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SUNUŞ

"Felsef'e Söyleşileri" seminerler dizisi 2O0l yılı Nisaı,ı ayında, Maltepe

Üniversitesinin o yıllarda konumlandığı Dragos yerleşkesinde başlayan bir

düşünsel scliivcn,,, Bu serüvene başJarken aırıacımız felsefi düşünmcyi,

felsefe bilgisini yaygınlaştırmak. lelsefeye ilgi,,e merak duyanları felse-

feyIe daha yakından tanıştırıı-ıak ve belki de gündclik yaşamın koşuşturma-

sı içinde araçsal ilişkileri aşacak oılamı bulamayanlar için entelektüel bir

tanışıklık çevresi ııluştuımaktı. Bunca yıJdır süregelen bir seıııiner prog-

ramının büyük ölçüdc bu amacını gerçekleştirdiği de açıktır. Başlangıçta

küçük bir tartışıı,]a glubu olarak başlayan "Felsefe Söyleşileri" çer resinin

üyeleri, bugün yüzleri aşmakta, fhrklı yaş ve meslek grubundan yüzlerce

kişiyi lelsele tutkusuyla, kendini, başka'yı, insan-dünya-bilgi ilişkisini öğ-

renme, tartüşma, anlama isteğiyle birleştirmektedir,

Daha ilk yıllardan beri, günümüz dünyasında f'elscftı,ıin cksikliğinin yaratl-

ğı sorunlarla karşılaştıkça, felsel'eyc duyulan istek ve ihtiyacı fark ettikçe, bu

düşün çevresiııin yüzlerce kişıyle sınırlı kalmasının da haksızhk olduğunu

düşündük. Bu nedenle daha fazla f'elsef'e dostunu gün gcçtikçe genişleyen

çevremize, zengin düşünce dünyamıza davct edebilmek amacıyla söyleşile-

ri kitaplaştıımaya başladık. Bu güne kadar "Felsefe Söyleşileri"nde yapılan

tiim konuşmalaIü iki yıllık dönemlerle bir araya getirmeyi hedefiedik, İlk iki
cilt (Felse/b Söyleşileri 1-IL, knel Yoklaşımlcır-Kovramlcır-Sorunlar; Eği-
ıim ve Kiilıür Felse/bsi,2003; Fels,li Sti,|,lrşibi lll-t V: Eıik. jnsn Hakla-

rı,2006) Betiil Çotuksöken'in editörlüğünde yayımlandı. Sonrakiler ise son

derece aıılamlı, verimlj bir işbirliğinin ürünü: 3. ciltte, Ahu Tunçcl (Felse/e

Sövleşileri V-VI: Siyasel Felse/b.si, Hukuk Felselbs', 20l I ), 4, ciltte de Dilek
Arlı Çil (t|else/b Söyleşileri Vtt-VllI: İn,ıcın Felsefesi. Bilgi ı,e Bilim Felse-

/iJ1, 20l3) editör olarak Betül Çotuksöken'le birlikte çalıştılar,
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Elinizdeki kitap bu serinin beşinci kitabı. "Felsef'e Söyleşileri" sürdükçe,

bu dizide yer alan kitapların yayımı da sürecek, Şu gerçeğin de altını çiz-
mek gerekiyor: Kimi zaman sözlü kültürün çekiciliğini aşıp, düşünceleri-

mizi yazı|ı kültür bağlamına taştmakta güçlük yaşıyoruz. Yayımlama uğra-

şımızda zaman zaman gecikmelerimiz oluyor, başka bir anlatımla. Biriken
Söyleşileri daha kısa bir zaman dilimi içinde yayımlamayı umut eltiğimizi
de dile getirmek istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, gerçekten varolmak, yaz-

ma serüveninin öznesi olmakla yakından bağlanhlı.

