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özcünrüĞüx üç yüzü:
-SiyaSAL özcünrürc, soRuNUNA çAĞnaş vAKLAşIMLAR

Ahu TUNÇEL*

a. Giriş:

"Siyasal özglır|ijK' sorunu/ giiniimiiz siyaset felsefesine karakterini veren konu-
ların başında gelir. Eşit özgürlüğiin sağlanmasına dair siyasal tarhşmaların giderek
yogurüuk kazanmasınrn başhca nedeni, bir önceki paradigmarıın fü kutuplu dünya
tablosunda eşitlik ve özgürlüğün çahşmalı ideolojilerce hem uygulamada hem de

kavramsal düzlemde birbirlerinden aynlmış olmasında yatar.19801ere kadar diin-
yaya h5kim olan söz konusu ideolojik kamplaşma sosyalizmi eşitlik, liberalizmi ise

özgürli.ık ile özdeşleştirerek, eşit-özgürli.ik aray§l bir altematif olmaktan çıkarrr.

198Olerin sonuna gelindiğindeyse söz konusu ideolojik dengeninbozulmasrnrn
sonucunda liberalizmin olanaklı tek altematif haline gelmesi beklenirken 1 uygulama-
da durum hiç de böyle olmamrş, sosyalizmden miras kalan eleştirel perspektif, yeni
yönelimlerle doldurulmuştur. Üstelik bu yeni yönelimlerin liberatizme yönelttikleri
eleştirinin hedefi artık sadece eşitlik arüayışı da degildir; söz konusu eleştiriler almı
zamanda liberal geleneğın tam kalbine, onun özgürli.ik arüapşına yönelir. Eleştirelligin
bu yeni çizgisi, liberallerin bireysel özgürlük söylemine karşrn, bireylerin toplulukla
olan doğal ilişkiselliğini vurgulayan ve bireysel kimlikleri kültürel aidiyetlerle tanrm-

layan toplulukçuluk (cemaatçilik/ komiinoteryanzm) tarafindan ortaya konulur.2 Bu
açıdan artık özgürli.ik taleplerinin yeni söylemi, külttirel aidiyetlerin tanrnmasr ve
desteklenmesini de içerecek biğmde genişletilmiştir denilebilir.

Bu yazın:n amacl liberal ve toplulukçu bakış açrlarınrn özgürlüğe ilişkin ar-

gümanlarınr ve bu argümarıların temellendirilmesine olanak veren niteliklerini

Yrd. Doç. Dr. Ahu TUNÇEL, Maltepe Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölü-
mü.
Nitekim F. Fukuyama'nın "tarihin sonıı" tezi,liberalizmin, çağdaş dünyada alternatifsiz
kaldığına dair inancın en açık göstergesidir. bkz. F. Fukuyama, The Eııd of the History aııd
the Last Man, New York: Free Press, 1992.
I. Honohan, Ciaic Repııblicanisnı, Londra: Routledge, 2002, s.2.
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20 FELsEFE söyı_rşiı_rni

serimleyerek, her iki yönelimin de talepleriııi içerebilecek üçüncü bir altematifin
olanaklarını sorgtılamaktır. Bu sorgunun sorıuctrndan beklenen ise, liberal ve tcıp-

ltılukçu bakış açılaruıın ideolojik bir söylemle iizeriııi örttiikleri siyaset felsefesini
yenidenbir tarhşma konusu kılmasıdır. Bu üçüncü söylem "cumhuriyetçi" düşünce
geleneğinin dilidir. Bu yazıda, çağdaş tartışmalar için altematif olabilecek biçimde,
cumlıuriyetçiliğin tarihsel süreçte farklı zamanlarda etkili olan iki farkh eğiliminin
özgürlük anlayışlarınrn serimlenmesi amaçlamaktadır.

Elbette ki böylesi bir amaç, hem çağdaş diinyayı biçimlendiren eğilimler hem
de cumhuriyetçilik adına ortaya kontılabilecek "siyaset" tanrmlarrnı örti,ik olarak
içerirkery ister istemez bir siyaset yaklaşımrnı da gerektirir. Bu yaklaşım, siyasetin
ancak ve arrcak karşılıklı ilişkisellikle varolabileceği inancına dayanrr. Oysa tartışma-
nın eksenlerinden biri olaır liberalizm,'hirey" odaklı özgürlük tanrmıyla, derinlikleri
olmayary kişisel ilişkilerinin ötesine geçmeyery siyasal ve toplumsal olandan kopuk
bireyleri atomize ederken; diğer ekseni olan toplulukçuluh kurguladığı bireyi ahlaki
otoriteye/otoritelere aşın bağımlıhk ilişkileri içerisinde konumlandırır.

Liberal düştınce geleneğinin öne çıkarttğı özgür birey, çıkarlarınr kamuya önce-

leyen ve kişisel çkarlarırıı arthrabilmek için özel alarırnrn genişliğiyle yetinen rasyonel
bireydir. Toplulukçu düşüırürler ise kişilerin sosyal topluluğa kültiirel bağımlıhk-
larrru öne çrkartarak,3 tarihsel ve çevresel etkenlerin kişiliğin oluşumundaki rolünii
vurgularlar ve bu yoldan liberalizmin eksik bıraktığı kıpluınsalhğı, siyasetin temel
değişkeni haline getirirler. Ancak yine de siyasetin öznesi haline gelen bu topluluk,
siyasal bir topluluğu deği| bireyin kimlik yap§ını kurmada etkin olan otoriter sosyal
ilişkiler ağıru gösterir. Toplulukçu düşüniirlere göre, kişinin bu sosyal ilişkiler ağı
içinde varoltışu ya da kendini ifade etmesi, kişilerin özgürlüğüniin ancak külti.irel
değerleriniır tanınmasıyla olanakh hale gelir. Başka bir deyişle toplulukçı idealde
konu edilen özgürlü( bireyin kendinde özgürlüğ)nii deği| mensubtr olduğu toplu-
luğun değerlerinin ifadesine olanak sağlama anlamındaki bir özgürlüğü gösterir. Bu
durumda liberal gelenek "birey" düşüncesini ortaya koyarken, külti.irel kimliklerin

Btı noktada "bağımlılık" stizcüğii bilinçli bir tercil,ıtir. Toplulukçu düştince, bireylerin,
bir varoluş koştıltı olarak tcıpltımsal/kültürel bağlarının öncelliğine vurgu yaparken, söz
koııtısu bağların bilinçli biı, tercihin ürünü olmadığıııı savtıııur. Oysa söz konusu bağ-
ların bilinçli olarak karşı[ıklı söz verme ilişkisine clal,a|1 .rlu.uO ktırulduğunu iddia eden
bir başka görüş dalıa btıluııtır: Cunılıuriyetçilik. Litcratı,irde çoğu kereler cumhuriyetçi
dtişiince, toplulukçıltığı-ın bir tiirii olarak görtilür. Nitekim geniş anlamda literatüre uy-
gtııı <ılarak vazının ilerleyen sayfalarında biz de benzer bir bölümleme yapacağız. Bu
böliiınlemenin eleştirilere rağmen bu yazıda yer almasının nedeni, klasik ctımhuriyetçi
görüşlerle, çağdaş cı-ımhuriye.tçilik tartışmalarını birbirlerinılen ayırt etmektir. Ancak
yine de ister k]asik ister çağdaş olsuıı, cumhtıriyetçi düşüncenin, toplulukçu görüşler
gibi bireyi yok ettiği diiştinülmemelidir; çünkü cumhuriyetçilik topluluk değil, siyasal
toplum vurgusuntı içerir.

a
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özgürlüğiinü göz ardı etmekte; topltılukçular ise, tersiruı, kültiirel aidiyetleri öne çıkar-
tırkery bireyin özgürlüğünü ihlal eden gelenekler karşısında suskun kalmaktadırlar.
Sonuçta özgürli.igiiır neliğinin belirsizliği ı-ıedeniyle, çağdaş tartışmalar, bir gerilimle
karşı karşıyadır ve bu gerilimi aşmann yolu her şeyden önce özgürlüS yeniden
tanımlamaktan geçer. Siyasetin bir özgürlük aray§ı olduğu göz önüne alındığmda,
liberallerin topluluklar, toplulukçularuısa bireyler aleyhine eksik bıraktrklan özgürlük
tanımlamalarıyl4 çağdaş tartışmalar boyrınca siyasetin olanaklarrnı ve dolayısıyla
yurttaşların, yurttaş kimlikleriyle girecekleri karşılıklı cliyaloğuntın/ilişkiselliklerinin
öniinü hkamış olurlar.

b. "Negatif Özgürlük" ve "Pozitif Özgürlük"
Isaiah Berlin 1958'deyazdığı "İki Ozgtirliik Kavramı" ("Tivo Concepts of Liberfy")

başlıklı makalesiyle,r çağdaş siyaset bilimi yaz;,nlna "negatif özgpr|iik" ve "pozitıi
özgğr|ik" kavramlarını kazandrrmış; ancak daha da önemlisi çağdaş dünvanın si-
yasal özgürlük sorununa bakış açrsrnı biçimlendirmiştir. Berlirı, yapmış olduğu bu
aynmla, bilinçli olarak, özgürlüğün ya|nızca iki olası durumdan birini gösterdiği
algısını varahrkery altematif özgürlük arayrşlarını da gereksiz kılar.

