok modernist mimarın olumlulayacağı üzere olabildiğince az detay ve “güzelleme”
barındıran proje sadece gerekli olanı minimum düzeyde içermesi ile postmodern mimari anlayışındaki süs, detay ve tarihsel yeniden-üretim konseptlerinden uzak bir yapıdaydı. Projenin başarısızlığı diğer taraftan postmodern
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mimarinin savunduğu bireysellik, anlamlı yada göstergesel işlevsellik gibi
temel paradigmaları barındırmaması bağlamında da değerlendirilmişti.

Pruitt-Igoe’nin Yıkılışı, Kaynak: www.umsl.edu (University of Missouri – St.
Louis)

Modernden Postmodern Mimari’ye
Mimarlık alanındaki modernizmin temellerinin uluslararası üne kavuştuğu
olaylardan bir tanesi ilk dönem modern mimarinin önde gelen isimlerinden
ve Bauhaus Okulu’nun ilk direktörü olan Walter Gropius’un tasarladığı okul
binasının 1926 yılında Dessau’da kullanıma girmesiydi. Bina dekorsuz, geniş
pencereli ve çok amaçlı salonları barındırmasıyla modern mimarinin fonksiyonelliği ve sadeliğinin en önemli örneklerinden birisi olarak tanımlandı.
Modern mimarinin kuramsallaşmasının en önemli ayaklarından olan Uluslararası Modern Mimarlar Kongresi’nin (CIAM) 1933 yılında Atina’da yapılan
kongresinde alınan kararlar ise TOKİ’nin yapılaşma ilkelerine neredeyse bir
zemin oluşturmaktadır. Buna göre konut, iş yeri ve rekreasyon alanlarının
merkeze alındığı ancak birbirinden farklı bölgelerde konumlandırıldığı fonksiyonel yapılaşmanın ön plana çıkarılması teşvik edilmişti. Kongre’de ayrıca
geniş parklar içerisinde birbirinden kopuk apartman blokları ile dikey yaşam
alanlarının ön plana çıkarılması ve yatay rekreasyon mekanlarının düzenlenmesi fikri büyük kabul görmüştü.
TOKİ’nin birçok ildeki geniş projelerine bakıldığında bu çerçeveye uygun
bir yapılanmanın olduğu fark edilecektir. Kimi zaman şehirden uzak ancak
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ulaşım ağlarının sistematik bir şekilde geliştirilmesi (-nin planlanması) ile
inşa edilen yeni mikro-kentlerde coğrafi ve sismografik koşulların el verdiğince dikine uzanan yaşam alanları karşımıza çıkmakta, bir taraftan da yeşil
ve rekreasyon alanları regülasyonları göz önünde bulundurularak yerel ve
merkezi yönetimlerin bu anlamdaki kriterleri sağlanmaktadır. Yeni toplu konutlar ayrıca iş merkezlerini içeren kompleksleri barındırması bakımından
işlevsel bir yapıya sahiptirler. Bu durum diğer taraftan bu yerleşimlerde yaşayan genellikle orta sınıfa mensup ailelerin şehirle olan bağlarını zayıflatmakta ve yeni bir tür toplu konut aidiyeti oluşturmaktadır.

TOKİ Ankara Sincan Konutları, Kaynak: www.emlakrotasi.com

(Post)Modern TOKİ!
TOKİ’nin Türkiye’de inşa ettiği toplu konutları mimari bir bağlamda düşünecek olduğumuzda uluslararası postmodern mimari eğiliminin aksine modernist bir tarzla karşı karşıya olduğumuzu yukarıda kısaca belirttik. Kent planlamasının yoğun bir şekilde yapıldığı 20. Yüzyılın ilk yıllarıyla ortaya çıkan
modernist mimari anlayış, artan sanayileşme ve şehirleşme ile yaygın bir
hale gelmişti. Tam da bu bağlamda yeni projelerini “45 m2’ye 2 oda 1 salon”
şeklinde dizayn eden TOKİ proje geliştirme ekibinin bu kararı, bilgisayara
bağlı yeni teknolojilerin kent planlamasının yoğun bir şekilde hissedildiği
gelişmekte olan metropollerde “kitle tüketimine yönelik mimari” üretiminin
en güzel örneğini bizlere sunmaktadır. Diğer taraftan her ne kadar son dönemde bölgesel mimari özelliklerinin (Selçuklu-Osmanlı) göz önünde bulundurulacağı iddia edilerek çok da modernist olmayan bir yaklaşım ifade edilse
de, herhangi bir şehirde gezerken toplu konut inşaatı gören dikkatli iki gözün
bunun TOKİ inşaatı olduğunu rahatlıkla fark edebileceği gerçeği değişme-

Küresel Postmodern Mimari’ye Yerel Modern Başkaldırı | 223

mektedir. Bu durum yukarıda da belirtilen “kitlesel üretim-kitlesel tekrar”
felsefesini tam da bağlamında bize göstermektedir.

TOKİ Bursa Merkez Doğanbey Konutları, Kaynak: http://gorkorg.blogspot.
com/2011_10_01_archive.html

Postmodern Dünyaya Modern Mimari İhracı Mı?
Halihazırda Pakistan, Endonezya, Sri Lanka ve Somali gibi ülkelerde projeleri
bulunan TOKİ’nin bu yurtdışında toplu konut inşasına yönelişi, yukarıda kısaca özetlenen modern mimarı anlayışının uluslararası bir boyuta taşınması
şeklinde yorumlanabilir. Bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken husus hangi
ülkelerin TOKİ ile anlaşarak bu projeleri talep edeceğidir. Nitekim gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerdeki postmodern mimari tarzını benimsemesinin güçlüğü göz önünde bulundurulduğunda TOKİ’nin daha ziyade serbest piyasa ekonomisinin hızla yayıldığı, işçi sınıfının yoğunlaştığı ve yatay
mekanlardan ziyade dikey mahallelerin yaşam alanı olarak benimsenmek durumunda kalındığı üçüncü dünya ve gelişmekte olan ülkelerde yer alacağı
beklenebilir. Bu ülkeler için mimarinin modern, sıkıcı ve çok da hoş gözükmeyen bir işlevselciliği barındırması, zaten aşırı olan nüfusun iş ve alışveriş
merkezleri yakınında tutulması (uzaktaysa da toplu taşıma metodları ile bunun sağlanması) ve tüketim kültürünün dayattığı yaşam tarzının sürdürülebilir olmasında en önemli işlevlerden bir tanesini görmektedir.
Öte yandan TOKİ’nin bu uluslararası boyut kazanarak farklı ülkelere yayılması durumu modern mimarinin ilk ve en etkili temsilcilerinden Le Cor-
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busier’in belirttiği “tüm uluslar ve iklimler için tek bir bina teklif ediyorum”
mantığının günümüzdeki yansıması olarak yorumlanabilir. Bunu söylemiş
olmakla birlikte, postmodern mimari felsefeyi barındıran toplu konut örneğinin mevcudiyetini teslim etmekte fayda var. Aldo van Eyck ve Theo Bosch’un
1971-75 yıllarında Hollanda’nın Zwolle şehrinde ve yine Bosch’un 1985-86
tarihlerinde Deventer’de inşa ettiği toplu konutlar postmodern toplu konut
projeleri olarak öne çıkmışlardır. Mimaride dekonstrüktivist bir tasarımı barındıran bu yapılaşmalar, yüksek nüfus yoğunluğunun olduğu şehir merkezlerinde şehrin yapısına uygun yalın geometrik bir kompozisyonla ve dinamik
biçim özellikleriyle, daha az yer kaplayan kalıp duvarları, yaşam alanları anlamında yer kazandıran küçük pencereleri ve çatıların daha efektif kullanımları ile modern yapılaşmadan farklılaşmışlardır.

Theo Bosch, Sijzenbaan Housing, Deventer, Kaynak: www.nai.nl (Netherlands
Architecture Institute)

Modern mimari anlayışındaki yapı kullanıcılarının sosyal yaşam ihtiyaçlarına yönelik koşulların, yapıyla ilgili gereksinimlerinin veya bu yapıların
yapılacağı alanların iklimsel yada fiziksel koşullarının göz ardı edilmesi gerçekliği TOKİ projelerinin birçoğunda ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte
yine sosyal bir çevre analizi yapılmadan projelerin yapılacağı arazilerin sadece mekansal boyutları göz önünde bulundurularak seçilmesinin eğer önlem
alınmazsa uzun vadede sosyo-kültürel problemlere yol açabileceğini öngörülebilir. Yapı biçimi bakımından da sadece tekdüze bir geometriye dayalı olması TOKİ konutlarının mimari olarak sağlıksız bir boyutunu da göstermektedir.
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Sonuç olarak Türkiye’de dar ve orta gelirli aileler için önemli bir modern
gereksinim olan “kent barınması” ihtiyacını gidermede büyük rol oynayan
TOKİ toplu konut projeleri, yurtdışına açılarak Türkiye için ekonomik anlamda ciddi kazanımlar sağlayacaktır. Ancak küresel mimari anlayışının modernden postmoderne kayışının üzerinden uzun yıllar geçmesinin ardından
TOKİ’nin postmodern mimariye meydan okurcasına modern mimari “yapı
felsefesini” küresel bir boyutta ihraca kalkması, Türkiye’nin özellikle dış politikada yeni küresel ve bölgesel aktörlüğü iddiasının da bir yansıması olabilir
mi acaba?