Felselb Söyleşileri dizisinin Uu tituU,nar 2009 yılında yapılan "Varlık Fel-

sef'esi" Söyleşileriyle, 20l 0 yılındaki "Tarih Felsefesi" Söyleşileri bır araya

getirüldi. Gerçekte bu iki konunun bir araya gelişi bütünüyle bir rastlantı olSa

bile, bugün neden f'elsef'eye ihtiyaç duyduğumuza ilişkin bir çalışma yapıyor

olsaydık, bu iki konuyu bir araya getirmeyi ancak bu denli bilinçli olarak

tasarlayabilirdik. Bugünün insanü hakkında yapılabilecek eıı ciddi saptama-

lardan biri, Yeniçağdan bu yana insanın "varlık"tan giderek uzaklaştığı ve

özellikle 20, yüzyılın ikinci yarısından bu yana da varlık bilgisini unutarak

kendisini salt tarih bilgisiyle donattığıdır Yeniçağın sonu itibarıyla varlık

bilgisi eskimiş bir paradigmanın araştürma konusu olarak görülmeye baş-

lanmış, özellikle teknolojinin gelişiıı-ıiyle doğayı araçsallaştıran bakış açısı

insan dünyasını da egemcnliği allna almıştır. Doğanın araçsa llaştırılmas ıyla

başlayan süreçte, giderek varIığa iJişkin sorgulamasını yitiren insan, tckno-

lojinin egemenliği altında kendisini de teknolojinin bir aracı durumuna in-

dirgemiştir, Bu indırgeyiş bir yandan varlıktan kopmayı il'adc edcrken. diğer

yandan da varlık bilgisiylc tcmcllcndirilebilccek insan dtinyasına ilişkin pek

çok soıT ıl u 1anıtsız kalıııala mahkuııı eıler. İşıe bu bnşluk. başlangıçta insan

ve toplum bilimlerinin yöntcün arayışı çerçcvesinde sıkça tartışılan tarih bil-

gisinın giderek varlık bilgisinin yeriı,ıi almasıyla dolduruluı Bugünün insa-

nı, varlığın neliği ya da varlıkla olan ilişkisine yönclik sorularını yan]tlama

girişiminde bulunmak yerine, ideolojilerin, geleneklerin, dinlerin yarattığı

söylemlere boyun eğmeyi tercih ehı,ıiştir. Elbette ki bu türden bir değişimin

sonucu düşüı]ce tembclliği, teknoloji esareti, doğanın yıkımı, tarihsel olan



Felsefe Sö\,leşileri i lll

insanlık durumlarının tarihdışı kabullenilişidir. Nitekım bugünün insanı ken-
disini, büyük ö|çüde konformist bir dünyada kendi doğasını sorgulamaktan
uzak, kimlik bilgisini tarihsel içerikle donatmanın peşine düşmüştür İnsan

ve toplum bilimlerinin yöntemi olarak tarih bilgisini varlık alanının yerine
geçiren bir dünyada iSe çokkültürlülük amacı yerini çokküItürcülüğe terk lrt-

miş, miko miIliyetçilikler ayrılıkçı hareketleri tetiklemiş, dünyanın hemen

her yerinde aşırı ıırilliyetçi söylemler iktidar paydaşı olınuş, özellikle fİn-
damentalist hareketler tüm dünyayı terörün ınek6nı, savaş alanı haline ge-

tirmiştir, Bu nedenle insanı varlık alanında konumlandürmak. bu konumlan-
dıımayı yaparken de tarihi bir yöntem olarak değerlendirebilmek, bugünün

feIsefesindc yer alan önemli görevlerden biridir.

Söyleşiler boyunca konuşmacılartn o yılın tartüşma konusu seçilen disiplin
kapsamında sunmak istedikleri baş|ıklara hiçbir müdahalede bulunulmadı-

ğından elbette ki yazıların taüIan,ıının varlık ve tarih arasındaki söz konusu
edilen gerilimi yansıttığü ileri sürülemez. Ancak bu iki disiplinin tiırklı ça-
balarla bir arada okunması girişimi, özellikle bugünün insanının geriIiıı-ıIi

dünyasını kavramak adına son derccc önemlidir,

Söyleşilerin "Varlık FeIsef'esi" başlığını taşıyan dokuzuncusunun konuş-
macıları sırasıyla Betül Çotuksöken. Tüten Anğ. İoanna Kuçuradi, Sevgi
İyi, Kurtul Gülenç, Kaan Özkan, Abdu]lah Kaygı ve Ahu Tunçel'di, Ko-
nuşma metin|eri elinizdeki kitapta da ayırı sırayla yer aldılar.