Berlin'e göre modem dünya ve modem birey anlayışına uygun olanakları su-
nan tek özgürlü( liberallerin ortaya koyduğu perspektifin bir ifadesi olan "nep;atif
özgürlük"tür, "Pozitif özgürlük" ise Herder, Kan| Rousseau gibi Kıta Avrupasr
romantikleri; Budistler, Hıristiyanlar ve Stoacılar gibi dini ya da yarı dini gruplar;
Jakobenler ve komünistler gibi radikal, hatta totaliter görüşlere eğilimliler tarafindan
savuntrlabilir.s Bu açıdan pozitif özgürlük, çağdaş diinyanın koşullarırıa uygun bir
kavrayış olmadığı gibi, özg;:rlüğü de bir çırpıda bertaraf edebilecek bir yapıya sa-
hiptir. Böylece Berlin'in niyetini daha baştan açıkça cırtaya koyan görüşlerine göre,
modemler için tek çözüm, liberal olmah negatif özgürlügrin keyfini sürmek ve
gereksiz altematif arayışlarınd an uzak durmaktır.

"Negatif özgürlük" en basit tarumıyla, bir insanırı diğerleri tarafindarr amaçlı
olarak engellenmeden eylemde bulunabileceği alanların toplamıdr.6 Arka plannı
Thomas Hobbes'ta bulan bu tanrma göre, özglsr|iik "müdahaleden azade oknak" tır.7

Klasik liberallerin sahiplendigi negatif özgürlük arüayışı, bireylerin isteklerini gerçek-
leştirmede, diğer bireylerin ve hatta yasaların müdahalesinden kurfulabildiği alanın

4 I. Berlin, "İki Özgiirlük Kavramı" , Cogito -Hnılanıı: İnıge, Sinıge, Gerçeklik, sayı 32, yaz
2002, ss.202-253.

5 P. Pettit, Cıınıhııriyetçilik -Bir ÖzgiirIiik ue Yönetiııı Teorisi, çev. A. Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı
Yayınları, 7997, s.38.

6 I. Berlin, s.206.
7 'T. Hobbes, Laııiatlıaıı, çev. S. Lim, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,200"1, II. kitap, ss. 154-

763.
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srrurlarrnrn genişliğiyle ifade bulur. Bu açıdan birey, söz konusu sınırlamalardan ne

denli kurtulabiliyors4 o kadar özgpr demektir.

Liberallerin, özgürlük anlayışını, sınırlandrrılmalardan, engellenmelerdery mü-

dahalelerden kurtulma olarak tanmlama çabalarının ardında, doğal hakları. koruma

amacı yatar. Buna göre insan doğuştan haklara sahiptir ve bu haklar bir siyasal yapı
dAhilinde kazanılmadığı için, korunmaları da ancak müdahale görmemeyebağlıdır.
Başka bir deyişle -cumhuriyetğlerin "siyasal özgürlük" kavrayışından farkh olarak-
liberal gelenek, siyaset öncesi bir duruma gönderme yapar ve hedefini de bu alanı

korumayla sınrrlı olarak belirler.

"Pozitıf özglırlük" ise bireyin kendi kendisinin efendisi olma isteğinden tiireyen

"otonomi özgürlüği"dir.Pozitıf özgürlügün ilgisi yönetilmemekten çok, yönetimin
niteliğiyle ilişkilidir.s Liberal geleneğirı, her ne olursa olsun yönetimin kararlarından

etkilenmeyen olmayı dileyen özgürlük kavrayışına karşın, pozitıf özgürlük savunu-

cuları için yönetim erkini, kim ya da kimlerin, hangi amaçlar, hangi ilkeler ve hangi

srrrrrlar dAhilinde kullandığı sorulmasr gereken en önemli sorudur. Bu açıdan her

bir yurttaşın, kendisini de etkileyecek olan toplumsal kararların alınmasında, dıştan

bir güce boyun eğmek yerine, otonom bir varlık olabilmesinin yolu olan yönetimin
paydaş olmasr, pozltıi özglırlfü savunuculannm başlıca siyasal hedefidir. S,ciz konusu

hedel ancak ve ancak siyasal bir toplumd4 yurttaşlarırı siyasal kararların alınmasına

kahlarak kendi kendini yönetme idealini gerçekleştirmeleriyle olanaklı bir hal alır.

Tanımlarına bakılacak olursa pozitif özgürlük ve negatif özgürlük arasındaki

en temel farkın, birincinin kontroltin kaynağıyla -yani yönetim mekanizmasrnr

elinde tutanların kararlarında keyfi olup olmamalarıyla, tlim yurttaşları eşit dere-

cede bağlayan yasalann yürürlükte olup olmamasıyla vb.- ilgilenirkerç ikincisinin
kontrol alanıyla -yani daha fazla müdahalesiz alanla- ilgileniyor olmasından ileri
geldiği görülebilir. Tarihsel açıdan tanımda beliren bu farka uygun olarak, negatif

özgürlüSin liberal gelenekle, pozihf özgürlüğünse cumhtıriyetğ gelenekle iç içe
biçimlendiği görülecektir. Ancak çağdaş di.inyada cumhuriyetçiliğırt özellikle Fran-

srz Devriminden sonra ulus-devlet ve onun temsili yönetim biçimiyle -son derece

yersız bir yanrlgının üriinü olarak- özsel bir ilişkisi varmrş gibi değerlendirilmesi,

pozitifözgürlük idealinin de taşıyıcısı olarak toplulukçularrn öne çıkmasına ve hatta

bu açıdan bakıldığında cumhuriyetçi paradigmanın -her ne kadar gerçek anlamıyla

bir özgürlük yönetimine işaret etse de- özgürlük karşıtı olarak değerlendirilmesine

neden olur. Bu değerlendirmede kuşkusuz liberal bakış açısuıın bireylerin özglır|i-

ğüne yönelik yarattığı söylemin ideolojik büyüsüni.in etkisi büyüktiir.

B I. Berliıı, s. 273.
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c. "Negatif Özgürlük" ve Liberal Düşünce Geleneği

Klasik libera|izm, kendisini sıklıkla bireysel özgürlüklerin savunucusu ilan
ederkery bireysel özgürlüklerin korunması adına diğer bireylerin ve yönetimlerin
anayasal bir di.izenle snırlandırılması adrna mücadelesini öne çkarhr. Böylece klasik
liberalizmin toplumsal yaşam kurgusu, ilk bakışta çelişkili olduğu düşiinülebilecek
iki kavram üzerine kuruludur: özgürlük ve srrurlam.a ya da yasa. Özgürlük ve sı-
nrrlama her ne kadar karşıt iki kavram gibi göriinse de, liberal düşiinürlerin srnrrsrz

özgürlükleri yasa ile sırurlandırma çabasr, ters bir açıdan bakıldığında bireyin kendi

çıkarlarırun peşine düşebileceği bir alanı koruma olarak değerlendirilmelidir. Öyle
ki, her bireyin kendi amaçlarının peşine, herhangi bir müdahaleye uğramaksrzın
özgürce düşebileceği alan, ancak diğer bireylerin miidahale olanaklarrnrn srnrrlan-

dırılmasıyla yarahlabilir. Thomas Hobbes'un yorumuyla birinin özgürlüklerinin
başladığı yea diğerinin özgürlüğünün sınındır. O halde her bir bireyin özgürlüğti-
niin korunmasr, aynr zamanda diğer bireylerh özgürlüklerinin korunabilmesiyle/
sınırlandrrrlabilmesiyle olanaklıdır ki; bu da rasyone|anayasal temellere dayalı bir
"eşit özgürliik" kavrayrşıru gerektirir.