Avcı-Toplayıcılar:
Orijinal Liberteryenler
Thomas Mayor
İktisat Profesörü | Houston Üniversitesi

Çeviren: Atilla Yayla
libe ral düşünce, Yıl 18, Sayı 71, Yaz 2013, s. 227 - 246

Bu makalede daimî fakat hâlâ karara bağlanmamış bir meseleyi ele almaktayım: Politik ekonominin hangi versiyonu -kollektivist olanı mı yoksa bireyci
olanı mı- insanın temel karakteriyle daha uyumludur? İnsan doğal olarak bir
bireyin bizzat kendi çabalarının ürünlerine hakkına saygı mı duyar yoksa diğer insanların bu ürünler üzerinde daha fazla (daha yüksek) bir hakka sahip
olduğuna mı inanır? İnsan genetik olarak bir bağımsız karar verici olmaya mı
programlıdır yoksa, pasif bir rolde, güçlü bir lideri izleyerek kendisini daha
rahat mı hisseder? Elbette, filozoflar ve siyasal teorisyenler bu sorulara farklı cevaplar verdiler, fakat cevaplarını hemen her zaman önemli destekleyici
deliller olmaksızın ortaya koydular. Bu makalede bu tür delillerin mevcut
olduğunu ve bunların gerçekte evrimci biyolojinin ilkelerini antropoloji alanında elde mevcut geniş hacimli literatüre uygulayarak bulunabileceğini öne
sürmekteyim.
Arkeolojik ve biyolojik kanıtlar, Richard Leokey tarafından dik maymunlar
olarak tarif edilen insanların, ilk olarak, yaklaşık yedi milyon yıl önce belirdiğini göstermektedir (1994, xiii). O zamandan beri, belki de geçmiş on bin yıl
hariç, muhtemeldir ki, insanlar akrabalık (kinship) temelli kümelerde (band)
yaşadı. Bu şartlar altında, böylesine uzun bir zaman dilimi içinde, insan avcıtoplayıcı (hunter-gatherer) veya toplayıcı (foraging) toplumlarda bekayı teşvik eden davranış kalıpları ve sosyoekonomik kurumlar geliştirmiş olmalı.
* Hunter- Gatherers: The Original Libertarians.The Independent Review, v. 16, n. 4, Spring 2012, s. 485- 500
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Bu yüzden, modern insanın, aslî, biyolojik anlamda, bir avcı-toplayıcı olduğu
sonucuna varmamız gerekir. Modern insanı bütünlüğü içinde anlamak için,
onu, dar bir beş ila on bin yıl öncesinde uygarlığın doğmasından çok önceki
ilkel yaşama şartları içinde anlamamız icap eder.

Avcı- Toplayıcı Toplumların Temel Özellikleri
Hemen hemen tümüyle iskeletlerden ve aletlerden oluşan arkeolojik deliller
insan davranış kalıplarına ilişkin yetersiz bir anlama imkânı temin etmektedir. Bununla beraber, zengin ve teferruatlı bir etnografik edebiyat modern döneme kadar yaşamış avcı-toplayıcıları ve avcı-toplayıcılara benzeyen insanları tasvir ediyor². Bu edebiyat kesin olarak hemen hemen her ilkel toplumda
görünen (beliren) özellikleri tespit eder- avcı –toplayıcı toplumların, ekonomik ve politik bir hayvan olarak insana dair önemli kavrayışlar sağlayan “sitilize olguları” (gerçekleri). Bu sitilize olguların en önemlileri şunlardır:
1. Toplumun temel birimi kümedir (band), ki kümeler genellikle akrabalık
bağlarıyla birbirine bağlı az sayıda çekirdek aileden müteşekkildir. Kümeler nadiren elli kişiyi aşar (Fried 1967, 113). Bu temel birimin yaygın olma özelliği etkileyicidir. Bilinen bütün toplayıcı gruplar bu formu
(şekli) alır görünmektedir. Daha da fazlası, sosyal organizasyonun küme
formu biz insanlara en yakın primat türleri arasında da hâkimdir. Bu
yüzden, gayet emin olabiliriz ki, bu sosyal organizasyon biçimi yerleşik
tarımın doğmasına kadar, bütün insanlık tarihi (ve aynı şekilde muhtemelen insan öncesi tarih boyunca) hâkim oldu.
2. Kümeler nispeten geniş bölgelerde yaygın biçimde dağılmıştır, ki bu
belki de beş milkareye bir insandan elli ve daha fazla milkareye bir insan nüfus yoğunluğu hâsıl eder (Steward 1955, 125). Aşikârdır ki insan
nüfusu çok yakın zamanlara kadar çok azdı. Bazı tahminler, daha yirmibin yıl öncesine kadar Avrupa’nın bütün nufusunun yüz binden daha
fazla olmadığını söylemektedir.
3. Kümelerin bir hakikî (effective) devleti veya formel kanunları yoktur.
Kümelerde genellikle hemcinslerinden (emsallerinden- peers) daha çok
saygı duyulan ve ‘’baş adam’’ (headman) olarak işaret edilebilecek bir
veya iki adam vardır. Fakat, ünvanları ne olursa olsun, bu kimseler kümedeki insanlardan birazcık fazla otoriteye sahiptir. Fried'a göre, herhangi bir küme lideri “diğer küme üyelerinin hiçbirini kendi isteklerini
yerine getirmeye zorlamaya muktedir değildir” (1967, 83). Şüphesiz, kümeler, bütün küme üyelerine, bazen gayet sıkı şekilde uygulanan davranış normlarına sahiptir.
4. Yiyecek genel olarak avlanır veya toplanır, pastoral veya tarımsal toplumlarda olduğu gibi üretilmez. Ancak, modern çağa kadar yaşamış bazı
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ilkel gruplar (Uzak Güney Amerika’nın Yanomano halkı gibi) temel avcı-toplayıcı özelliklerini muhafaza ederken bahçecilikle sınırlı miktarda
uğraşabilir (Chagnon 1992, 79).
5. Yiyeceklerin çoğu dayanıksızdır (çürüyebilir). İlkel insanlar yiyecekleri muhafaza etmede sınırlı araçlara sahiptir. Küme farklı bir lokasyona
taşındığı zaman yiyecek dışı maddeler bile terkedilmek mecburiyetinde
kalabilir. Toplayıcı toplumun bu özelliği mülkiyetin biriktirilmesi açısından aşikâr implikasyonlara sahiptir.
6. Mallar bir karşılıklı hediye verme sistemine göre mübadele edilir. Bu
sistem, şüphesiz, paraya veya hatta paranın yerine geçirilebilir bir ikameye (substitute) sahip olmayan bir toplum için yegâne pratik sistemdir. Bu, toplayıcı toplumların çok tartışılan ve bu makalede ele alınan
konuları açıklığa kavuşturmak için iyice anlaşılması gereken bir özelliğidir.
7. Cinsler arasında genel bir işbölümü vardır, fakat cinsin kendi içinde bir
işbölümü yoktur. Böylece, her yetişkin erkek diğer her yetişkin erkeğin
yaptığı işin aynısını yapar ve her yetişkin dişi aşağı yukarı her yetişkin
dişinin yaptığı işin aynısını ifa eder, fakat erkeklerle dişilerin işleri gayet farklıdır.
8. Avcı-toplayıcıların şahsî mülkiyete bireysel hakları olmasına rağmen,
kümelerin kullandığı doğal kaynaklarda genel olarak hiçbir mülkiyet
hakkı yoktur. Çok az sayıda insan ve bol doğal kaynakların olduğu yerde, bu kaynaklarda mülkiyet hakları yaratmak hiçbir fayda sağlamaz. Bu
ortak mülkiyet durumu, muhtemelen, pekaz istisnayla, onbin yıl önce
tarımın gelişmesine kadar hüküm sürdü.
9. Kümede hayat mahremiyetin aşırı eksikliği tarafından karakterize edilir. Bu yüzden, bireyler kümedeki diğer bireylerin aktiviteleri hakkında
geniş bilgiye sahiptir.
10. Kanunların, polisin ve yargıçların bulunmamasına rağmen küme içi
mücadele (conflict) nispeten azdır, fakat kümeler arası mücadele önemli
olabilir. Marvin Harris avcı-toplayıcı toplumlarda bir çoğunluğun, genellikle bölge ve kaynaklar üzerindeki ihtilaflar tarafından değil fakat
kişisel şikayetler tarafından sebep olunan kümeler arası savaşla meşgul
olduğu neticesine varır (Chagnon 1992, 218- 19).