"Varlık Felsef'esi" başlığı altındaki konuşmalar dizisi 0,1 Nisan 2009 ta-

rihinde, artık bir gelenek olduğu üzere BetüI Çotuksöken tarafından baş-

latıldı. Felsef'e tarihinde filozoflarıı,ı felseltlerini geliştirirken görüşlerini
temcllendirdikleri insan le]selesi ya da ontoloji disiplinlerinden birlni scç-
ııek yerinc her ikisini dc kucaklayan "an tropontoloj i" kavramınl ortaya
koyduğrı "Varlık Fe]sefesinde (Ontolojide) Yeni Bir Açılıın: Antropontolo-
ji(İnsan-Varlıkbilgisi)" başIıklı konuşmasında Betül Çotuksöken, vallığın
düşünmc ve dil bağlamlarındaki belirlenişinden hareketle insan temelli bir
ontoloji anlayışının ana çizgilerini saptadı.
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Tüten Anğ l l Nisan 2009 günü yaphğl "Varlık felsef'esinin (ontolojinin)

Temel Sorunları" başlıklı konuşmasında, İstanbul Üniversitesinde ontolo-

jı bağlamında başlayan geleneğin lemsilcisi ve aynı zamanda Takiyettin

Mengüşoğlu'nun da izleyicisi olarak varlık felsefesinin temel sorunlarının

neler olduğunu gözler önüne scrdi.

l8 Nisan 2OO9 günü yaptığü "Varlık vc Çeşitleri" başlıklı konuşmasında

İoanna Kuçuradi kendini farklılıklar içinde sunan varlığln, tek bir varlık tü-

rüne indirgenmesinin sıkıntılarl iizerinde durdu ve böyle bir indirgemenin

yol açtığı bilgiscl sorunları da ayrıntılı olarak değerlendirdi,

Fenomenolojiyi hem bir yöntem hem de varlık görüşü olarak inccleyen

Sevgi İyi,02 Mayıs 2009 tarihli "Ontııloji ıc Oz Onı,ılojisi" başlıklı ko-

nuşmasında uzun yüzyıllar boyunca f'elselenin merkczi ilgisinin varlıktan

bilen özneye kaymasının izlerine çckerken, sijz konusu değişimin insana,

varolmanın yaşamanın anlamını un[ütturduğunu, insanı ıherırlrıdan kopuk

bir olgular dünyasına hapsettjğini ileli sürdü.

09 Mayıs 2009 tarihinde "Gadamer ve Felsefi Hermcneutik" başlığıyla

yaptığü konuşünasında Kurtul Gülenç, iırsan ve toplum bıliıı,ılerindcki yön-

tem arayIşına elcştirel perspektiften yanıt veren hermcneutik, f'enoıı-ıenoloj i

vc Marksist gcleneklerin bııluştuğu ortak payda ıılarak tarihselci yöntemc

odaklanarak, bakışını tarihsel varlık alanının kuruluşuna yöneltti. Gülcnç

konuşmasında, söz konusu gelenekler içerisindc özellikle heıııeneutik ge-

leneğin özerk bir yöntem oluşuna dikkati çekti.

"Yaşam Dainyasında Yönelimsel Bir Varlık" başlıklı çalışmasını l6 Ma-

yıs 2OO9'da izlcyicilerle paylaşan Kaan Özkan ise özellikle Descartes'ın

katkısıyla daha çok dikkate sunulan zihin-beden sorununu, daha sonraki

açılımlarda da iz sürerek insan-yaşama dünyası ilişkisini, f'enomenolojinin

yönelimsellik ve yaşantı-deneyimi kavraııılarının ışığında ı,e bedenin öne-

mine dikkati çekerek mcrcek altına aldı.

23 Mayıs 200q rarihIi re "Ontolojik Olanak Kırramı re İnsan Dünyası"
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başlıklı konuşmasında Abdullah Kaygı, "olanak" kavramının, yaklaşık

olarak kendi deyimiyle, "lelsefedeki varlık kavraınının açıklanmasında de-

ğil, bilimde de onsuz olunmaz bir kavram" olduğu savından yola çıkarak"
ne denli önemli olduğu üzerinde durdu.

30 Mayıs 2009 tarihli "Zoon Poliıikonun Ontolojisi" başlıklı konuşmasın-

da modern ve tarihselci okulların bakış açılarını, siyasal ontolo.jilerini üze-

rine inşa ettikIeri "kişi" tanımlamaları bakımından karşılaştıran Ahu Tun-

çel, evrensel ve tikel anlayışların her ikisinin de tanımlarındaki eksikliklere

ve yelersizliklcre dikkat çekerek, demokratikleşmenin yolunun evtensel ve

tikel geriliminde bir taraf olmaktan değil, karşılıklı diyalektik ilişkilerini
ıan ımlamakıan gcçıiğini tlerü §ürdü,

"Tarih Fc]sel'esi" başl,g,n, tuş,yan İ0l0 ,,l,n,n Fel.ıc/b Söyteşilerinin
onuncusundaysa sırasıyla Betül Çotuksöken, Kurtul Gülenç, Mustafa Gü-
nay. Ahu Tunçel, Kubilay Aysevcııcr, ,uc Kurtuluş DiNÇER konuştular,