Liberal kuramcrlar, ekonomik hedeflerine de tıygun olarak, eşit özgürlüğü,
birey özgürlüğiinü kamu alanında sınrrlamarun, özel alanda ise genişletebilmenin
formülasyonu ile ilişkili olarak tanrmlarlar. Liberalizmin çekirdeğini oluşfuran bu
arılayışa göre, kamu alanında sahip olunan özgürlükler ile özel alanda sahip olunan
özgürlükleri ayrımlama, yarıi özgprlükler arasında bir sıruflandrrma yapma zofllI|-
luluğu bultınmaktadır. Bu sınırların koordinatlarını belirleme ise liberal düşi.inürler
arasındaki farkları ortaya koyar. Liberal olmamakla birlikte, liberal özgürlük anlayı-

şının babası sayılabilecek görüşleriyle Thomas Hobbes, sosyal yaşamın tehlikelerine
dikkat çekerek, sıJ« uygulanan yasalarırı gerekliliğini vurgularken; John Locke,'John
Stuart Milllo gibi düşi.ınürler, bireyin özgürlüğiinü yaşayabileceği öze| alanrn, başka
bir ifadeyle bireylerin yasanın sırurlayalığ olmadan e1,lemde bulunabilecekleri a]anın
srnrrlarrru genişletmeyi başlıca hedef haline getirir. Çağdaş liberallerin -özellikle de
sosyal demokrat eğilimde olanların- görüşlerine sahip çıkhğı eşitlikçi liberal John
Rawls ise, sosyal adalet adına kamuda yeniden dağıtımcı bir devlet modelini onay-
layarak, adalet adına yapılan kamusal müdahalelerin gerekliliğini savunur.ll Her ne
kadar devlet müdahalesinin srnrrları konusunda farklı görüşler ortaya koysalar d4
ti.im bu liberal tavrrların hepsinde ortak olan, liberal geleneğin özgürlük anlayışının
özi.inün kamu-özel ayrunna dayah olmasıdır.

9 bkz. J. Locke, Hiikiinıet Üzeriııc İkiııci İııcelcıııe-Siııil \öııetinıiıı Gerçek Kökeııi, Boyııtıı zıe

Aıııncı Üzeriııe Bir Deııeıne, çev. F. Bakırcı, Ankara: Babil Yayıncılık, 2004.

bkz. J. S. MIl|., Hiirriyet Üstiiııc, çev. M. O. Dostel, Ankara: Liberte Yayınları,2004.
bkz. J. Rawls, A Theory of |ustica, Oxford: Oxford University Press, 1999.

10
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Liberalizmin ortaya koyduğu kamu-özel ayilmL modemizmiıı parçah bireyciligi
ile de uyumludur. Modernizmin, bireyi akrl ve ben (self) olarak parçalı bir ontolojik
yapıda ele almasr, kamusal alanın rasyonel olanla özdeşleştirilereh bu alanda bireyin
akıl varhğı olarak tanrmlanmasını mi.imkün kılarken; bireyin "ben" olarak adlandır-
dığımız tiim farklarmı ve kimliksel içeriğini cle özel alana hapseder. Bu bağlamda
kamusal alan, rasyonel kurallara sahip bir örgütlenme tarzr olarak, bireyin kendini
gerçekleştirme alanr olan özel alanla bir karşıtlık sergiler.

Liberal ya da modem iktidar modelinde, eşit ve ayrrmo olmama ilkeler| devletin
kurumsal mekanizmasına hAkimdir. Bu da ancak, bütiinüyle rasyonel bir mekaniz-
ma olarak tasarlanan devletin, yurttaşlarur ayırt edici kimliksel yapıları karşısında
yansızlığı ilkesine dayah olarak gerçekleştirilir. Ancak kuramsal açıdan söz konusu
kimliksizlik durumu, uygulamadayansz ve tarafsrz devletirr ete kemiğe büriinmtiş
taşıyıcısı olarak iktidarın kimliğiyle uy]Jm göstermesi; yani, devletin, iktidarın göü-
şiinü ve kimliğini yansıtmasr söz konusudur. Bu açıdan çoğunlukçu demokrasilerin
seçimle işbaşına gelen iktidar1 çogurıluğun tirarüıgı alhnda azrüığı görmezden gelme
eğilimleri taşır. Başka bir deyişle iktidaı çoğunluğun temsilcisi ya da sözcüsü haline
gelirkery söz konusu durum, azınlıkların, temsili mekanizma d6hilinde iktidar ortağı
olamama ya da Rousseau'nun "genel irade"nin dışında düşünenlerin hatalı olma
olasılıklarının yüksekliğine dikkat çektiğinde vurgulamış olcluğu gibi,l2 azınlııkların
yanlış hatalı veya anormal olarak değerlendirilmesine neden olur.

Oysa devlet iktidarınrn y ans:r,|ığı, liberal geleneğin temel taşıyıcılarndan biridir
ve "ayrııncı olmama" ilkesiyle beraber, kamusal alana egemen olan eşitlik ilkesinin
bir gereğidir. Liberal diişünce geleneğinin bir amaç olarak benimsediği birey5g] h2]<

ve özgürlükleri garaırti altına alma, ayrlmo olmama adura kamusal alandan grup
ve kiilttirlere dayah ayrımlarınfarklılıkların çkartılmasınr gerektirir. Liberallere göre
yurttaşlar arasrnda ayrım yaratan bu farkhlıkların yaşanabileceği alan özel alandır.
Nitekim Kant'rn izini süren Max Weber, yasal-rasyonel meşrı-rlrrk modeli gereğince
modem devle$ "hukukun üsti.irılüğü" ilkesi gereğince "bireysel hak ve özgürlükleri
güvence altına alan" devlet olarak tanrmlarkery13 modem devletin farkhhklara karşı
duyarsız kalması gerekliliğini de vurgulamış olur.

Liberaller açısından modenr devletin görevi doğal hakları korumakla sınırlı
olarak çizilmelidir. Kamusal işlerin yiinitiildügü devlet mekanizmasırrrn özel alana
müdahalesi, ancak hukuk yoluyla devletin etkinlik alarılarının sınırlandırrlmasıyla
olanaklıdır. Bu durumda devlet sınırlandırrldıkça, özgürlüklerin yaşandığı özel alan

12 J. J. Rousseau, Toplıını Sözleşnıesi vn da Sivasi Hııkıık jlkelcri, çev. M. T. Yalım, İstanbul:
Betik Yayınları, 2004, ss. 48-49.

13 M, Weber, Thaory o.f Social nııd Ecııııtııııic Orgnnisatioıı, çev. A. M. I-Ienderson ve T. Parsons,
Glencoe: The Free Press, |947, ss.324-329.
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genişler, bireyler arasında, devletin müdahaie edemediği, ilişkiler ve sözleşmeler
artar. Böylece sivil toplum da özgürliiklerin yaşandığı özel alanla iç içe geçerek,

kamusal alanrn sınırlayıcılığına karşı özelin savunusunun bir parçası haline gelir.

Buradan hareketle, az önce de sözü edildiği izere, bireyin somut varlrğr, ancak özel
tercihleriru anlaşmalarıır, uzlaşmaların, birlikteliklerin ya da seçilmemiş olmakla
birlikte bireyin içinde doğduğu kültürel ortamrn gereklerini yerine getirmenin alanr

olan sivil toplum -yani özel alan- içerisinde kendisini ifade ortamr bulur.