İlkel Toplumların Popüler Konseptleri
Bu makalenin amaçları açısından, ilkel insanın popüler tahayyülde nasıl karakterize edildiğini göz önünde tutmak (consider) faydalıdır. Şöhretli antropolog Lionel Tiger (bazı profesyonel antropologlar dâhil) modern insan tarafından “bizim müşfik, barışçıl, lirik biçimde (lyrically) âdil insan özümüzü”
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(2008) keşfetmek için yapılan tetkiklerde ilkel insanların genellikle romantize edildiğini ileri sürmektedir. Diğer bazı modern insanlar (meselâ, Shalins
1972) modern toplumları kritize etmekte ilkel toplumların üstün özelliklerini
(mystique) belki de yalnızca modern hayatın komplikasyonlarını ve şiddetini
ilkel hayatın farazî basit huzuruyla zıtlaştırmak (contrast) için kullandı³. Diğerleri, avcı-toplayıcı toplumların farazî eşitlikçiliğini müstakbel komünist
toplum için bir model olarak yüceltti (övdü) (Lee 1988).
Yıllar içinde, Marksist gelenekte pekçok entelektüel ilk (erken) insanların bir “ilkel komünizm” durumunda yaşadığına inandı. Bu inancın güdüsü
görünüşte (apparently) Lewis H. Morgan’ın ilk 1877’de yayımlanan Ancient
Society (Eski Toplum) kitabıydı. Morgan’a göre, “yaşayan komünizm” (“communism in living”) ilkel haklar arasında standart pratikti ([1877] 1958, 454).
Hem Karl Marx hem Friedrich Engels Morgan’ın görüşlerinden çok etkilenmişti ve Engels bu fikirlere The Origin of the Family, Private Property, and
the State’de şöhret (önem) kazandırdı. Bu yüzden, Engels’e göre, “Toplumun
bütün eski (önceki) safhalarında üretim esas itibariyle kolektifti ve aynı şekilde tüketim geniş veya dar komünitelerde ürünlerin doğrudan dağıtımıyla vuku buldu” ([1884] 1962, 2: 322). Bu görüş bugüne kadar sosyalistlerin
düşüncesinde muazzam bir tesire sahip oldu⁴. Şüphesiz, ilkel toplumlarda
çekirdek aile içinde komünizm, günümüz toplumlarında olduğu gibi, normdu. Az bir ihtimalle (güç belâ) başka türlü olabilirdi. Çocukların olgunluğa
kadar yetiştirilmesi –doğrusu toplumun bekası– ailenin bu şekilde organize
edilmesini gerektirir. Ancak, bu toplumlarla ilgili gözlem yapan birçok kimse
yanlış şekilde aile komünizmini aile dışındaki bütün bireylere teşmil edecek
şekilde yorumladı, ki bu etnografik delil tarafından kesinlikle desteklenmeyen bir görüştür.
İlkel toplumların komünist olduğu görüşüne, aynı zamanda ilkel ekonomilerin aslî mahiyetinin hatalı bir yorumu tarafından yardım edildi. Bu
ekonomiler hiçbir önemli iş bölümünün olmadığı kendi kendine yeterli komünitelerdi. Bütün yetişkin üyeler avcılar ve toplayıcılar olarak çalışırdı.
Yetişkinlerin bu aktivitelerdeki verimliliği çok fazla değişemezdi. Kuşkusuz,
bazı avcılar diğerlerinden daha fazla veya daha az yeteneklidir, fakat böyle değişiklikler muhtemelen nispeten küçük olacaktır. Bu yüzden, böyle bir
toplumda hiç gelir yeniden dağıtımı olmasa veya gelir yeniden dağıtımı çok
az olsa bile hayat standardı gayet eşit olacaktır. Modern toplumlardaki çok
daha yüksek gelir eşitsizliğinin sebebi ilkel toplumların daha fazla yeniden
dağıtım yapması veya bir anlamda daha fazla komünistik olması değildir.
Modern ekonomi, geniş nüfus temeliyle ve yoğun iş bölümüyle, büyük kabiliyet sahibi kişilerin bu yeteneğe uygun kazançlar elde etmesine izin verir. J.
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K. Rowling –meşhur bir çocuk hikâyeleri (Harry Poter) yazarı– özel yeteneğini kullanınca, bir öğretmen olmaktan çıkıp mütevazı bir işte çalışan ortalama
İngiliz kadınlarından beş bin kat çok para kazanmaya yürüdü. Dünyanın her
tarafında yüz milyonlarca insana kitaplar ve filmler satmayı becerdi. Bir avcıtoplayıcı toplumunda bu özel yetenek kuvveden fiile geçmemiş olarak kalacaktı ve Rowling’in bir toplayıcı olarak verimliliği muhtemelen o toplumdaki
diğer her kadının verimliliğine gayet benzer olacaktı.
Garip bir şekilde, Marx ve Engels evrimin insanın tabiatını kollektivizm
istikametinde şekillendirdiğini ileri sürmedi –eğer ilkel insan yaşayışta komünizmi tecrübe ettiyse mantıklı görülebilecek bir görüş. Bu aşikâr kusur insan tabiatının şekillendirebileceğine olan güçlü Marksist inancı yansıtabilir.
Marx’a göre, insanın tabiatının maddî şartları belirlemesinden ziyade insanın
maddî şartları insanın tabiatını belirler. Bu inanç veri alındığında, evrimin
yedi milyon yılının pek az önemi olacaktır. Ancak, modern bilim böylesine
basit bir nedensellik teorisine pek sempati duymaz. Ekonomik şartlar ile kültür ve biyolojik kalıtım insan davranışını etkiler görünüyor. Bu perspektif
esas alındığında, ilkel insanın uzun bir evrim süreci yoluyla kollektivist bir
yaşama tarzına mı yoksa bireyci bir yaşama tarzına mı adapte edildiğini belirlemek önemlidir.

Kolektivizm versus Bireycilik
Eğer insan tabiatı gerçekten mükemmelen şekillendirilebilir değilse, bir modern toplum, muhtemelen, vatandaşlarının kendilerinin bu temel tabiatına
aykırı davranmasını istemediği zaman azamî ölçüde başarılı olacaktır. Başka
bir şekilde ifade edilirse, bir modern toplum muhtemelen eğer onun temel
kurumları insanın tabiatıyla uyumluysa en yüksek seviyede başarılı olacaktır.
Fakat, modern toplumun temel kurumları nelerdir? Bu soruya tam bir cevap,
açıktır ki, bu makalenin sahasının çok ötesine geçer. Ancak, bereket versin ki,
burada birkaç kilit kurum üzerinde yoğunlaşmak amacımıza yeterince hizmet
eder. Bireyciliğe dayanan bir toplum açısından, üç kurum özellikle önemlidir.
Birincisi, bireyler, yalnızca hukukun hâkimiyetine tabi zorlanmamış tercihler yapmakta özgür olmalıdır⁵. Bu kurumsal şart, hiç şüphesiz, bireysel özgürlüğün merkezî ilkesidir, fakat, aynı zamanda, bir liberal, bireyci toplumun
çoğu savunucusu için önemli bir mesele olan ekonomik refahın maksimize
edilmesi için de bir şarttır. İkincisi, her birey, zora dayalı transferler tehdidi
olmaksızın kendi çabalarının meyvelerine sahip çıkmaya muktedir olmalıdır. Bu şart da aynı şekilde iki amaca sahiptir. O, bireysel özgürlüğü teşvik
etmenin dışında, ekonomik refah için de gereklidir, çünkü, böyle transferler
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ekonomik kaynakları iki ana yolda israf ederler. Bu tür transferler, 1) verimli
aktiviteler için müşevvikleri azaltırlar ve 2) kaynakların, transferlerin zararlı
etkilerini azaltmak için olduğu kadar bu tür transferlere karşı korumak için
de faydalı amaçlardan başka taraflara yönlendirilmesine sebep olurlar. Son
olarak, bir liberal, bireyci topluma en iyi minimal devlet otoritesi isteyen vatandaşlar tarafından hizmet edilir.
Önceki tartışma avcı-toplayıcı toplumların kurumlarını değerlendirmek
için üç kriter sağlar: (1) Bireysel karar vermede otonomi derecesi,; (2) gönülsüz transferlerden özgürlük derecesi; (3) desantralize otorite derecesi. Eğer
bu kriterler ölçülebilir değişkenler olarak düşünülürse, yüksek (high) değerler bireycilikle ve düşük (low) değerler kolektivizmle uyuşabilirlik gösterir.

İlkel Toplumlarda Karar Verme
Şüphesiz, ilkel toplumun en temel birimi çekirdek ailedir –bir koca, bir karı
(ara sıra birkaç karı) ve çocuklar. Bir ortak lokasyonda yaşayan az sayıda bu
tür aile bir tek küme oluşturur. Hâlâ var olan küme toplumları hakkındaki etnografik edebiyat kümede karar vermenin modern ailelerin benzer kümelenmelerinden bekleneceğin tamamen aynısı olduğunu göstermektedir.
Böyle bir kümeleşmede her yetişkin gayet otonom olmaya meyleder. Bir tek
çekirdek aileyi ilgilendiren meseleler genel olarak yalnızca aile içinde karara bağlanır. Bütün çekirdek aileleri ilgilendiren kararların alınması gerektiği
zaman, bazı yetişkinlerin fikirleri muhtemelen diğer yetişkinlerin fikirlerinden daha fazla ağırlık taşıyacaktır, fakat hiçbir itaate zorlama mekanizması
yoktur. İtaat gönüllü olduğu için, böyle bir kümedeki bir lider kesin bir sonuç elde etmek için iknaya ve örneğe çok dayanmak zorundadır. Yine gayet
muhtemeldir ki, hangi kişinin gündemindeki özgül mesele için en güvenilir
lider olarak algılandığına bağlı olarak, böyle bir grup içinde liderlik bir yetişkinden diğerine geçecektir. Bu beklentilerin tümü küme toplumları üzerine
etnografik edebiyat tarafından teyit edilmektedir.
Napoleon Chagnon uzak Amazon/Orinoco yağmur ormanlarında Yanomano halkı arasında yaklaşık beş yıl yaşadı ve Bisaasi-teri köyünün en etkili
liderine yardım etti (befriended). Chagnon’un bu adamı tarifi etnografik literatürdeki bir ortak temayı iyi tasvir eder:
Kaobawa köyünün başkanıdır, bunun anlamı şudur: O köyünün diğer Yanomano gruplarıyla
politik ilişkilerinde belli sorumluluklara sahiptir, fakat grubu içindeki kimseler üzerinde, köyün
düşmanla meşgul olması zamanı haricinde çok az kontrole sahiptir… Kaobawa gibi liderler,
emirlerine uyulacağından neredeyse emin olmaksızın pek emir vermezler. Çoğu zaman teklifler
yaparlar veya örnek olarak önderlik ederler. Bir emir vermeden önce, durumu özel olarak ne
olabileceğini düşünmek için dikkatle değerlendirirler ve emrin takip edileceğine kani olurlar-
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sa, o emri verirler. Köyde, hiçbiri eğer emir verirse ne olacağından emin olmayan fakat ihmal
edilecek (uyulmayacak) bir emir verirse statüsünün gerileyeceğinin gayet farkında olan, birkaç
önemli adamın bulunması özellikle ilginçtir (touchy) (1992, 14)⁶.