03 Nısan 20 l O'da "Tarih Felsef'esi : Kavramlar-Sorular-Sorunlar" başlıklı
bir konuşma yapan Betül Çotuksöken, öncelikle tarih alanını varolma ve

bilme diizlemlerinde ayırt etti. İnsaı,ıı, tarihsel, trıplumsal ve kültürel ola-

nıı,ı kesişiminde inceleyen antropontoloj ik yöntemle değerleı,ıdirerek, ta-

rihçiyle tarihi yazımı arasındaki ilişkiyi ele aldı ve tarih felsefesinin temel

sorunlarını saptadı.

Batı f'clsct'e tarihinin özellikle 20, yüzyılın başından bu yana ürettiği rasyo-

nalitc eleştirisini pek çok filozolun görüşleri eşliğinde inceleyen "Şiddet,

Tarih ve Politika" başlıklı konuşı,ı,ıasıyla Kurtul Gülenç, 10 Nisan 20 l0
tarihinin konuk konuşınacısıydı. Gülenç konuşınasında, n,ıodernliğin iJer-

leıncci tarih anlayışının sonuctında evrensellerin tikel deneyiırı dünyası

üzerinde şiddete yo] açtlğını ılerı sürdi] ve şiddele yol açmayacak bir ras-

yonali|e ve tarih anlayışının olanakIarını sorguladı,

l7 Nisan 2010 tarihindeki "Cumhuriyet Döncminde Tarih Kavramı-

na Yönelik Felsefi Taıtışmalar" başlıklı konuşmasında Mustaf'a Günay,
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Türkiye'nin felsefe geleneğinde "tarih" kavramına yönelen düşüncelerin

izlerini, Macit Gökberk, Takiyettin Mengüşoğlu, Nermi Uygur, Doğan Öz-

lem ve Betül Çotuksöken'in görüşleri eşliğinde sürdü,

20, yüzyılın başından bu yana insan biliınlerinde süregelen yöntem ara-

yışlarına bir alternatif sunan Cambridge Okulu tarihçilerinin en devrimci

üyesi Quentin Skinner'ın yöntem anlayüşünı incelediği "Siyasetin Yöntemi

Olarak Tarih: Cambridge Okulu ve Qunetin Skinner" başlıklı konuşma-

sında Ahu Tunçel, tarih okumanın bugünün siyasetini etkileyebilmenin en

önemli yolu olduğuna dikkati çekti. 08 Mayıs 20l0 tarihli konuşmasında

Tunçel'in iddiası tarih okumanın, siyasal bir eylem olduğu kadar, bugünün

siyasetini de değiştirmenin anahtarını sunduğu yolundaydı.

l 5 Mayıs 201 0 günü yaptığı "Tarihsel Bilgi Sorunu" başlıklı konuşmasın-

da Kubilay Aysevener, l9. yüzyıldan itibaren özellikle belirleyiciliği ve

gücü artan bilimsel düşünüşün, tarih bilgisi bağlamındaki yansımalarına

dikkat çekerek,20. Yüzyılda gclincn noktalara işaret etti,

Kurtuluş Dinçer ise 29 Mayıs 20l0 günü yaptığı "Tarihc Bakınanın Yolla-

rı" başlıklı konuşmasında, konunun önde gelen temsilcilerini mercek altına

alarak, taril,ı bilgisinin oluşturulmasında sık sık karşılaşılan "yöntem bilgı-

si" ve "metafizik" gerilimine dikkati çekti.

Hem Söyleşileri gerçekleştiıme lr.. a. l.ituU,n basım aşamalarında Mal-

tepc Üniversitesinin tüm olanaklarını bizlere suııan Kurucumuz Sayın Hü-

seyin Şimşek'e ve Rektörümüz Sayın Proi Dr, Şahin Karasar'a sonsuz

teşekkürleriııizi sunarız- Ayrıca 200l'den bu yana Söyleşilerin düzenlen-

mesine l,ıem sorumluluk üstlenen bir paydaş henı de akademik çalışmala-
rın toplumla paylaşılmasına her zaman bir öncü olarak eşlik eden İstanbul

Marmara Eğitim Vakflna, özellıkle de Vakıf Müdürü Melike oğuzhan'a
desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunatız,