Görüldügü üzere liberal gelenekte, kamu alanıyla özel alan birbirlerine karşrt

olarak genişleme eğilimi gösterirler. Bu noktada isteı: istemezlibera| geleneğin bir
iç çelişkisi de belirir. Kamtı alanında birbirlerinden farkh özellik]er göstermeyen
yurttaşların, kendi kişiselliklerinin ifadesi olan farklılıklarınıır ve bu farkhhkların
sonucu olarak beliren "iyi" anllayışlarırıa uyglın yaşam biçimleriniru tercihlerinin
sürdürülebilirliği, ancak özel alanlarında olanakhdır. I]u durumda yurttaşları, tercih
ettikleri "iyi" yaşam biçimlerine ulaşmaları ve bu yaşam biçimlerini sürdürmeleri
bakımuıdan eşit-özgür kılacak olan ihtiyaçları d4 dev]etin müdahale edemediği özel
alanda tanrmlanarak, toplumsal eşitsizliklerin önünü açmrş olur.

Liberal gelenek, bireyleri, kamu alanırıda ve devletin muhatabı olarak siyasi ve

hukuki açdan eşit tanrmlarkerç bireyler arasrnda fark yaratabilecek olan toplumsal
ve ekonomik ihtiyaçları, özerk ilişkilerin bir sonucu olarak tanrmlayarak özel alana

bırakrr. Bu durumda liberal devlet, ekoıromik ve toplumsal eşitsizliklere karş körleşir-

keru söz konusu alanların yarattıS eşitsizlikleri de siyasi ve hukuki eşitlikle maskeler.

Toplumsal ve ekonomik ilişkilerde varolan eşitsizlikler, liberalizmin iç çelişkisini
oluşfurmaklakalmaz, bir sonraki aşamada temsil gücündeıı yoksun olanlar adına
iktidara yönelik meşruluk krizlerinin de kaynağını oluşturur. Nitekim }ürgen Haber-
mas 1970'lerde yazdığı Meşrulıık Krizi adl,ı kitabında, rizellikle kapitalizmin yarattığı
ekonomik krizlerin, ktiltürel ve siyasal yaşama kaymasını inceler.la Habermas'a göre

devlet, srnrflarrn ekonomik çıkarlannı korumak ve çahşmalan önlemek amacıyla tiim
toplumsal ilişkilere müdahalede buluırma gücüne sahip olmakla birlikte, bu gücti,

iktidanru sürekli kılmak amacıyla kendisine yakın olanları bir araya getirmekte
kullanır. Dahası bu adaletsiz pay edişi maskelemek tızere, ekonomik ve toplumsal
paylaşımlardan yararlanamayan srrırflar üzerinde, altematif kontrol araçları yoluyla
meşruluğa büriindürür. Bu açıdaıı siyasal iktidarın meşruluğuna dair kriz|er,bir
sistem krizi olarak görülmekten çoIç yöneticilerin neden olduğu bir kriz olarak
alglanır. Habermas'a göre bu "bastırılmış meşruluk krui"dir.

Meşruluk krizinin bir diğer boytıtu ise yurttaşların yönetim kademesinde kim-
liksel açıdan temsil edilemeınesi sorunı,ıyla birlikte baş gösterir. Pek çok toplulukçu
düşünür, meşruluk kriz'ıni, yansrz oldtığu iddiasıyla beliren siyasal iktidarın, aslen

74 J. tJaberınas/ Lcgitiıııtıtitııı Crisis, Londra: Heinemanıı/ 19B0, ss. 33-94.
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çoğunluğun görüşüyle biğmlendiğini ileri sürerek toplumsal açıdan tanımlama gi-
rişiminde bulunurlar. Bu durumda, liberal devletin yarathğı eşitsizlikleri giderecek
yeni yönelimlerin arayışı kaçırulmaz bir hal alır.

d. Pozitif Özgürlük ve Toplulukçu Argümanlar:

Liberal geleneğin tanım gereği eşitliği siyasal ve hukuki eşitliklerle sınrrlaması-
nrn ve aynmcr olmama ilkesine dayalı olarak kamusal alanda tanınmanrn -özellikle
temsili yönetimlerin sorunlanyla iç içe geçerek- çoğurılukla ilişkisini görmezden
gelmesinin sonucu olarak giderek vurgulu hale gelen topluluk bilinğ çağdaş liberal
demokrasilerin topluluk haklan ve kimlikler adına eleştirilmesine neden olur. Liberal
demokrasilerin, Amy Gutmann'rn deyişiyle eksik olarak kurumsallaşmrş olan "bütün
insarüara özgir ve eşit varlıklar olarak davrarulır" biçimindeki evrenselci ikesininls
gerektirdiği devletin yansızlığı idesi, yurttaşların özgi.ın külttirel kimliklerinin ta-
runmadığı ve bu kimliklere saygı gösterilmediği gerekçeleriyle sert tarhşmaların
konusu haline gelir.

Toplulukçu argümanlara göre liberalizmin yansızhk miti, birbirlerinden çok da
ayırt edilemeyen iki açıdan sorurıludur. Bu sorurüar, ahlaki ya da Charles Taylo1ırı
deyişiyle "pozisyonalma"ya|6 ilişkin "normatif sorurüar" ve kimliğe itişkin "ontolojik
sorunlar"drr.

Liberal ahlak kuramına normatif açıdan yapılan eleştiriler, iki başhkta toparla-
nabilirler. Bunlardan ilki, liberal ahlak kuramının, her bir bireyi, seçtiği iyi yaşam
biçimine saygı duyulması gereken atomik varlrklar olarak tanımlayışına ilişkindir.
Bu noktada liberal kuramrn en tipik niteliği, bireylerirç iyi yaşama ilişkin seçimlerini,
devlet ya da toplumdan büsbüti.in bagrmsz bir biğmde yaptığına duyduğu inançtır.
Liberal bakış açısı bu inancrnr, kurguladığı devlet modeliyle de destekler.

Liberal devlet arüayrşı, fü farklıbiğmde kurgulanabilir. Faydacı ç2gideki klasik
liberaller için devle| bireylerin barışçıl bir yaşam sürmeleri için bir denge mekaniz-
masrdrr ve bu açıdan ahtaki içerikten yoksundur. Bu çizgide devlet, bireyleri ahlaki
olarak yönlendirme ya da belirleme güci:nden yoksrın, ttimüyle atüaki olarak yar:s.z
bir araçhr. Öte yandan Immanuel Kant ve ontın çağdaş yorumcusu John Rawls'ta
beliren bir diğer liberal bakış açısmdans4 devletin yükümlülügü, bireylerin seçtikleri
yaşam biçimlerini sürdürme hakkına saygı duymayı gerektiren bir ahlaki içerikle
belirir. Evrensel saygr temasında beliren bu ahlaki içeriğin varolabilmesi ve sürdürü-

15 A. Gutmann, "Giriş", Çokkiiltiirciiliik, yay.haz. A. Gutmann, çev. O. Kabakçıoğlu, Istan-
bul: Yapı Kredi Yayınları,, 1996, s.29.

16 C. Taylor, "Yanlış Anlaşmalar: Liberal-Cemaatçi Tarhşması", Liberaller ae Cenınatçiler, der.
A. Berten, P. Da Silveira ve H. Pourtois, çev. Ç. Tanyar, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları,
2006, s.78.
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lebilmesl liberal siyasetin merkezi kavramı olan adaletin sağlanması şarhna bağhdır.

Ancak farklr iyi arüayışları karşısında adaletin kapsavıohğr, yine belirli bir içerikten

yoksun olma durumuyla olanak kazarıır.17

Liberallerin bütiinüyle bireysel iyilerin gerçekleştirilme olanaklarının açrlmasr-

na yönelik bu bakış açrsr, toplumsal yaşam:n önem ve değerine ilişkin Aristotelesçi

görüşlerin izlerini taşıyan toplulukçular tarafindan, bireyin yaşamında toplulukla
paylaştsı kiiltiirel ve ahlaki pratikleri görmezden gelmekle eleştirilir. ToplulukE-ılara

göre siyaset, yalnızca bir denge ve denetleme mekanizmasının korunmasr ve sür-

dürütmesinden ibaret olmayp a).nr zarnanda gelenek ve göreneklerle kabul edilen

erdemleri uygulamaya yönelik bir etkirüiktir. Bu açrdan bireylerin olduğu kadar
toplulukların da ahlaki değerlerinin korunup tanınması, ait olduklan topluluklann
değerlerinin taşryrcrsr olan yurttaşların siyasete eşitler olarak katılabilmelerinin ön

koşuludur.