Benzer etnografik delillerin dikkatli bir yorumuna dayanarak, Morton Fried avcı-toplayıcıları, bir “basit eşitlikçi toplum” –ki bu toplum onları doldurmaya muktedir insanların sayısı kadar değer verilen statü tanır (kabul
eder)– olarak karakterize eder (1967, 52). Başka türlü ifade edildiğinde, bu
tür toplumlarda bireyler esas itibarıyla miras ve zor yoluyla elde ettikleri
pozisyon temelinde değil, bireysel meziyet temelinde değerlendirilir. Böyle
bir toplumda, yetişkinler, akranlarının tavsiyelerini kabul veya ihmal etme
özgürlüğüne sahip otonom karar vericileridir. Formel kanunlara, mahkemelere, polis gücüne, askerî fatihlere, feodal lordlara, köle efendilerine, devlet
regülasyoncularına veya vergilemeye tabi (muhatap) değildirler. En iyi, siyasî ve karar vericilik eşitliği durumu olarak tasvir edilebilecek bir ortamda
yaşarlar⁷. Bu yüzden, ilkel toplumlarda karar verme otonom ve desantralize
olmaya meyleder.
İnsanların yedi milyon yıl boyunca karar vermede yoğun tarımın başlamasından beri tecrübe edilen herşeyi çok aşan bir bireysel otonomi seviyesine sahip olduğunu gösteren antropolojik deliller çok kuvvetlidir. Böyle bir
sonucu ne meydana getirebilirdi? Birkaç faktör muhtemelen kesindi. Birincisi, teknolojik bilginin nispeten düşük seviyesi ve nispeten küçük nüfus yetişkin bireylerin ekonomistlerin “iş bölümü” adını verdiği şeyi kullanamamasına sebep oldu (entailed). Onlar otonom, kendi-kendine yeterli (self-sufficient)
üreticilerdi. Böyle üreticiler olmak ve bol doğal kaynaklar devrinde yaşamak
bir zulmedici kümeyi terketmenin nispeten maliyetsiz olması anlamına geldi. Serflerden, kölelerden ve modern ülkelerin vatandaşlarından farklı olarak,
avcı-toplayıcılar sadece az sayıdaki eşyalarını toplayıp farklı toplama lokasyonlarına taşınabilirlerdi. Aynen bir rekabetçi piyasa ekonomisinde olduğu
gibi, giriş ve çıkış özgürlüğü sosyal bakımdan arzuya şayan bir sonucu elde
etmede kritik bir rol oynar. “Ekonomik mobilite” olarak adlandırabileceğimiz
şeyin önemi abartılamaz. Bunun on bin yıl önce kaybedilmesi ekonomik ve
politik istismarın (sömürünün) yükselmesinin temel sebebidir.
Neredeyse her yetişkin erkeğin bir silahlı avcı olması gerçeği de otonom
karar vermede önemlidir ve çoğu ilkel toplumlar bir avcı-savaşcı kültürüne sahiptir. Statü, öz-saygı ve yeniden üreme başarısı bu becerilere dayanır.
Küme içi şiddet, genelde yaygın olmamasına rağmen, daima mümkündür.
Avcılar köyden uzak, iskan edilmemiş bir bölgede olduğu zaman, şahidi olmayan cinayet şansı boldur. Bu hep-mevcut mukabele tehdidi küme içi zora
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karşı bir doğal fren (curb) olarak işler ve modern toplumların polis gücüne bir
(Amerikan Anayasası’nın) “İkinci Tadil” (i) tipi alternatif sağlar.
Dışardakilerden korunma için (diğer) küme üyelerine bağımlı olmak da
(reliance) iç şiddeti sınırlamada muhtemelen bir rol oynar. Chagnon, Yanomano halkı içinde, yetişkin erkeklerin yaklaşık %30’unun hemen hemen tamamen komşu kümelerle çatışmalardan doğan şiddette öldüğünü keşfetti
(1992, 239). Elbette doğrudur ki, Yanomano üyeleri kendilerini “hiddetli (fierce) halk” olarak tasvir ederler ve diğer birçok ilkel halktan daha dövüşken
olabilirler, fakat gruplararası savaş için potansiyel, galiba gayet normaldir.
Marvin Harris’e göre, “Organize edilmiş gruplararası cinayet bizim taş çağı
atalarımızın kültürlerinin parçası olmuş olamaz. Belki; ancak, kanıtların çoğu
artık bu görüşü desteklemiyor. Modern gözlemcilerin bildiği avcı-toplayıcıların çoğunluğu gruplararası savaşın bazı türlerini gerçekleştirir, ki bunlarda savaşçı takımları amaçlı olarak (deliberately) birbirini öldürmeye çalışır”
(1997, 47). Daima mevcut dış tehlike altında, kümenin bütün üyeleri muhtemelen grup içi âhengi korumada ve hakimiyet (dominance) üzerinde çatışmalardan kaçınmada bir ilgiye (menfaate) sahip olacaktır. Şüphesiz, bu eğilim
küme üyeleri arasındaki yakın akrabalık tarafından çok takviye edilir.
Son olarak, kümenin küçük hacmi, kümenin akrabalığa dayanması ve
küme içinde mahremiyetin yokluğu polis gücü kullanmaksızın sivil düzenin
iç muhafazasına ve düzenin gerekli hakimiyet ve zorlama yapısının oluşmasına müsaade eder.