Betül ÇoTUKSÖKEN-Ahu TUNÇEL,
Marmara Eğitim Köyü, Nisan 201 8



ZooN PoLiTi KoN,UN oNToLoJiSi*

Ahu TUNÇEL**

En azından iki yüzyıldır siyasete yön velen ilke öZgürlüktüI. Sömürgcci
güçlerden kurtullıak, sünlf tahakkümündcn kurtull,nak, toplum ve devletin

baskısından kurtuln,ıak, erkek egemen toplum anlayışından kuülulmak, cin-

scl baskılardan kurtulmak gibi bircysel ve toplumsal kuftuluş tcmcnnileri,

anlamlarını özgürlük talepleri dahilinde bulurlar. Bu açıdan "özgürlük"

son iki yüzyıldır siyasete anlam veren ilke, siyaset ise bu ilkenin açığa

çıkma biçimidir. Son yıllarda görüşleri giderck daha sık dillcndiriien ve

|otalitalizme karşı siyaseli başlıca savaş yönteıni olarak gösteren Hannah

Arendt "siyaset özgürlüktür" derken, aslında siyasetin anlamıı,ıı saptar l ler

ne kadar çağdaş tartüşmalarda özgürlük başka başka anlamlar kazansa da,

si1 aseıin hir hcdeİ o]mı niıeligini ) iı 
jrmc,,.

Ancak insan, bir :oon pcıliüikcın yani topltüıllsal var]ıktır,r Başkalarıyla bir-

likte yaşama yazgılı insan için özgürlüğün tek başına anlamı belirsizlikler
içerir, "Nereye kadar ilzgürlük ve ne yapmaya izin vercn öZgairlaik']" soru-

Iarı hala yanıt beklenrektedir, Bu nedenle özgürlüğün taırııı,ıını pekiştirecek

bir kavrama daha ihtiyaç vardır. Bu kavraılı da "eşitlik"tir. Her ne kadar

Bu nakalcnin İngilizcesi.Sı),/r.\l\ Philovphiı.lü dcılis|ıin 27. salısınria vayııılanırrışıır
"The Onlology ol'Zoon Politikon". .r\]ılhc\i! I'hilo\oPhi«l. sayl] 27ı2. Zagreb-Cro-]1iJ.

](] l:]. ss. 2.15-255

Doç. Dı.. Maltepc (İııircrsiıcsi İnsan ıe Ttıpluıı Biliıııleıi l]ıkiiltcsi I]elsela Bijlüüni].

Uk,,.A. lİ..l ,]l,no, llk(l.i]!l(r-lll,\Iülrkün.lii.'.t.,]..]].,.]lüL K],]tl,A,,,'_tll].
1ayıc içinde. İsıınlıııl: tJirikiııı Yıyıılan. s. il

t]kl. Arisıotclcs (]()(],1). /'.1illi, (çc\.) M. llnçı1. iııınhı l. tt(m/i h,ltJh(! l. Ari\toıclcs
politik \c lopjtlİrsal aynm1 yıpİla/. 13lı ncılenlc :ı.,ı.,ıı pı.,1ıılkı.,ıı hcnı siyasal lrcııı rlc ıop

lr.lnlsal olerİk instnr ıaİlm]İr.
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sonuçlarl farklı olsa da tüm siyasal ve toplı.ımsal devrim]er eşitlik ıe öz-
gürlük çiftinin uyumlu birlikteliğini arar. Öze]likle l8, yüzyıldan itibaren

toplumsal taleplerin siyasal alana yansıması, eşitliği bir ideal haline getirir,

Bu dönemde basitçc "halkın kendi kendisini yönetı],ıesi" olarak tanımlanan

deınokrasinin sağladığı nıutlakçı yönetimlerden ajzgüfleşme, eşit katılım ya

da eşit temsille tamamlaırır En açık iladesini Jean Jacques Rousseau'da bu-
lan demokrasi-cşitIik denklemj, Yeniçağın başlıca ideali haline gelir,r Yeni-

çağın demokrasi ideali, cşitliğin evrensel olarak tan]mlanınasına dayalı bir
diizenin ifadesidir. Bu deıı,ıokrasi anIayışı cvrcnsel değerler ve bu evrensel

değerlerin taşıyıcısı insanların cşitliğine dayalı soyut bir "insan" kategorisi

üzerinde terrıellenir Yeniçağın demokrasi anlayışında insanın "birey" ola-

rak ayırt edici niteliğiyse salt akıl sahibi varlık olmakla ilişkilidir.