Liberalizme normatif açıdan yapılan ikinci eleştiri ise Alasdair Machıtyre'dan
gelir. Maclntyre'a göre liberalizmin ti.im a}üaki değerlere ilişkin eşit mesafeli duruşu,

yurttaşlan eylemlerinde kullanacakları a}üaki doğrulama olanaklarından yoksun
bırakrr. Başka bir deyişle liberal bakrş açrsr, bireylere ahlaki herhangi bir kriter sun-

mamakl4 bireylerirç eylemlerini denetleyebilecekleri olanaklan da ortadan kaldırmrş

olur. Buna karşırı toplulukçularrrı, toplulukların kimliklerinin tanrnmasına dair ta-

lepleri, kişilerin siyasal ve toplumsal atüaka ilişkin bir değerlendirme yapabilmeleri

için belli bazı a}üaki değerlere, değerlendirme öncesinde sahip oldukları düşiincesi

temelinde belirir. Bu açıdan kişiler, topluluklarının, kendilerine sunduklan atüaki

yapılann birer taşıyıcısıdır.

Böylece çağdaş dtınyanııı siyasal eğilimleri, son dönemlere kadar yine bir diko-
tomiyle karşı karşıyadır. Alasdair Maclntrye liberalizm ve toplulukgı|ısk (communi-

tarianism) arasındaki temel ahlaki karşıthğı, liberal bireycilik ve Aristotelesğ gelenek

arasındaki karşıtlıkla özetler.18 Liberallerin bireyci bakış açlanna karşın, toplulukçular

Aristoteles'in her toplumun bt "aib|r amaçla''19 kururduğu düşiincesindenhareketle,
topluluğa teleolojik bir değer yüklerler. Arnk topluluk hem bireyin kirrüiğinin oluşu-

munda hem de a}üaki seçimlerinyapılmasındabüyük önem taşıdığından, topluluğu
korumak ve ona hizmet etrnek; başka bir deyişle topluluğu ve topluluğun paylaşılan

değerlerini ortak iyi olarak değerlendirmek kaçınrlmazdır.

A. Tunçel, Bir Siyaset Felsefesi -Cııınhııriyetçi Özgi.irliik, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayın-
ları, 2010, s. 68.
A. Maclntyre , Erdenı Peşiııdt: -Ahlak Teorisi Üzeriııe Bir Çalışma, çev. M. Özcar., İstanbul:
Ayrıntı Yayınları, 2001, s.381.
Aristoteles, Politikn, çev. M. Tunçay, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları, 2004, s.7.
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Ancak liberallerin sıklıkla eleştirdiği i.izere toplulukçu görüşiin iyi yaşama ilişkin
bir belirlenimi takip edişi, çağdaş di.inyarun çoğulctıluğuyla uyumsuz bir idealdir.
Herhangi bir iyi yaşama tanınan üsti.inlük, diğer iyi yaşam biğmlerini dışlayıcı ola-
bileceği gibi, farkhhklarr reddetme eğiliminde olan aşrrr bir milliyetçiliğin de öniinü
açma potansiyeline sahiptir.

Liberallerin bu eleştirisi şrğında, çağdaş toplulukçular arasrnda topluluğun
tarumr açısından önemli farklar belirir. Radikal toplulukçular, her ti.irden dışlama/
dışlanma ihtimaline rağmery topluluğu, kimlik ve külti.irel bağlarla tanımlamaya
devam ederken; toplulukçuların büyük çoğunlugu, klasik cumhuriyetçrlign izinden
giderek, topluluğu kültürel değil, siyasal topluma duyulan sadakatle tanrmlama
girişiminde bulunurlar. Başka bir deyişle çağdaş toplulukçuların öniiı:ıde topluluğun
siyasal otonomisini sağlamak üzere iki yol belirir; ya topluluk değerlerini korumak
adına özerklik, federasyon gibi öz-yönetim biçimlerini destek]emek ya da kimliS,
klasik cumhuriyetçi arüayışın ileri sürdüğü gibi siyasal katılım ve tarunma boyııtunda
dile getirmek.

Bir özgrirliikbiçimi olarak öz-yönetim idealini özerklik ya da federasyon talepleriyle
gerçekleştirme çabası, çağdaş siyasetin temel tartışma a]arılarırıdan birini oluşturmakla
beraber, uygulamadaki federasyon ömeklerinin geniş arüamdaki toplumsal birliği
sağlamada yaşadığı başarısızlıklar, bu ti.irden siyasal yapıların eleştirilmesine de yol
açmıştır. Kanada Belçika Hollanda gibi ömeklerdeki federasyoır ya da kültürel bir-
liklerin öz-yönetimliliği ilkesi, devletleri, ayrılıkçı hareketlerin tehditleriyle yizyize
getirmiştir. Tüm bu ömeklerde öz-yönetimlilik, giderek geniş anlamdaki topluma
entegrasyonu engelleyici bir niteliğe büri.inür. Ancak daha da önemlisi bu ti.irden bir
örgütlenme biçiminirç ister istemez bireylerin kişisel kararlarıyla kendi külti.iri.inden
farklı olan külti.irel yapılar içerisinde yer alma taleplerine de karşılık vermede yetersiz
kalışıdır. Başka bir deyişle bireyin topluluğuyla arasrna mesafe koyma olanağıru red-
deder. Bireysel talepleri ikincil plana atan bir yaklaşımla kimliği koruma çabasıys4
bireyi topluluk içinde eritebilecek ve böylelikle bir sonraki aşamada yönetimi giderek
totaliter bir niteliğe büriındürebilecek riskleri de gündeme getirir.

Toplulukçu kuramcrlann öniindekibir diğer seçenekse klasik cumhuriyetğliktir.
Klasik cumhuriyetçilik, kahhmı, siyasal toplumun bir üyesi olma açrsından değerli
bulan pozitif özgürlük kuramıyla kendisini ortaya koyar. Yurttaşlann özgürlüğ-i.ini.in
kamusal faaliyetlere siyasal katılımla tanımlanıyor olmasr ve bu açıdan siyasal top-
lumun öncelenmesi klasik cumhuriyetçilerin ilgisini ortak iyiler üzerine yoğurüaştı-
rrrkery ister istemez atüaki bir bakış açıslrun benimsenmesine de yol açar. Yurttaşlar
kolektif karar süreçlerine dAhil olarak hem ortak iyiyle ilgili bakış açısr edinirler hem
de ortak iyiyi bireysel iyilerinin önüne geğrdikleri siyasal sürecin bir parçasl haline
gelirler. Bu nederüe klasik cumhuriyetçilik, liberalizmıry evrenselliğe bireysel yarar
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ve isteklere yapmlş olduğu vurgJya karşu-ı; yerellik r.e ahlaklı yurttaşlık temalarıru
özgürlüg-un bir parçası olarak savunurlar.2') Yerel olana duyulan sadakatin ahlaki
olarak topluluğun iyisini öncelemesi, klasik cuımhuriyetçi argümanların topluluk-
çulann tanrnma taleplerini de içerecek biçimde genişleyebilmesini sağlar. Böylece
toplulukçu eleştiriler, klasik cumhtıriyetçiliğin içerisinde kendisine yer bulurkery
klasik cumhuriyetçiliğin argümanlannın da yenilenmesine yol açar. Bu açıdan klasik
cumhuriyetçiliğin çağdaş takipçilerinin yorumlannda siyasal kahlrmı amaç kılan p<ızitıi
özgürlügün değeri, yurttaşların sahip oldukları farklı kimlikleri tanrnrr kılmasında
yatar. Başka bir deyişle klasik cumhuriyetçiliğin ortak iyiye dair yerine getirilmesini
gerekli gördüğü yurttaşlık ödevleri, arhk toplulukçuluğun tanrnma taleplerinin de
karşılanmasr anlamrna gelir. Yurttaşlar karşılıklı olarak katılımda ayru zamanda
kimliklerini de ortaya koymuş olurlar. "(...) kimlik, bir insanın kim olduğunu, bir
insan olarak kendiıri tanımlayan temel niteliklerin ııeler olduğunu anlaması gibi
şeyleri" gösterdiğinden,rl bireylerin yanlrş anlaşılmasuıa ve yargılanmasrna karşılık
kendini ifade yolu olarak, klasik cumhuriyetçiliğin olanakları dAhilinde, kamusal
katılıınla çözümlenir.