İlkel Mübadele ve Yiyecek Paylaşma
Yüksek derecede uzmanlaşmasıyla birlikte modern işbölümü, paranın kullanımı yoluyla mümkün kılınan karmaşık bir ticaret sistemini zorunlu kılar.
Para modern insanın bir malı, belki kendi emeğini, aynı anda yakın (aynı) bir
değere sahip bir malı satın almak zorunda kalmaksızın, satmasına müsaade
eder. Para, aynı şekilde, onun, bir malı, aynı değerde bir malı aynı anda satıcıya satmak mecburiyetinde olmaksızın satın almasına izin verir. Bu yüzden, bir modern toplumda para bir bartır ekonomisine engel olan (frustrate)
“isteklerin buluşması (coincidence)” problemini çözer. Para aynı zamanda,
bireylerin, geçici fazlalarını (surplus), daha sonra acil ihtiyaç zamanlarında
faydalı mallara tahvil edilebilecek parasal tasarruflara dönüştürmelerine izin
vererek “değer biriktirme” aracı olarak hizmet görür. İlkel toplumlar, elbette,
mübadele için sınırlı bir ihtiyaca sahipti, çünkü her yetişkin birey, erkekler
ve kadınlar arasındaki genel (usual) görev taksimatı hariç, diğer her bireyin
yaptığı gibi, toplamaya meyleder. Bununla beraber, ilkel toplumlarda yiye-
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cek kazanılması (acquisition) değişkendir. Zaman zaman bir avcı-toplayıcı
tüketebileceğinden veya saklayabileceğinden daha fazla dayanıksız (çürüyebilir) yiyecek sahibi olabilir ve diğer zamanlarda bir açığa sahip olabilir.
Bir avcı-toplayıcı yiyecek fazlasını kıtlık zamanlarında yiyecek satın almak
için kullanmak üzere para karşılığı satamaz, çünkü para modern bir icattır.
Fakat ilk insanın bekası, onun, paranın yerine, fazlalık zamanlarında “tasarruf etme”sine ve açık zamanlarında “tasarrufu harcama”sına izin verecek bir
kurumsal ikame (yerine geçen bir şey) bulmasına bağlıydı. Bu basit ikame
(surrogate), bir kümenin üyeleri tarafından “yiyeceğin paylaşılması” adını verebileceğimiz şeydir, yiyecek fazlalarına sahip olan bireyler yiyecek azlığına
sahip olan bireylere yiyecek transfer ederler. Sonuç, zaman içinde tüketim
düzleşmesidir (consumption smoothing). Şüphesiz, burada yakın aile dışında
yiyecek paylaşmaya işaret etmekteyiz, çünkü, ilkel toplumlarda olduğu kadar
modern toplumlarda da çocukları yetişkinliğe ulaştırmanın bir temel şartı
(gereği) olan bu tür aile içiyiyecek paylaşımı hakkında dikkate değer bir şey
yoktur.
Aile birimi dışında yiyecek paylaşma ve bunun tüketim kalıpları üzerindeki mütekaip (takip eden) tesiri, teorik olarak genel olarak üç gruba giren bir
dizi farklı saikten (motives) ve kurumsal düzenlemeden ortaya çıkabilir; (1)
altruizm, (2) zorlama, ve (3) kişisel çıkar. Altruizm, kuşkusuz, fazla yiyeceğe
sahip olan bireylerin yiyecek açığı olan bireylere karşılık (tekabüliyet-reciprocation) beklemeden yiyecek vermeye istekli olduğunu ima eder. Zorlama
yiyecek fazlasına sahip olan bireylerin yiyecek açığı olan bireylere kendilerine potansiyel zarardan kaçınmak için yiyecek vermeye istekli olduğunu ima
eder. Gönüllü kişisel çıkar yiyecek fazlası olan bireylerin yiyecek açığı olan
bireylere, mevcut mallardan daha fazla yarara sahip müstakbel mallar almayı (yani, işlemle bir ‘’kâr’’ elde etmeyi) umdukları için verdiklerini ima eder.
Yiyecek paylaşmanın bu üç açıklamasının her birinin erdemlerini ve zayıflıklarını tetkik etmek için, yiyeceğin bulunduğu ve dağıltıldığı genel ortamı
yeniden gözden geçirmek yararlıdır. Etnografyacılar tarafından tasvir edildiği üzere, bir avcı-toplayıcı bir grup içinde veya kendi başına yiyecek toplayabilir, fakat o mahsulün en azından bir parçasını ailesiyle veya kümenin diğer üyeleriyle birlikte tüketmek için bir merkezî mekana (bir köy veya kamp
alanı) dönmeye eğilimlidir. Geniş yiyecek ‘’paketleri’’ –büyük bir hayvan
veya bir meyve demeti– bulmanın tesadüfî mahiyeti sebebiyle, bazı bireyler
mecburen diğerlerinden daha fazla veya daha az yiyecekle geriye döneceklerdir. Eğer avda başarı tesadüfiyse veya avda mühim bir tesadüf unsuru varsa,
küme üyelerinin ortalama tüketimi, kümenin hacmi arttıkça, daha az değişecektir. Bu yüzden, kümelerde yaşamak ve yiyecek paylaşmak, zaman içinde,
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yiyeceğin çürüyebilmesine ve herhangi bir belirli avcının avda tesadüfî başarısına rağmen tüketim miktarını düzleştirir. Gerçekten, toplayıcılığın milyonlarca yılı içinde küme organizasyon biçiminin dayanıklılığı (sürekliliği)
şüphesiz büyük ölçüde onun bu görevi ifa edebilme kabiliyeti sayesindedir⁸.
Sade gözlemciye, yakın aile dışında yiyecek paylaşma aşikâr bir altruizm
durumu gibi gözükebilir. Bu yoruma göre, fazla yiyeceğe sahip olanlar az yiyeceğe sahip olanlara sempati duyar ve diğerkâm şekilde onların durumunu
iyileştirmeye çabalar. Ancak, altruizm etnografik edebiyat tarafından fazla
desteklenmez, kısmen yiyecek paylaşma için çok daha iyi izahların mevcut
olması yüzünden ve kısmen altruizmin toplayıcı toplumlardaki gözlemlenmiş çoğu davranışla bağdaşmaması yüzünden. Nedir bu gözlemlenmiş davranış? İlk olarak, antropologlar farkına varmıştır ki, ‘’hediyeler’’ veya yiyecek
transferleri genellikle verici tarafından değil alıcı tarafından başlatılmıştır.
Nicolas Peterson (1992) “talep paylaşma”nın (“demand sharing”) yiyeceğin
nasıl dağıtılacağıyla ilgili en önemli tanım (description) olduğu geniş bir toplayıcı gruplar için çok sayıda destekleyici incelemeden bahsetmektedir⁹.
İkinci olarak, genellikle, bazı durumlarda başarılı toplayıcıların paylaşma
ihtiyacını minimize etmek için kampa dönmeden önce topladıklarının mümkün olduğu kadar fazlasını tükettiği yaygın biçimde bildirilmektedir (Hiatt
1982, 24). Üçüncü olarak, yiyeceği (belki de kümede yiyeceğin heryerde kıt
olduğu zaman) paylaşmaktan kaçınmak için saklama da tavsif edici edebiyatta göze çarpmaktadır (Peterson 1993, 864). Dördüncü olarak, eğer paylaşma karşılıklı değilse çatışmalar doğabilir. Bu yüzden, avcı toplumlarda (veya
modern toplumlarda) cömert bireye yaygın hayranlık duyulmasına rağmen,
avcı-toplayıcıların fiilî davranışı altruistik prensipleri pek akla getirmemektedir. Bronislaw Malinowski bu sonucu gayet iyi özetlemektedir: ‘’Her ne zaman yerli (birey) prestij kaybına veya müstakbel kazanç kaybına uğramaksızın mecburiyetlerinden (yükümlülüklerinden) kaçınabilirse, öyle yapar,
aynen uygar bir işadamının yapacağı gibi’’ (1959, 30).
Zorlama, belki de altruizmin zıt kutubu, yiyecek transferleri için sonraki mümkün açıklamadır. N. G. Blurton Jones (1987) ilk defa “tolere edilen
hırsızlık” veya “aşırma” fikrini zorlamanın mutedil bir biçimi olarak teklif
etti. Bruce Winterhalder bu mekanizmayı kısaca özetler: “Yiyecek transferleri
olur, çünkü bu, yiyecek açığı olan bireylerin fazlalığı olan bireylerin sahip
oldukları (elindekiler) için mücadele etmesini önler. Fazlalığa sahip olanlar
ilave paylarından (portion) vazgeçeceklerdir, çünkü onları savunmakla hiçbir
şey kazanamazlar veya çok az şey kazanırlar”. Winterhalder aynı zamanda şu
sonuca da varır: ‘’Aşırma muhtemelen bazen diğer omurgalıları avladığı göz-
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lenen ilkel toplumlar arasında yiyecek transferleri hasıl eden hâkim mekanizmadır’’ (2001, 26), fakat aynı mütalaayı insanlar için yapmayı kabul etmez.
Etnografik edebiyat tolere edilmiş hırsızlığın veya aşırmanın toplayıcı insan toplumlarının bir muntazam özelliği olmadığına işaret eder. Niçin olmasın? Bir tesirli faktör toplayıcı üretim tarzının temel mahiyetiyle alâkalıdır. Sistematik aşırıcılar aşırmayanları kümede kalmaya ve aslında bir vergi
olan şeyi ödemeye devam etmeye zorlamanın hiçbir yoluna sahip değildir.
Ve, şüphesiz, aşırmayanlardan müteşekkil bir komünite, bir ısrarlı aşırıcıyı
kümede kalmanın bir şartı olarak davranışını değiştirmek için zorlama kapasitesine (gücüne) sahip olacaktır. Chagnonbir Yanomano erkeği ailesinin
ihtiyaçlarına yeterli bir bahçeyi ekemeyecek kadar tembel olduğu zaman bu
gücün nasıl kullanıldığının gözle şahit olunmuş bir hikayesini anlatır: “Bir
seferinde, bir başkanın, köyündeki, devamlı olarak yiyecek borç almak zorunda olan birini azarlamasına kulak misafiri oldum. ‘Bu karın ve çocukların için
yeterince büyük değil’ diye ikaz etti başadam. ‘Onu büyütemezsen diğerlerinden muz dilenmek zorunda kalacaksın. Şuradaki ağacı görüyor musun? Bahçeni oraya kadar genişlet ve o zaman yeterince geniş bir yere sahip olacaksın –ve geri kalanlarımızdan daha sonra dilenmek zorunda kalmayacaksın!’
Başadamın ses tonu müstakbel dilenmeye izin verilmeyeceğini açığa vurdu.
Bir hata görmezden gelinebilir, fakat tekrar tekrar aynı hatalar görmezden
gelinmeyecektir’’ (1992, 89). Seneca halkı arasında yaşayan bir misyoner, papaz Asher Wright, 1873’te Lewis Morgan’a yazılmış bir mektupta bir benzer
olayı bildirdi, ki bu mektup Morgan’ın Ancient Society’sinin ([1877] 1958) IV.
bölümünün bir dipnotunda kapsandı ve Engels tarafından alıntılandı: ‘’Genellikle kadın kısmı evi yönetti ve şüphesiz bunun hakkında yeterince klancıydı
(clanish). Stoklar (stores) ortaktı; fakat kendisinin temin etmesi gereken payı
karşılamada çok uyuşuk talihsiz kocaya veya aşığa eyvah. Evde ne kadar eşyaya veya çocuğa sahip olursa olsun, her zaman pılısını pırtısını toplama ve
gitme emri alabilirdi; ve bu tür emirlere itaat etmemeye kalkışması onun için
onun için pek iyi olmazdı’’ (Engels [1884] 1962, 209 içinde).
Çoğunlukla “karşılık” olarak işaret edilen antropolojik model yiyecekmübadele süreci için çok daha iyi bir kavrayış temin eder görünmektedir.
Karşılıklılığa göre, yiyecek fazlasına sahip olan bir birey, onun bir parçasını,
yiyecek azlığı olan bir kişiye, yardımın (favor) daha sonra iade edileceği beklentisiyle transfer eder. Bu yüzden, karşılıklılık parasız bir ekonomide zora
dayalı gelir transferine veya altruizme dayanmaksızın tüketimi düzleyebilir.
Bireysel kişisel çıkar bir mütekabiliyet sisteminde ana saiktir.
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Kuşkusuz, ilkel toplumlar sözleşmelerin uygulanması için kanunlara veya
mahkemelere sahip değildir, o zaman mütekabiliyet nasıl çalışır? Teorik düşünceler (temel oyun teorisi dâhil) bize mütekabiliyetin muhtemelen katılımcılar zaman içinde böyle birçok transfere girdiği ve verme yeteneğiyle alma
ihtiyacı uzun vadede dengelendiği zaman işleyeceğini söylemektedir. Bu
şartları, akrabalık bağlarına dayanan toplayıcı kümelerde, başarı genel olarak
tesadüfî faktörlere dayandığında, yerine getirmek (karşılamak) zor değildir.
Fakat bazı bireyleri transferleri kabul etmekten ve sonra mukabele etmekten
(geri vermemekten) ne alıkoyacaktır? John Dowling’e göre, “Bu karşılıklı verme ve almada, eğer istikrara kavuşulacaksa, en azından uzun vadede dengeye
benzer bir şey olmalıdır. Malları paylaşmakta eğer uzun süren bir dengesizlik
varsa, Gouldner’ın bir tazmin mekanizması (compensatory mechanism) adını
verdiği bir karşı gelişme olmadıkça, sosyal disentegrasyona (çözülmeye) yol
açacak baskılar gelişecektir” (1968, 504). Dowling şu sonuca varır: Avcı- toplayıcı kümelerin üyeleri, zorlamaya dayanan transferler uzun vadeli sistemine girişmenin hiçbir etkili aracına sahip olmadıklarından, bir biçim mütekabiliyet en sonunda vuku bulmalıdır, yoksa küme muhtemelen çözülecektir.
Burada tekrar birleşme ve hareket özgürlüğü avcı-toplayıcı davranışını anlamada önemli bir rol oynar. Bir karşılık verenler kümesinde muhtemelen karşılık vermeyenlere tolerans gösterilmeyecektir ve karşılık vermeyenlerden
müteşekkil tüm bir kümenin evrimci başarı kazanması gayri muhtemeldir.
Mütekabiliyet transferlerinde dengesizlikler, şüphesiz, uzun vadede, eğer
net yiyecek sübvansiyonları temin edenler başka bir tazminat biçimi elde
ederse, vuku bulabilir. Bu bakımdan, avcı-toplayıcı insanların itibara yüksek
değer verdiği çok belirtilir. İyi bir avcı olma şöhreti bazı durumlarda karşılıksız transferler için bir tazmin (compensation) temin edebilir. Paraguay’daki
Ache toplayıcıları üzerine sık sık alıntılanan bir çalışmada Hillard Kaplan ve
Kim Hill bir somut örnek verir:
Böylece, yüksek üreticiler, onları kümede kalmaya teşvik için, ortalama üreticilerden daha iyi
muamele görmeyi bekleyebilirdi. Üreticiler ne tür daha iyi muamele görür? Analiz edilmemiş
demografik datanın ön incelemeleri göstermektedir ki, yeni doğan çocukları öldürmek sıktır
ve belirli bir çocuğun öldürülüp öldürülmeyeceğiyle ilgili kararlar birçok küme üyesinin katılımlarıyla (input) verilir. Yüksek üreticilerin çocuklarının öldürülmesi ihtimalinin daha az olmas
mümkündür… Yüksek üreticiler eş olarak daha çekici olacaktır… Yüsek hasılatlı avcıların fakir
avcılardan daha fazla evlilikdışı cinsel ilişki yaşadığı ve onların çocuklarının daha çoğunun yaşadığı (survive) bildirilmektedir (1985, 237).