Evrenselci açıklaınanın insanları kiır,ılik]erindcn ayrı olarak kurgtılayışı ve

bu yoldan soyut bireylcri varsayışı] özellikle l980'lcrden sonra görünür

hale gelen etnik ya da dini kökenli çatışmaların yarattüğı belirsizlik oıla-
mında, tike lci bir siiyleınlerin eIcştirilerine hedef olur, Modemliğin, birey-
leri tüın olumsal/tarihsel özellikierinde soyutlayarak eşitlediği evrenselci

demokrasi anlayışı,20. yüzyılın son çeyrcğinden itibaren yerini "fark" ve

"kimlik" söyleııine bırakır, Bu yeni dalga demokrasi taleplerinde, hiçbir
ortak paydaya indirgenemez olan mutlak 1arklılık söylemi eşitlığin önüne

geçer, Siyasal açıdan bu değişim kendi iç çelişkileriyle yıpranan evrensel

eşitliğe dayalı özgürlük anlayışının yerini kimlikler savaşı alması ya da baş-

ka bir ifadeyle tikelIiğin evrenselliğin yerine geçmesi olarak özetlenebiliı

Bu uzun giriş, burada ortaya kr,ınulacak çalışmanın da ana hatlarını orta-
ya koymaktadlr, Çağdaş siyaset lelsefesi tartlşııralarlnln ana eksenini de

bedensiz ve tümüyle kavramsal olarak varolanları öne çıkaran bir evren-

sellik anlayışıyla; kcndini yerelliğe hapsederken, özcü ontolojiyi bugün
yeniden canlandıran tikelciliğin gerilimi oluşturur. Ben brırada bu özcü
ontolojik yaklaşımın eleştirileri ışığında evrensellik ve tikellik arasındaki

] Bkz. J.J- RousseaLl(2004). hPlüınü Siirle.yre'ıi, (çeV,) M Yallln. istanbıı]: Betik Yayln]arl
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ilişkise lliği tartışmaya açınayı amaçlıyoruı,ı,ı. Burada ele aldığım biçimiy-

Ie sorun evrensel ya da tikeli seçınek değil. cvrerıselle tikclin karşılıkJı

kopmaz bağlarını serimlemektir.

Tarih boyuııca evtensel ve tikcl arasıııdaki ilişki farklı biçiıılerde görünür,

Eyleıı dünyası ve düşiincc dünya sı, yani ı,i|tı cı<,l ivu \e vitq conleünp|.llivq,

arasındaki ayrın,ıın mrıcidi Sayülan P]aton, conlefiplutivdya tanldığ1 üStün-

lükle evrenSel-tikcl arasındaki gcrilin]i büsbütün ortadaı,ı kaldırırken. aynı

zamaı,ıda Batı dtlşünce dünyasıü,üın da kaderini beljrler. Platon'a göre evrcn-

seller boş ya da salt nominal değerler değil, düşünülebilir her aı,ılamda bir

taınlıktır, 1ikeli kapsar. Bu açıdaı,ı kavram realizmine giden Plakın'a göre

evrensel alanda kavranan toplumun bütünlüğü ile siyasal ve sosyal düzen-

leı,ııelcr alaı,ıı arasında "ontolojik f'ark" yoknır.r Platoı,ı Dcylcıinde cvrensel

olanın, ideaları görerck, idealara görc siyasal yapıyı belirleyen filozofların

elindc bu dünyada yaratılması gercktiğıne dikkat çekerken. tikel olanın de-

ğerinl bozııkluk olarak biçer.

Evrensel]ik ve tikellik arasında Platon'da görüleı taınlık ilişkisi, Hıristiyan

Ortaçağda taıı.ı tersiı,üc dönerek, asla kapanmayan bir ontolojik yarılır,ıa ha-

lini aIır, Evrensel ve tikel arasında Antik düşüncedcki ayrım çizgisi eşza-

manlı bir ilişkidir. Dahası evrensel, az cvvel de belirttiğimiz gibi, tikeli de

içercrek aradaki ayrıı,ıı çizgisini bulanıkIaştırı1 adeta yok edeı Oysa Hıris-

tiyanIık felset'esindc akıl ve akıldışı arasında ardı ardına bir sürcklılik söz

konrısudur. Öncc lhni, tikel. st,ınlıı olan, ardından da öte diinyaya y.rni ger-

çck dünyaya ait olan gelir. Tanrıı,ı:ıı p laı,ı ları ırdaı,ı sual olınayacağına giirc.