Klasik cumhuriyetçi anlayışm çağdaş dünyada yeniden hahrlanması için
yol gösterici olan Hannah Arendt'e göre kamusal katılımda anlamrnr bulan siyase|
farklıların karşılıklı diyaloğunun bir sonucudur. Böylece her tiirden farkın ayrımolığa
uğrama riskine karşın kamusal kablım, farkların biraradalığı ardamında çoğulluğun
anahtarını oluşturur. "Bu tiir bir yaklaşımd4 politik düşiiniiş ve söylemin kendisi
(...) yalrrızca diyalojik olarak ve çoğulluk içinde ortaya çıkabildikleri içiry politik bir
eylemdir."22

Bu durumda siyasal bir toplumurı ön koşulu, kişileı:in kendi adlanna konuşabildi$
ve eyleyebildiği, başka bir deyişle ancak tahakkümün olmadığı bir kamusal alana
kahlımdan doğan karşılıklı işbirliği ve güvendir. Böylesibir tasanmda kamusal alan,
her şeyden önce bireylerin tek başlarına karar verdikleri eylemleri ortaya koyacakları
bir alan olarak değerlendirl|emez; aksine kamusal alan, her bir bireyiru eyleminin
diğerlerinin bilinçli olan ve olmayan eylemlerinin sonuçlarına bağlı olduğunun far-
kında olmasıyla varolabilir. Başka bir deyişle kişisel otonomi, ancak sosyal çevreye
bağh olarak olanaklıdır ve bu açıdan otonom eylem de "paylaşılan ortak yaşama
siyasal kahlım" ile bağlanhlıdır.

Aristoteles, Jean Jacques Rousseau gibi klasik cumhuriyetçiyazar|arın külttirel
farklılıklara duyarsız yurttaşlık tarumlarınrn, elbette ki çağdaş di;nyanın kimlik so-

20 F. Üstel, Yurttaşlık ııe Demokrasi, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 7999, s.71,
21 C. Taylor, "Tanınma Politikası", Çokkiiltiirciiliik, der. A. Gutmann, çev. Y. Salman, İstan-

bul: Yapı Kredi Yayınları,1996, s,42.
22 F. Berktay, "Heidegger ve Arendt'te Özgürlük: Bir Kesişme Noktası", Defter Dergisi, sayı

42, s.28.
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runlarr karşısında bir altematif üretemeyeceği açıktır. Ancak özellikle Aristoteles'in
cumhuriyetçi görüşlerini çağdaş di,inyada yeniden yorumlayan Hanrıah Arendt ve

-her ne kadar ilk eserlerinde toplulukçu geleneğin argümanlarını ortaya koymuş
olsa da- Charles Taylor gibi cumhuriyetçi kuramcrlar, siyasal topluma katılımda

gerçekleşen karşılıklı tanrma ve tanrnma etkinliği yoluyl4 toplulukçu kuramcıların
dile getirdikleri kimlik sorunlarrnr da bir çözüme ulaşhrırlar. Bu açıdan ya|nızcabi-
reylerin deği| bireylerin toplulukla bağından doğan kimlik yapılarının da tanınması

anlamındaki otonomi, yakıızca iktidardan gelebilecek olan müdahale ya da tahak-

kümden korunmakla değil, aynı zamanda siyasal yaşama kahlımla sağlanabilir ki,

klasik cumhuriyetçiliğin dilinde bu kahlımın anlamı özgürlüktür.23

özgürlüğün katılımla özdeşleştiği bu anlayış daha önce de belirtildiği gib1

Aristotelesğ siyaset görüşi.ınden kalmaklanan, kendi kendisinin efendisi olma anlamr

taşıyan kişisel otonomiyle de uyum gösterir. Çağdaş yorumcular ise, kamu alanına

katılımda beliren bu ttirden bir özgürlük anlayışını, bireylerin ve onlara ait kimlik
değerlerinin siyasal alanda temsili anlammda özgürlügıin olanağı olarak yenilerler,

Birey kendini gerçekleştirmek adına temel amaçlarını kamu alanında onaylatma

ihtiyacı duyar. Bu nederüe liberal düşi_iırıürlerden farklı olarak, kamu, arhk bireylerin
özgün amaçlarrnrn barışçl yollarla uzlaşhrrlma alanr değil, bir tannma ve kendini
gerçekleştirme alan_ıdır.

Böylece ]iberal görüşlerin savunuculanyl4 siyasal otonomiyi ve katılrmı önceleyen

klasik cumhuriyetçiliğin düşi.inürleri arasındaki en temelli fark, siyasetin tanrmrna

ilişkin olarak belirir. Siyasetin amaclnln/ "eşit haklar ve bu hakların yurttaşlara eşit

dağılımın:n bir uygulaması" olarak mr, yoksa "yurttaşların kimlik, değer ve derin

amaçlarının ortaya konulması" olarak mı anlaşıldığı iki gelenek arasındaki farkın
en açrk ifadesidir. Bu ifade içkin olarak çağdaş demokrasinin tanınma sorununu
gündeme taşır. Liberal demokrasiler bireyi eşit hak ve özgürlüklerin taşıyıcısı olarak

kurgtılarken;bıyazıdaz;unan zaın€ın klasik cumhuriyetç zamanzamanda toplulukçu

olarak anrlan eleştirel düşünürler, siyasal özgürlük ve eşitliği, "tanınma" kavramma

içkin bir açıdan yargılarlar. Thnınma, kişilerin kolektif öz-yönetime katılrmlarının
ilk basamağını oluşturur; çiinkü öz-yönetime katılım, kimlik olarak tanrnan somut

bireylerin eşit bir koşulda karşılıklı ilişkiselliklerini gerektirir.

Özgürlüg-un kolektif yönetime kahlm yoluyla olanaklı krlrnmasr, aümr zamanda

[beral geleneğınbirbirlerinden keskin çizgilerle ayırt ettiği der4et alanr ya da kamusal

alanla sivil toplum alarunr bir araya getirir. Ancak kamusal ve özel alanlar arasındaki

bu yakınlaşma ve eşitligin kurulması amacıyla devlet müdahalesinin onaylanması,

beraberinde bazı sorurüara da yol açar. Her şyden önce gerek toplulukçulara gerekse

klasik cumhuriyetçilere, özellikle liberal gelenekte yer alan kuramcılar tarafindan

23 I. Honohan, s.778.
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yöneltilen başlıca eleştiriler, devletin müdahalesinin ve ortak iyinin herhangi bir birey
tarafindan reddi durumunda toplumun birey üzerinde uygulayabileceği baskının
srnrrlarrna ilişkin olarak belirir.

Liberaller ve toplulukçular arasında20. yizyıln ikinci yarrsından itibaren öne

çıkan bu dikotominin çözümü ancak siyaset felsefesi dahilinde yeni yönelimleri ara-

maktan geçer. Bu arayış liberal-toplulukçu dikotomisinin yaru sıra modem diinyayı
pozitıf ve negatif özgürlük kavramlarıyla büyüleyerek altematif özgürlük tartrşma-
larının öniinü kesen Berlin'in görüşlerinin de eleştirisini içermek zorı.ındadrr. Çtinkü
çağdaş diinyanın ihtiyacı arhk hem liberallerin hem de toplulukçuların taleplerine
yanrt verebilecek; başka bir deyişle hem birey hem de topluluklan koruyabilecek
yeni bir özgürlük tanrmrdrr. Bu tanrm, söz konusu kutuplaşmayr aşma denemesi
olarak özellikle cumhuriyetğ görüşlerin çağdaş yorumunu yapan düşi.inürlerin
eserlerinde belirir.

e. "Tahakkümsiizlük Olarak Özgürlük" ve Cumhuriyetçilik
"Tahakki.imstizlijk olarak özgjırliik", libera] gelene$n öngördügü "müdahalesiz-

lik olarak özglırlilk" anlayışının eleştirisi iizerinde yükselir. Liberal gelenek, bireyin
özgürlüg-unü kısıtlayan doğrudan ya da aktiiel müdahalelerin yok edilmesini hedef-
lerken; tahakkümsüzlük olarak özgürlük ideali, tahakkümü de doğrudan müdahale
kadar bireylerin özgürlüklerinin önünde bir engel olarak görür. Cumhuriyetçilik -Bir
ÖzgürlükYönetimiadlı eserinde tahakkümsüzlük olarak özgürlük kavramrnr incele-
yen Philip Pettit'e göre "tahakküm",bir failin başka bir fail üzerinde keyfi temelde
müdahale edebilme kapasitesidir.2a Petti| "müdahale" ile "tahakküm" arasrndaki
farkı, köle-efendi ilişkisi ömegiyle açıklar. Bir köle, her ne kadar iyi ve seğmlerine
müdahale etrneyen bir efendiye sahip olsa da yine de köledir. Köleyi köle kılan
müdahale değil tahakküm tehdidi yani her an keyfi bir müdahaleyle karşı karşıya
kalma riskidir. Köleyi kölelikten kurtarmarun yolq ancak keyfi müdahale gibi her
an bir müdahaleye uğrama riskini, yani tahakkümü de ortadan kaldırmaktır.