“Hediyeler” yoluyla mübadele sisteminin başlıca izahı olarak paranın veya
başka bir üniversal değer biriktirme aracının yokluğunu vurgulamıştım. Aynı
zamanda yiyecek-paylaşma sistemini formel sigorta piyasaları için bir ikame
olarak görmek de öğreticidir⁰. Bu perspektifle, hediyeler “açlık sigortası” için
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ödenmiş primler olur. Formel sigorta pazarlarında olduğu gibi, işlemin her
iki tarafındaki bireyler mübadeleden kazançlı çıkar. “Hediye” veren, vericinin
kendi tüketimi için gerekli olmadığı ve kolayca biriktirilemeyeceği için sınırlı değere sahip bir yiyecek primiyle sigorta satın alır. Bunun karşılığında
daha sonraki bir tarihte ilk vericinin yiyeceği az olduğu zaman ve bundan
dolayı onun için daha değerli olduğu zaman bir yiyecek (verilme) vaadi alır.
“Hediye”nin alıcısı zıt durumdadır. Alıcıya, mevcut yiyecek yüksek bir değere
sahiptir, fakat istikbalde bir zamanda daha düşük değere sahip bir yiyecekle
geri ödenebilir. Bu yüzden, “sigorta sözleşmes” her iki bireye de faydalı ve
her iki bireyi için de kârlıdır.
Yiyecek paylaşmanın bir borç alma ve borç verme sistemi olarak karakterizasyonu da eşit derecede faydalıdır. Geçici bir fazlaya sahip olan ve onu
saklamanın pek az etkili aracına malik bulunan kişiler fazlayı açığı olan kişilere borç vermeyi kârlı bulabilir. Bu tavsifte, bir gözlemlenmiş yiyecek transferi ya bir borç yapmayı ya da bir borcun geri ödenmesini temsil edebilir.
Daha fazla enformasyonsuz, dış gözlemcinin böyle bir ayrım yapması imkânsız olacaktır. Bu yorumun faydalılığı yiyecek borcuna yüklenen faizin aşikâr
yokluğu tarafından azaltılamaz. Bir modern ekonomide, borç verici, akışkan
kredi piyasalarında bir pozitif faiz oranının mevcudiyetinden dolayı, fonları
için bir pozitif fırsat maliyetine sahiptir, ve, bu yüzden, borç verici, işlemden herhangi bir fayda elde etmek için borcun geri ödenmesinin üzerine ve
üzerinde (bir) ödül (compensation) almalıdır. Ancak, bir toplayıcı toplumda,
borç verici, fiilen, yiyeceğin çürürlüğü veya yiyecek stoklarını bir kamptan
diğerine taşımanın zorluğu yüzünden, verdiği borç kazançları için bir negatif
fırsat maliyetine sahiptir. Basitçe ifade edilirse, bir toplama ekonomisinde bir
borçvericinin gıda fazlası, o, fazla yiyeceği bir müstakbel geri ödeme karşılığında alacak veya “borç alacak” birini bulamadıkça, bozulabilir veya atılabilir
ve pek az değere sahip olur.
Avcı-toplayıcıların itibara çok değer verdiği görülür ve etnografyacılar genellikle “cömertliği” itibar kazanmanın ana aracı olarak zikreder. Bu tema etnografik edebiyatta hemen hemen bütün bilinen toplayıcı toplumlar için tekrarlanır. Ancak, bu edebiyatın yüzeysel okuyucuları, kolayca, hatalı şekilde,
“cömertliğin” yalnızca bir “hediye” vermeye uygulandığını, daha sonraki bir
tarihte hediyenin geri ödenmesine uygulanmadığını düşünmeye yönlendirilebilir. Mamafih, her iki davranış da eşit derecede önemlidir ve büyük ölçüde
ayırtedilemezdir, çünkü genel olarak bu mübadeleler uzun bir zaman zincirine yayılır. Bu yüzden, yiyeceğin gözlemlenmiş “vericileri” gerçekte bir borcu
ödeyerek veya açlık sigortası sağlama taahhüdünü başararak daha önceki bir
işleme uymaya çalışıyor olabilir. Dolayısıyla, bir toplayıcı toplumda itibarlı
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bir kişi karşılıklı sigorta sistemine veya karşılıklı borç verme sistemine iştirak eden ve kendisinin diğer iştirakçilere “sözleşmeci” yükümlülüklerine riayet eden biri olarak daha iyi tarif edilebilir². Bunun ışığında görüldüğünde
“cömertliğe” itibar etme (saygı gösterme) sosyal normu esas itibariyle gelirin
yeniden dağıtımını değil etkili mübadeleyi teşvik etmek için bir mekanizmadır. Kuşku yok ki, bu tarz bir yorum evrimci biyolojinin beklentileriyle daha
tutarlıdır, çünkü altruizm hiçbir zaman yeniden üretici (reproductive) başarı
hasıl etmez.
İyi bilinen bir çalışmada, Marcel Mauss (1990) Kuzeybatı Sahili Amerikan Yerlileri, Melanezyalılar ve Polenezyalılar arasında hediye sistemini tetkik etmektedir. Bu toplumlar ilkel ancak basit avcı-toplayıcılardan bir şekilde
daha karmaşıktır. Hediyeler yiyecek yanında birçok elyapımı şeyi de kapsar.
Mauss bu toplumlarda (ve başka yerlerde) hediye sisteminin altruzim ilkesini
hiç te temsil etmediği sonucuna varır. Gerçekte sistem eşit veya daha yüksek
değerde hediyelerle karşılıklık için muazzam bir sosyal baskı üretir. Eşit veya
daha büyük değerde bir hediye ile mukabele etmeyen birey büyük bir itibar
kaybı yaşar ve aynı zamanda grubun yoldaş üyeleri yanında “ruhlar” tarafından da cezalandırılabilir. Mauss’un (kendisi ateşli bir sosyalist) ikna edici bir
biçimde gösterdiği gibi, kendi-kendine yeterli olan ve sübvansiye edilmeyi
beklemeyen birey bu toplumlarda en yüksek itibara sahiptir. Bu standarda
ulaşamayan ve aldığından daha azını vermeyi uman birey sert müeyyidelere
maruz kalır. Bireysel etikle böylesine uyumlu (tutarlı) ve kolektivist etikle
daha az zıt bir sosyal norm tahayyül etmek güçtür.
Mauss’un ilkel toplumlarda bulduğu mütekabiliyet için güçlü yükümlülük aşikârdır ki modern çağa kadar yaşadı. Bir sosyal davet, bir hediye veya
herhangi bir nazik davranış modern alıcının nazarında bir lütfu (favor) eşit
değerle geri verme güçlü arzusu uyandırır. Modern alıcı tanrıların gazabından korkmayabilir, fakat defterleri eşitlemek için karşı konulmaz bir ahlâkî
yükümlülük hisseder³. Bundan fazla, lütfu alıcının, vericinin alıcıya kıyasla
nispî refah durumuna bağlı olarak, daha büyük veya daha az değerle onu geri
vermesi (return) modern alıcının aklına gelmez. Bu (başka bir şeyin yerini
tutan - quid pro quo) anti yeniden dağıtımcı sosyal norm, böyle kadim orijinlerle, insan tabiatına derinlemesine kökleşmiş olmalıdır.

Sonuçlar
Bu makalede ortaya konan temel soruya geri dönelim: İnsanın temel tabiatı
kolektivist midir yoksa bireyci midir? İnsan milyonlarca yıl içinde bireysel
karar vermeyi ve her bireyin kendi çabalarının faydalarını (ürünlerini) alma
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hakkını destekleyen kurumları benimseyerek mi evrilmiştir? Yoksa, insan evrilmiş ve kolektif karar vermeyi ve bu faydaların (ürünlerin) kolektif sahipliğini vurgulayan kurumlara adapte mi olmuştur? Bu makalede tetkik edildiği
gibi, etnografik kanıt kesinlikle bireyci görüşü desteklemektedir. İlkel insan,
yaklaşık on bin yıl evvel tarımın yaygın biçimde benimsenmesinden önce,
milyonlarca yıl boyunca, bir siyasal otonomi ve ekonomik özgürlük durumunda yaşadı⁴. İnsanın temel davranışı, sosyalist literatürün çoğunda tasvir
edildiği gibi altruistik değil kişisel-çıkarcı bireyci davranıştı. İnsan gerçekte
orijinal liberteryendi ve emin olabiliriz ki modern insan aynı temel tabiatı
paylaşmaktadır.
Yirminci yüzyılın büyük sosyalist deneyleri kesinlikle bu hükmü doğrular.
Sosyalizm, daha önce emsali görülmemiş bir zor kullanımına rağmen, yalnızca, eğer insanlar kendi bireysel çıkarlarını devletin genel iyi konseptine tabi
kılmayı istiyor idiyseler, çalışabilirdi. Fakat bu tabi kılma (itaat) asla vuku
bulmadı. İşletme yöneticileri ham maddeleri, emeği ve ekipmanı istifleyerek
ve planlamacılara yanlış enformasyon bildirip tüketicilerin değer vermediği
düşük kaliteli mallar üreterek planlanan hedefleri rutin olarak tutturdu. Yetersiz ücret ödenen işçiler daha az çalışarak cevap verdi ve her yerde vatandaşlar kamu mülkiyetine neredeyse hiç ihtimam göstermedi. Şaşırtıcı değildir ki, mükemmellikten ne kadar uzak olursa olsun serbest piyasaları ve özel
mülkiyeti destekleyen toplumlar bu problemlerin hiçbiriyle karşılaşmadı. Bu
toplumlarda vatandaşlar halkın istediği mallar üretti; ham maddeler, emeği
ve ekipmanı ekonomize etti; vakitlerini verimli işte harcadı; ve mülkiyetin
korunmasına dikkatle intimam gösterdi. Bütün bunların hepsi esas itibariyle toplumun temel kurumlarının tabiatının en eski özelliğine –kişisel çıkara– dayanması ve onunla uyumlu olması sayesinde başarıldı. Komünistlerin ‘’ahlâkî müşevvikler’’ adını verdiği şeye en ağır şekilde bağlı (dayanan)
sosyalist ülkeler (meselâ, Kastro’nun Kübası ve Mao’nun Çini) en felaketli
sonuçları yarattı.
Ancak, insan, tabiat itibariyle bireyciyse, neden yerleşik tarım hâkim üretim tarzı olur olmaz temel özgürlüklerini kaybetti? Bu soruya cevap basitçe
şöyle ifade edilebilir. Avcı-toplayıcı toplumlar esas itibariyle her bireyin etkin ekonomik mobilasyona sahip olması sayesinde özgürdü. Politik ve ekonomik istismara (sömürüye) teşebbüs karşısında avcı-toplayıcı daima eşyalarını
toplama ve öyle yaptığı için önemli bir bedel ödemeden göçme imkânına
sahipti. Daha güçlü bir kümenin daha zayıf bir kümeyi haraç ödemeye zorlamaya kalkması hâlinde, zayıf küme herhangi bir mühim fedakârlık yapmadan
(üstlenmeden) basitçe lokasyon değiştirebilirdi. Bir küme içinde güçlü bireyler tarafından gerçekleştirilen zorlama teşebbüsleri de benzer bir sonuçla
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karşılaşırdı. Bu ilkel toplumların temel özellikleri –düşük nüfus yoğunluğu,
bol toplama kaynakları ve işbölümünün yokluğu– veri alındığında, başarılı
sömürü için pek az imkân (şans) vardı.
On bin yıl önce bu şartların hepsi insanın temel tabiatı sayesinde değil
ona rağmen değişti. Neolitik çağda, yerleşik tarımın ve hayvan yetiştiriciliğinin gelişmesi yüzünden, üstün güç ve sömürü ile karşılaşan insan başka
bir yere yeniden yerleşmekte ciddî bir fırsat maliyetine sahipti. Toprak elde
edilmek, alanlar çevirilmek, tahıllar hasat edilmek ve depolanmak, ve çiftlik
geliştirmeleri yapılmak zorundaydı. Böylesine güç kazanmış varlıkların potansiyel kaybı güçlü savaş beylerine yerleşik tarım kominitelerine hükmetmek, ilk devletleri kurmak, bireysel otonomiyi sınırlamak ve bireyin kendi
ürününe hakkını feshetmek için gerekli manivela kuvvetini sağladı. Kesin bir
delil olmamakla beraber, bu süreç, ki yedi milyon yıllık bireysel özgürlüğü
sona erdirdi, muhtemelen ilk şehir uygarlıklarının gelişmesinden çok önce
başlamıştı ve şüphesiz bugüne kadar devam etti. Gerçekten, modern toplumda bireysel özgürlüğü besleyebilecek bir kurumlar setini keşfetmek siyasal
ekonominin sürmekten olan merkezî görevidir.