Platon'da olduğtı gibi akli olanın zamandışı lbrırıları Hıristiyanlıkta söz

konusu dcğildir, Böylecc iıısaırla yazgısı arasında bir uçurrıın doğar İnsan

olayların sıralanışı konusunda bilgi sahibi değıldir ve bunları öğrenebilece-

ği akli bir başvuru noktasü da yoktur. Deı,ııek ki insanın bu dünya düzenini

akılla kavraıııası olası değildir. O haldc Hıristiyan inancırıda bu dünya-

4 E Laclaıı (2000), Evren.ı:ltık, Kinılik ı,e Ozgiirl.!şnıc, (çcv) E Bışer. İstaırbuli Birikim

Yavınlan_ s..10.
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nün tikelliği Vc tarihselliği karşısında evrensel Ve akli olan bir öte dünya

düşünccsi yardıI ve bu iki dünya arasında zamansal f'arklar olduğundan,

bu dünyanın akli olarak anlaşılıı,ıası mümkün cleğildir. Evreselle ve onun

cisımleşmiş hali arasındaki ilişki. artık insanın kurabi]eceği, anlayabilece-

ği türden bir ilişki değildir, Evreıısel ve tikel ilişkisi arasındaki dolayıı,nı

kuran Tanrıdır. Evrensel yalnızca vahiy yoltıyla geldiğinden, onun akıIla

kavranması olanaklı değildir, Aııgrıstinus'uıı "anlımak için inanıyoruırı"

öncrmesi, anlaıı,ıa ve inanı,ı,ıa arasındaki Hıristiyan lelsefesinde beliren ön

koşul olma durumuı,ıu eıı iyi özetleyen fbrıııülasyondtır. Böylece düşt]nscl

gelişiıni derindcn ctkileyen bir ayrıın iyice yerleşir: tarihin ayrıcalıklı, ti-

kel somut bedcııi aşan hir ediınei,

Modernlik ise Avrupa mcrkezci göriiş aıllamında değil, düşünce biçim-
lerinin dcğişimi bağlamında- biiyük iilçüde akıl ve beden arasıı,ıdaki söz

konusu tıçurumu kapatmaya yöneIik bir girişin,ı olaı-ak okunabiliı Tanrının

evreı,ısel ak]ının ycrini. kendisine has bir mantığü olan insan aklı alır ve

bu akıl, akli temellendirmclcri dc kendi içcrisinde yapmaya muktedirdir.

Ycniçağda bilimdeki yenilenıneler ve yazgıırın aşılıııası, bıı aklın birer ürti-

nüdür, Artük akıl diinyaya çekildiğine göre beden ve akılarasında da kıyas-
lananıaz ilişkilcr aşılmak dı-ıruı,ı,ıundadır. O halde kendinde ve kendisi için

evrense] olan bir bcdcn bıılmak gereklidir

Ancak bu bcdeııi ortaya çıkarmak da uzrıı,ı bir sürecin ürünüdür. Descaıles

insan aklını öne çıkarmakla birlikte. beden-akıl ilişkisi hala bir srırun ola-

rak kalır,ıaya devaııı cdcr. Dahası henüz bu akıl k,ıpluıı,ısal ve siyasa| olay-
lara yön verlı,ıekten rızaktır, Aklı ttıplumsal vc siyasal dünyayı düzenleyen

tek ilke olarak ortaya koyan Aydınlanma l'elselcsidir,

Aydınlanınanın akla duyduğu güven akılcı olmayan geçıı-ıiş ile ilerleıne

yoluyla kurrılan akılcı ve düzenli bir gelecek arasıntla keskin bir ayrım

yapınıştır. Akla duyulan bıı güven, giderek eylen,ıi, aklın kendisini gerçek-

leştirmesinin bir aracı ya da aklıı,ı teınsili olarak giisterir, Btı açıdan artık