Bu durumda tahakkümsüzlük olarak özgürlük sa,,"unuculan için özgürlüği.in
arılamı, liberallerin öne sürdüğü gıbı, seçim olanaklarınrn çeşitliliğnde ya da çoklu-
ğunda değil, tahakkümsüz seçim olanakların:n varlığrnda gizlidir. Başka bir deyişle
bireyin özgürlüğü, karşısrndaki seçeneklerin çokluğuyla değerlendirilemez; daha çok
bireyin karşılaşhğı seçenekleri, dışsal bir belirleyici ve yönlendiriciden uzak, bütti-
nüyle kendi kararına bağlı olarak kullanabilme kapasitesine sahip olup olmamasıyla
değerlendirilebilir.

24 P. Pettit, s. 80
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"Müdahalesizlik olarak özgpr|ik" -Berlin'in deyişiyle negatif özgürlükte-,

bireyin yaphgı işlere ya da seçimlere dıştan ve doğrudan bir müdahalenin olmayı-

şıru gerektirirken; "tahakkümsüz olarak özglsrlik", bireyin seçtiği eylemlerin keyfi

müdahaleden korunuyor oluşuna bağhdır. Bu türden bir özgürlüğün ön koşulu

bireylerin ya da kurumların, diğer bireylerin ya da kurumların eylemleri/etkinlikleri

iızerinde tahakküm kurabilme olasılıklarının yok edilmiş olmasrdu. ]bhakkiimsiızlfü,

sadece tahakküme uğrama riskinin yani köleliğin değil, aynr zamanda tahakküm

etme isteğinin yani efendi olma isteğnin de yok oluşudur. Nitekim Machiavelli de

insanın özgürlük aşkmı yönetme deği| yönetilmeme arzusu ile açıklar.25

Müdahalesizlik olarak özgürlük ve tahakkümsüz olarak özgürlük kuramlarıru

bir de tersten okursak, aralarndaki fark daha da belirginleşecektir. I-iberaller için

özgürlüğiin zrth en açık ifade biçimiyle "srnrrlanma"; tahakkümsüz olarak özgpır|i-

ğün karşıtı ise, kölelik ve başkalarının iradesine bağımhlıktır. Bundan dolayı Pettit,

cumhuriyetçi gelenekle özdeşleştirdiği tahakkümsüzlük olarak özgürlük idealini,

"müdahale karşısında, özel olarak da keyfi müdahale karşısında güvenlik"26 sağ-

layan özgprlük olarak açıklar. Bu güvenliği sağlayacak ve tahakkümsüzlük olarak

özgürlük arüayışının siyasal belirlenimini ortaya koyacak oliınsa açıkç4 dezavantajh

gnıpları, avantajh grupların tahakkümünden korumayı bir ilke haline getiren hukuk

devletidir.

Hukuk devleti, y.ı-ırttaşhk stati.isüyle ilişkili olarak özgürlüğün koruyucusudur.

Pettit'in önerdiği cumhuriyetğ gelenek, bu noktada,liberal düşüncenin "devlet" ve

"yasa"sıylabir karşıtlık oluşturur. Liberal görüş, devleti özgür seğmlerin yapilabildigi

alanlarr azaltarınihai kötiilük ve müdahaleci bir güç olarak görürken; cumhuriyetçi

gelenekte devletin özgürlügü ile yurttaşur özgürlüğii arasında "a .rru,Iık" ilişkisi ku-

rulur. Bir başka deyişle yasalıl* düşüncesiyle özgürlük arasnda bir ilişki vardrr ve

bu ilişki iki biçimde kurulur.

İlk olarak yasalarını y.urttaşlarının iradelerine dayanarak özgürce belirleyeme-

yen bir devlette, özglır yurttaşlardan söz edilemez. Bu açıdan "yasa zorunlu olarak

müdahale ile ilgilidir ama öz olarak baskıcı da olsa söz konusu müdahale keyfi

olmayacaktır. Bu bir yurttaşın özglır olduğu koşulların şehrin ya da devletin özgür

olma koşullanyla bir ve a}mı oldu$ına dair cumhuriyetçi iddiayı da beraberinde

getirir."z7 Cumhuriyetçi kuram, liberal kuramrn bütünüyle bireylerin özgürliiğüne
odaklanan bakış açısrna karşrn, özg;ır bireylerin ancak özg§r devletlerde yaşayan

25 N. Machiavelli, Discourses oıı Liııy, çev. j. C. Bondanella ve P. Bondanella, Oxford: Oxford
University Press, 1997, I. 5, ss. 31-32.

26 P. Pettit, s. 79.
27 P. Pettit, s. 61.
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bireyler olduğuna dair bir bakış açısını da beraberinc-te getirir. Başka bir deyişle ba-

ğımlı durumdaki bir devlethı y,ı-ırttaşlarının özgürlüg-unden söz edilemez.

Devletin bağımsızlığının ilk anlamr, başka bir devletle bağımlıhk içeren her tiir-
den ilişki biçiminin redc-lidir. Bu açıdan devletin, iradesi olmaksızın üzerinde kurulan
ve yurttaşların iradesiyle kullandığı her tiirden yetkisini sınırlayan bir üst egemene

bağımh olduğu durumlarda, yurttaşların da özgürlüğü olanaklı değildir. Ancak öte

yandan devletin bağımsızlığı bir diğer aıılamda, iktidarın yetkilerini, bir kişi ya da
kişilerin keyfi uygulamalarla kullanımınrn engellenmesini gösterir. Yasalarla çevrili
olduğundan keyfi davranma olasrlığı bulunmayan devlet, kişi ya da kişilerin değil;

bütiiniiyle devletin egemenlik kaynağını oluşfuran yurttaşların onayıyla kurulan
kurumların oluşturduğu bir yapıdır. Nitekim Pettit'ln kurumlar üzerine öne sür-

düğü argümanlar, cumhuriyetçi kuramı:r en güçlü v;ınlnr oluşfururlar.28 Bireyleri
bir başkasının keyfi müdahalesinden koruyan hukukla sınırlı devletin kurumları,
tahakkümsüz özgırlnğtın varlrk nedenidir. Bu açıdaır özgürlü( salt yasann değil,

hak ve sorumlulukları koruyabilmek için yapılan kurumsal düzenlemelerin bir
sonucudtır.

O halde I'ettit için cumlıuriyetçi bir devlette özgürlük, çağdaş demokrasi söy-

leminin sıklıkla vurguladığı gibi, aktif politik katı]ımı zorunlu kılmaz. Bu açıdan
"tahakkümsüzlük olarak özgıirlük", Berlin'in "pozitif özgürlük"le özdeşleştirdiği
ve cumhuriyetçi geleneği de dAhil ettiği kahlımda beliren özgürlükten çok, negatif
özgürlük kavramına yakındıı:. Ancak yine de "tahakkümsüzlük olarak özgürlük",
"müdahalesizlik olarak özgürlük"te ortaya çıkan devlet ve birey özgürliiklerinin
arasındaki gerilimi giderme potansiveliyle, "negatif özgürlük"ten de ayrılır.