Notlar
1.

Burada ‘’tabiat versus büyütülme’’ (‘’nature versus nurture’’) tartışmasına girmiyorum.
Sadece, evrimci biyolojiyle uyum içinde, tabiatın yeniden üretici başarıyı destekleyen
davranışı kayırmaya (favor) meylettiğini kabul ediyorum. Bu prensibin bir evrimci biyolog tarafından özet ifadesi için bkz. Wilson, 1998, 95. Bu ilkenin zekanın gelişmesine
uygulanması ve insanlık tarihinin avcı-toplayıcı safhası boyunca uzun ömürlülüğü için
bkz. Robson ve Kaplan 2006.

2.

Marvin Harris (1997, 82), George P. Murdock’un Ethnographic Atlas’ında (1967) listelenen 1179 ilkel toplum buldu.

3.

Ter Ellingson (2001), en önemlileri olan Jean-Jacques Rousseau dâhil, dikkate değer
pek az yazarın, Ellingson “asil vahşi” mitinin antroploglar arasında sözlü geleneğin bir
parçası olduğuna işaret etmesine rağmen, “asil vahşi” mitinin bir aşırı versiyonunu
açıkça ve su götürmez şekilde benimsediğini ileri sürer.

4.

Ludwig von Mises’e göre, “[B]irçok sosyalist, meselâ Engels, neredeyse uzak geçmişteki muhteşem bir altın çağın güya harika şartlarına dönüşün savunucusu oldu” (1969,
218). Bu ifade önemlidir, çünkü Mises uzun meslekî hayatının çoğunu sosyalist ve
Marksist ideolojiyi tetkik etmeye harcadı. Sosyalist bakış açısının daha yakınlardaki
bir ifadesi için, bkz. Lee 1988. “İlkel komünizm” fikrinin bir kitle-medyası versiyonu için,
bkz. Angier 2011.
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5.

“Kanun” ile, “bireylerin birbirlerine karşı davranışlarını yöneten, bilinmeyen sayıda
müstakbel durumlara uygulanmasına niyet edilen ve her biri için korunan bir alan tanımlayarak, içinde bireylerin gerçekleştirilebilir planlar yapabileceği bir davranışlar
düzeninin kendi kendisini oluşturmasını mümkün kılan amaç-bağımsız kurallar”ı kastediyorum (Hayek 1973, 85). İlkel toplumların hiç formel kanunları yoktur, fakat küme
seviyesi toplumda sosyal normlar etkili bir ikame sağlar.

6.

Burada tasvir edilen baş adam (headman) neredeyse bir hukuk firmasının idareci ortağının, bir akademik bölümün başkanının, bir fakültenin dekanının veya bir sivil-servis
ofisinin başkanının tıpkısının aynısıdır. Bu durumların her birinde, mülkiyet haklarından,
kadrodan, sivil-servis kodlarından veya bir sivil-servisin başkanlığından dolayı, liderlik,
emir yerine ikna yolunun kullanılması gerekir.

7.

Siyasal veya karar-verme eşitliği, genellikle yapıldığı gibi, ekonomik eşitsizlikle karıştırılmamalıdır, çünkü bu ikisi neredeyse zıt anlamlara sahiptir.

8.

Küme hacminin tüketimi düzleme üzerindeki etkisine ilaveten bir toplayıcı toplum optimum hacim teorisi küme hacminin yiyeceğin per capita elde edilebilirliği üzerindeki
negatif etkisini ve küme hacminin grup güvenliği üzerindeki pozitif etkisi gibi faktörleri
de hesaba katmak zorunda olacaktır.

9.

Peterson’a göre, antropologlar arasında yaygın biçimde benimsenen, “eğer altrusitik
veriş varsa pek az veriş altruistiktir” görüşüdür (1993, 860).

10. Sigorta analojisinin sistematik bir tartışması için bkz. Posner 1980. Afrikalı toplayıcıların yiyecek değişkenliği (yani yiyecek sigortası ihtiyacı) azaldığı zaman yiyecek paylaşmaya bağımlılıklarını nasıl azalttığıyla ilgili kanıt için de bkz. Cashdan 1985.
11. ‘’Aşırı faize’’ (usury) karşı kadim ataç (atavistic) önyargının orijininin bir toplayıcı toplumdaki bir mübadelenin her iki tarafının da genel olarak bir ilave tazmin (ödemecompensation) gerekmeksizin kâr sağlayabilmesi olgusunda olup olmadığı hakkında
spekülasyon yapabiliriz. Yalnızca eşit değerde bir mal veya yiyecekler geri ödeme yapmak fırsat maliyetleri negatif olfuğu zaman borç vericiye kâr sağlamaya yeterlidir.
Gerçekten, eğer “faiz” ödenecekse, hangi tarafın faizin ödeyicisi ve hangisinin alıcı
olacağı hiç te açık değildir.
12. Antropolojik edebiyatta cömertlik kelimesinin kullanılması bilhassa talihsizdir ve potansiyel olarak yanlış yönlendiricidir, çünkü biz ne borçlarını sadakatle geri ödeyen
insanları “cömert” olmakla vasıflandırırız ne de bir sigorta şirketini o şirket kendisinin
sözleşme yükümlülüklerine uygun talepleri karşıladığı zaman genel olarak cömert diye
tasvir ederiz.
13. İnsan tabiatının bu özelliğinin varlığı çeşitli pazarlama pratikleri tarafından fazlasıyla kanıtlanmaktadır. İşletmeler talep edilmemiş hediyelerin potansiyel müşterilerde
satışlarını artıracak bir yükümlülük duygusuna sebep olmasını bekler. Meselâ, birçok
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hayır kurumu, potansiyel bağışçıların kıyağı (favor) hayır kuruluşuna bir kârla (ilaveyle)
geri ödemeye yükümlü olduğunu hissedeceğini düşünerek, mektupla yaptıkları kitlevî
bağış davetlerine kıymet taşıyan parçalar eklerler. Bu pratiklerde ısrar, yeniden dağıtımcı olmayan etiğin, eğer baskın değilse, güçlü kanıtını teşkil eder.
14. Max Weber üretimde komünizmin de erken tarımsal toplumlar tarafından uygulanmadığı sonucuna vardı, bunun implikasyonu komünist tarımın bir yirminci yüzyıl icadı
olduğudur (1927, 15- 24).
15. Gayet iyi anlaşılır ki, kişisel-çıkar, geniş anlamda yorumlandığında, altruizm tarafından
motive edilen davranışa mani olmaz. Fakat, sınırlanmamış piyasa sisteminin gücü şudur: O altruizme dayanmak zorunda olmaksızın gayet iyi çalışır. ‘’Biracının, fırıncının,
kasabın hayırseverliği sayesinde değil, onların kendi çıkarlarına ilgisi sayesinde akşam
yemeğimizi yeriz’’ (Smith [1776] 1991, 12).
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Büyük Değişiklikler Olmadan
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F. Scott Fitzgerald bir keresinde şöyle yazmıştı:” Amerikan yaşamlarında ikinci bir şansı olmayacağını düşünmüştüm bir zamanlar; ama New York'un ani
büyüme yaşadığı günlerinde ikinci bir şans kesinlikle vardı.”
Onun Detroit hakkında konuşmuyor olması iyi bir şey.
ABD topraklarında kendi türünün en büyüğü olan Detroit’in iflası bütün
dünya için bir ders niteliğindedir. Hükümet yetkililerinin kent ekonomisi
kadar karmaşık bir şeyi çok yakından kontrol edebileceğini düşünen herkes
Detroit’i yakından incelemelidir. Bir zamanların bu büyük Amerikan şehrinin alacaklılarına karşı koruma istemesi – şehrin birikmiş toplam borcu 20
milyar dolar ve sosyal sigorta sistemi 3.5 milyar dolar açık veriyor-, fırsat
tanındığı takdirde birey ve mülkiyet haklarını koruyan bir çevrede insanın
ekonomik ve sosyal hayatı planlama kabiliyetinin kendiliğinden gelişeceğini
ayan beyan ortaya koymaktadır.
Özellikle, kentin politikacıları, büyük yatırımcılara gösterdikleri saygıyı
kendi mütevazı girişimcilerine gösterene kadar Motown'un ikinci şansı asla
olmayacak.
Pek çok insan iflasın Detroit'e başka bir şans vereceğini umut ediyor. Ama
bu, Detroit kendi çağ dışı ekonomik stratejisini tersine çevirene kadar bir
hayal olarak kalmaya devam edecek. Problemleri; küreselleşmeden, serbest
* 14 Ağustos 2013, www.atlasnetwork.org
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ticaretten veya devletin çok az müdahale etmesinden kaynaklanmıyor. Tam
tersine Detroit, devletin büyüklüğünden ve politikacıların iktisadi hayatı insanların girişimcilik ve gönüllü alışverişleri yoluyla yaptıklarından daha iyi
yönetebilecekleri inancından muzdarip.
Son yirmi yıldır her belediye başkanı dağılan şehir merkezini canlandırarak Detroit'i sıçratmaya çalıştı. 1990'larda, Dennis Archer stadyum ve kumarhaneler inşa etti. Ardından seçilen Kwame Kilpatrick (şuan federal gasp ve
şantaj suçlarından hapiste) büyük etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Mevcut belediye başkanı Dave Bing, Detroit’in mali bataklığına öyle bir
saplanmıştır ki, herhangi devasa bir planı teklif edemeyecek durumdadır. Fakat, Quicken Loans’ın sahibi Dan Gilbert’in liderliğindeki zengin yatırımcı bir
grup şehre işletme, otel ve yerleşkeler getirmek için büyük çapta bir çabaya
önayak olmaktadırlar.
Gilbert, Detroit'teki müdürlüklerin yerini değiştirmek; ve mağaza, otel ve
apartmanlar için gayrimenkul kapmak üzere 1 milyar dolara yakın para pompaladı. Dış giyim için bir perakendeci olan Moosejaw’ın yaptığı gibi, ulusal
bir süpermarket zinciri olan Whole Foods da son zamanlarda onu takip etti.
Ancak bu girişimler kitlesel devlet sübvansiyonları ile baştan çıkarılmaktadır. Whole Foods'un yerel ortağı devlet ve yerel hibelerinin yanı sıra oldukça büyük vergi kredilerinden 5,8 milyon dolar aldı. Yine de, Gilbert sayesinde
Forbes'un ekonomi editörü iki yıl önce Detroit'te yeşil çimlerin filizlenmeye
başladığını açıkladı.
Ancak, o zamandan bu yana daha fazla kişi şehri terk ettiği için işler daha
da kötüye gitti ve kent hizmetleri kötüleşti. Neden? Çünkü bu çimler gerçek
ihtiyaca yönelik kendiliğinden bir cevap değil; Astraturf1 idi. Daha da kötüsü,
ortalama vergi mükelleflerinden üst düzey mağazalarda alışveriş yapan zenginlere doğru bir servet transferi vardı.
Nitekim, Forbes Detroit'in yapay yeşil çimlerini överken bile, şehir regülasyonları gerçek piyasa talebine yanıt veren bir Latin-mutfağı gıda tedarikçisi Pink FlamInGo gibilerini kıstırmakla meşguldü.
Bu regülasyonlar sokak satıcılarının sosisli sandviç dışında (fakat lahana
turşusu olmadan) ve sadece 16 onaylı yerde herhangi bir sıcak yemek satmasını engelledi. Pink FlamInGo şehir onu kapatana kadar bu kuralları görmezden gelerek kârlı bir iş kurdu.