Böylece Pettit ve berrzer görüşleri taşıyan çağdaş cumhuriyetçiler için bireysel
özgürli.ık ve devletin tizgürlügü karşıt dinamikler olmaktan çoh birbirlerini destekleyici

güçler o]arak anlaşılabilir. Bunun bir cliğer anlamrysa tıplulukçulann topluluk adına
ihmal ettikleri bireysel özgürlükleriru liberallerinse bireyler adna göz ardı ettikleri
topluluklarur özgürlük ve eşitliğiırin cı-ımhuriyetçi gelorekte bir arada düştinülebilme
olanağina sahip olduklandır.

Yasa ve özgürlük arasındaki ilişkinin bir diğer boyufuysa, özellikle sosyal si-

yasaların tıygulanmasıyla ilişkili olarak belirir. Liberiıl gelenek dAhilinde devletin
olumlu ya da oltımsuz her tiirden müdahalesi özgiirlüğü daraltan müdahaleler
olarak değerlendirilirler. Btı dunımda ekonomik ve toplumsal açlardan dezavantajh

bireyleriry bütiinüyle talilrlerine ya da yine talilılerine bağlı olarak verili durumda
bulunan yeteneklerine terk edildikleri ileri sürülebilir. Oysa müdahaleden çok
keyfi müdahaleyi özgürlii$in tehdidi olarak değerlendiren cumhuriyetçiler için,
yeniden dağıhmcı bir sosyal devlet modell dezavantajlı kesimi avantajlı kesimin

28 B. Brtıgger, Re1ııılılicnııTlıeory iıı Politicnl Tlıoııglıt, Londra: MacMil]iaıı Press, 1999,s.7
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keyfi müdahalesinden koruyacak bir ideal haline gelir. Böylece "tahakkümsüzlük
olarak özgürlük" ideali, her bir bireyin bir diğerine bağımh olmaksızın keııdi adna
konuşabileceği ortamı sağlarkery çoğulcu bir demokratik yapıya ulaşmarun da ön
koşullarıru hazırlamış olur.

Bu açıdan liberal görüşlerin aksine "tahakkümsüzlük olarak özglır|ik" düşi:n-
cesi, bireyleri, sadece devletten gelebilecek müdahaleden koruyarak, öze| alanda
kaderlerine terk etmeyecek; yurttaşlarm aile, ev, iş vb. yaşam alarüarındaki özgür-
lüklerini de diğer bireylerden gelebilecek müdüalelere karşı koruyacak bir devlet
biçimi tasarlayacakhr.

Ancak tam da bu nokta, cumhuriyetçiliği, özellikle liberal düşı-inürler tarafından
yapılan şiddetli eleştirilerin hedefi haline getirir. Görüldügli gibi cumhuriyetğ düşiince
geleneği d6hilinde öze| alrı, hukuk yoluyla müdahaleye açılmakta ve bu açıdan da
kamusal alan içerisinden tanımlanmaktadır. Dolayısıyla kamusal alan ve özel alanı
kuşahcı olduğu düşi.inülen "tahakkümsiizlük olarak özgprliik" düşiincesi, özel alanın
kendi kendisini tanımlamasrna olanak bırakmamakt4 özel alanın özerk bireylerinin
oluşturacağı her ilişğ liberallerin devlet alanı olarak tanmladıklarr kamusal alana
dair kurallar tarafindan belirlenmektedir. Liberal düşiince özel alanı doğal haklar
kavramr gereğince, devletin giremediği alan olarak doğrularken; "tahakkümsüzlük
olarak özglır|ik", özel alanı korumak adına toplumsal tahakkümsüzlüğün artrşrru,

yani bireylerin birbirleri üzerinde girişebilecekleri olası bir müdahale savaşımınrn
engellenmesini, adalet olarak görür.29

O halde buradan hareketle denilebilir ki adaleti, yani toplumsa] tahakki.imsiizlüğü
sağlayacak olan, yine devlet ve onun kurumlarıdır. Liberal düşiinürler tarafindan her
ne kadar bu hirden bir toplumsal düzen]eme, bireyleri "müdahale şeytanr" ile karşı
karşıya bıraksa da yine de toplumsal alandaki adaletsizlikler nedeniyle dezavantajlı
olan grupların kazanrlacak özgürlükler adına yapılacak müdahaleleri kabul etmek,
cumhuriyetçiler açısından kaçınrlmaz bir sonuçfur. Nitekim bu sonuç Pettit'e göre,
"tahakkümsüzlük olarak özglır|ik" söyleminirç feministler, çevreciler ve çokkülttir-
lülük savunucuları gibi dezavantajlarıbizzat deneyimleyen gruplar tarafindan bir
dil olarak benimsenmesini doğuracakhr. Böylece tahakkümsüzlük olarak özgürlük,
liberal demokrasilerin yarutlamakta zorlandığ toplulukçu talepleri de içererek, çağdaş
siyasetin dikotomisini çözme girişimi olarak değer bulur.

Thhakkümsüzlük olarak özgürlük ideali bir şeyin yokluğu i.izerine temellendiril-
diği ölçüde negatif, toplumsal bağların karşılıklı ilişkiselliğini vurguladıS ölçüde de
pozitıf özgürlük taraftarlarının taleplerini karşılayabilme olanağına sahiptir. Ancak
tahakkümsüzlük olarak özgürlük idealini pozitıf özgürlük idealinden ayırt eden
ve böylece klasik cumhuriyetçilikle çağdaş cumhuriyetçilik arasında ortaya çıkan

29 B. Brug1e-t, s. 8.
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temel fark, klasik cumhuriyetğlerin topluluğun ortak iyilerine katrlımınr başlıca
amaç kılarkerç çağdaş cumhuriyetğliğin kahlımını siyasal özgürlüklerin korunduğu
noktada değerli bulan araçsal bal«ş açısı olmaktadır. Çağdaş cumhuriyetçilere göre
siyasete anlamınr veren kahlrmdan çok özgürliıktiir. Bu açıdan özellikle giiniimüzde
demokrasi arüayışının her türden kab]rmı meşrulaşhran ve siyasal sayan bakış açısna
karşılılç çağdaş cumhuriyetçilik, sadece özgürltik adına yapılan katılrmı onaylayacak
ve böylece bir arı]amda demokrasinin sırurıru çizecektir.

Sonuç

Kuşkusuz herkes özgürlügü arar ve özgpr kalmak için bazen bireysel bazen de
topluluk olarak çaba gösterir. Bunun nedenl özgürlüğtin insanrn ayırt edici niteliğl
bir varoluş koşulu olmasından ileri gelir. Bu açıdan insarıların bir arada varoluş-
larrnrn düzenini inceleyen siyasete de anlamınr veren merkezi kavram özgürlük
kavramrdrr.

Özgürlük kavramr çağdaş dünyanın siyasal tarhşmalannın da merkezi ekse-
nini oluşturur. İster liberal ister toplulukçu isterse cumhuriyetçi olstın, her tiirden
siyasal arayışın hedefi özgürlfüti.ir. Başka bir deyişle özgürlük arayrşr, ttim siyasal
eSlimlerin ortak noktasrdrr; aralarındaki fark, özgij/ıük tanrmlarından ve bu ta-
rumlan gerçekleştirmek üzere benimsedikleri dilin farkından kalmaklanrr. Sonuçta
giinümüz di.:nyasında çeşitlenen ilgi ve ihtiyaçlar doğrulfusunda çeşitlenen farkh
özgürlük dilleri oluşur.

Tüm bu yaratılan dillerin özgürlük taleplerine yanrt verecek bir altematif araylşL
bugtiniin siyaset di.inyasırun en belirgin özelliği olmakla kalmayıp demokrasinin de
bir gereğidir. Nitekim gi.ınümüzde giderek yiikselen demokratik rejim özleminin
kaynağr yine özgürli.ik vaadinden kaynaklanr. Ancak özgürlüğiin farklı farklı ta-
rumlanmasr, tiim bu talepleri ayru anda karşılayabilecek bir yönetim modeli ara}nşıru
gerekli kılarkery özgürlük kavramrnr her seferinde yeniden tanrmlamayı gerektirir.
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