1 "Yapay çim” demektir. Ayrıca “astraturfing” kavramı “suni kamuoyu oluşturma” anlamına gelmektedir. (ç.n)
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Pink FlamInGo'nun kopardığı kıyamet, nihayetinde şehri regülasyonları
iyileştirmeye zorladı. Fakat, bugün bile seyyar yemek arabaları restoranlardan 500 metrelik uzaklığı muhafaza etmek ve 23.00’den önce kapanmak durumundadırlar.
Ama bu yıl Bing, Pink FlamInGo tarzı tacizi, Uyumluluk Hareketi’ni (Operation Compliance) başlatarak kendi resmi politikası haline getirdi.
Program, Detroit'in 1500 "yasadışı" işletmesini -arka bahçelerinde faaliyet
gösteren lastik dükkanlarını, terk edilmiş depolara tünemiş ikinci el eşya mağazalarını- şehir regülasyonlarına uymakta başarısız olurlarsa kapatarak şehrin hastalığını iyileştirmeyi amaçlıyor. Ama hızla vahşete dönen bir şehirde
hastalıktan endişe etmek delilik.
Dahası, Buffalo Üniversitesi kentsel çalışmalar profesörü Henry Louis
Taylor yerel bir dergi olan Black Detroit'e yaptığı açıklamada, bu kuruluşların şehirdeki işletmelerin sadece yüzde 10'unu teşkil ettiklerini ancak şehir
sakinlerinin yaklaşık yüzde 70'ine hizmet verdiklerini kaydetti.
Bunlardan çok azı hakiki halk sağlığı sorunlarını ortaya çıkarabilir. Fakat,
büyük çoğunluğunun uygun imar izinleri veya lisans sahibi olmamaları veya
vergi borçlusu omaları gibi teknik ihlallerden dolayı mevzu haline getiriliyor.
Böylece şehrin yarısına sokak lambası sağlamak veya vakitli çöp toplamayı düzenlemek veya Detroit'in yükselen cinayet oranını kontrol etmek için
kaynaklara sahip olmadığını savunan bir belediye başkanı, buna rağmen kıt
kanaat geçinmek için çalışan fakir vatandaşların üzerine salacak yeterli müfettişe bir şekilde sahip görünüyor.
Arka sokağında köpek büyüklüğünde fareler bulan bir işletme sahibi verip
veriştirdi: "Herkes bizim mağazaların önünde neler olup bittiği hakkında endişe ediyor. Ama sokakların güvenli ve temiz tutularak şehrin kendi ticaretini
sürdürmesi gerekiyor.”
Amin!
Bireysel girişimcilere engel teşkil ederken ve temel hizmetleri göz ardı
ederken iyi bağlantılara sahip işletmelere sübvansiyonlar yağdıran bir şehir
ikinci şansını değil, kendi ölüm ilanını hazırlıyor.

liberal düşünce Dergisi’ne Yazı Gönderme Şartları
Liberal Düşünce Dergisi’ne yazı göndermek isteyen müelliflerin aşağıdaki
şekil şartlarına uymaları gerekmektedir. Şekil şartlarını karşılamayan makaleler– hakem kurulunun değerlendirmesine sunulmadan– şartları karşılar
hâle getirilmek üzere yazarlarına iade edilecektir.
Liberal Düşünce Dergisi’nde Akademik Usule Göre Yayınlanacak Makalelerde Aranan Şeklî Şartlar
— Yazılar yaziisleri@liberal.org.tr adresine e-posta eki (Word) olarak gönderilmelidir.
— Metin A4 boyutunda, “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto ve
“tek” satır aralıklı, olarak düzenlenmelidir.
— Dipnot sistemi olarak Liberal Düşünce standart bir sistem benimsememekle beraber, makalede verilen dipnotların kendi içinde tutarlı olmasına
dikkat etmektedir. Buna göre dipnot;
i) Anglo Sakson Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
—Yazarın soyadı, dipnota esas olan eserin yayınlandığı yıl: sayfa numarası.
Örnek: Hayek, 1999: 25
Aynı konu hakkında birden fazla kaynak gösterilecekse, kaynaklar arasına
“noktalı virgül (;)” konulmalıdır
Örnek: Larsson, 2003: 128; Norberg, 2003: 53.
Bu tür dipnotlar ilgili cümlenin sonunda (ve parantez içinde) gösterilebileceği gibi ilgili sayfa altında da gösterilebilecektir. Bu sistem kullanılarak
yazılan makalelerin sonuna mutlaka “Kaynaklar” başlığını taşıyan bir kaynakça konulacaktır. “Kaynaklar” bölümünde kullanılacak sistem, aşağıdaki
“ii” maddesinde belirtildiği gibi olacaktır.
ii) Kıta Avrupası Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
— Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Yayınevi, Şehir, Yıl, Sayfa numarası.
Örnek: Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte Yayınevi, Ankara, 2002, s.120.
— Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Mütercimin adı soyadı, Yayınevi, Şehir,
Yıl, sayfa numarası.

Örnek: Friedrich A. Hayek, Kölelik Yolu, Çev. Turhan Feyzioğlu ve Yıldıray
Arsan, Liberte Yayınevi, Ankara, 1999, s. 55.
— Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, Dergi adı, Yayın dönemi, Yıl, sayfa numarası.
Örnek: Mustafa Erdoğan, “Savaşa ve Barışa Dair”, Liberal Düşünce, Sayı: 29,
Kış 2003, s. 7-13.
— Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, (Der. veya Ed.) Yazar(lar)ın adı, Kitap
adı, Yayınevi, Şehir, Yıl, sayfa numarası.”
Örnek: Atilla Yayla, “Liberalizm ve Demokrasi”, Der. Atilla Yayla, Sosyal ve
Siyasal Teori, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, s. 59-66
Arka arkaya aynı kaynak dipnotta belirtilecekse “ibid, idem, a.g.e., a.g.m.”
kısaltmaları –ve eğer gerekliyse sayfa numaraları– kullanılmalıdır. Sonraki
sayfalarda ve başka kaynaklardan sonra aynı dipnotun kullanılması gerektiğinde yazarın adı soyadı ve çalışmasının tarihi verilip “ibid, idem, a.g.e.,
a.g.m.” kısaltmaları kullanılmalıdır.
Dipnotu Kıta Avrupası Sistemine göre hazırlanmış makalelerde metnin
sonuna ayrıca kaynakça eklenmesine gerek yoktur.
Yazarların, metinlerinin tashihine azami ölçüde dikkat etmeleri beklenmektedir.