evrcnscl akıl ile beden arasında bir fark görülmez; akli olanla eyleın arasln-



Il6 | rels!le Sar\,leş]lüi

da bir tamlık ilişkisi kurulur. Bu sonuç 1oplumsal olanın akla boyun eğmesi

gcreğini ortaya koyar. Diğcr bir deyişle eylem, aklın kendini gerçeklcştir-

mesinin uğrak noktasıdlr,

Brı noktada aklın evrenselliği tikcl olan bedenin de cvrcnsel olmasını ge-

rektirir; ancak tam da bu iddia modernliğin sorunlu yanını oluşturur. Ay-

dınlanma aklın evrenselliğini ilan ederkcı,ı. bu akıl aslında hala tikel bir

bedende, yani l9, yüzyılAvrupa kültürünt]ı,ı bedeı]inde açığa çıkarır, Böy-

lece l9, yüzyıl Avrupa'sınıı,ı bedeni ya da tikel yaşam kültürü, kendisinü

evrensel ilan eden tikcl bır bedendir. Modern dönem henüz Avrupa tikcl-

ciliği ile onun evrenscl dışavurumu arasındaki ayrımı yapabilecek durum-

da değildir, Sonuçta Avrupa'nın cmperyalist yayılması, ister isteır,ıez bir

evrenscl uygarJaşma/uygarlaştırma ve modernleşır,ıe/ n,üodernleştiıme ola-

rak sunulması kaçınılmazdır Böylece evrenselci bir bakış açısı, tarihsel

ve toplumsal olana aşkın kategorilerindcn hareket ederek, tikel olan bakış

açılarını yargılaına hakkını meşru kılar.

Her ne kadar mcrkeze aldıkları kavramlar açısından birbirlerinden fark-

lılaşan savunulara sahip olsa]ar da modernliğin taşüyıcılarının siyasal ve

toplumsal eğilimleri, yöntemsel açıdan paylaştıkları evrcnsel pro.jede, kim-

lik temelindeki aidiyetlerin değerini takdir edeırıezler ve hatta kimlikleri

modernlik dışı olarak görürler.5 Bu durum sonuçta Avrupa'nün kendi tikel-

liğini evrensel bir ölçüt haline getirerek, Avrupa dışına ait tikellerin ürettiği

yargıları da yine kendi düşünce süzgecinden süzerek değerlendirmesine

yol açaı Böylesi bir projede değerlendirme çatışmaları farklı tikellerin ça-

tışması değil, tikel-evrensel çattşması olarak düşünülür. Söz koı,ıusu süreç-

te tikele ait din, cinsiyet ya da etnisite gibi aslında dışlanmışlarıı,ı oltıştur-

drığu dar sadakat odaklarü patoloJik olgular olarak göIülür ve siyaset düşına

itilir,6 Evrenselliğın taşıyıcüsı olan Avrupa'nın "modern vc moderürleştirici

5 krŞ F Üslel ( l999|.'lüollaşlIk ye Denok]7ı§l. Ankara: Dost KltabeYi Yayııllarü. §s. l0

6 .19,.55, 16 11
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dünya ellıos'unu"7 kendinde cisimleştiren söylemi- tikel olanın yani tarih-

sel ve toplumsal içkinliğe dair tezlerin yaşam şanslarını yok eder. Avrupa
kcndisine uygarlaştırıcı bir misyon yüklerken, insani çıkarların da tek tem-

silcisi olarak kendisin i konumlandırır.

Ancak yine de Avrupa'nın evrenselci söylemiyle Hıristiyanlığın evrenselci

söyleıni arasında son derece önemli farklar vardır. Hıristiyanlıkta evrensel-

ci dunıın, yukarıda da belirtildiği gibi, doğaüstü bir akıl ile onun kararları-

nı tıygulayacak beden arasında kapanmayan bir larkın yaı,ıı sıra insaı,ıların

tümünün SöZ konusu aşkın güç karşısında eşit oluşııyla bağlantılldır. oysa
modernliğin gctirmiş olduğtü duruın, aşkın olanıı,ı yokluğuna dayanır Yani

modern]ik gcleneği reddederken, aşkın bir gücc bağlanmayı da reddetmiş

ya da dini dünycvi kılan seküler bir anIayışı oülaya koymuştur, Böylece
laik eskatolojidc cvrenseIiı,ı kaynağı yine bu dünyadadır, Ancak bu türden

bir kabul, pcşisıra topluıı-ısaI edimcilerin konuılılaı,ı arasında özsel bir fark

gerektirir; yani modernliğin siyasal tasarıınında toplunısal edimcileriı,ı bir
kısmı evrenseli tcmsil ederken. diğer bir kısmı da tikeli tcmsil eder. Bu
cşitsizliğin bir ucunun cvrcnsel oltiuğunu kabul etınekse. sahip olunan güç

ılişkılcrinin tarihsel ya da olumsal olduğunu reddetıı-ıe anlaıı,ıına gelir, Böy-
lece Avrupa evrenselin taşıyıcısı bir beden olarak diğer edimciler karşısın-
da ayrıcalıklı bir rtıl üstleı,ıir, Avı,upa'nın tarihsel bir süreçte ürettiği kav-

raınlar nominal birer değer o]manın ötesiı,ıc gcçcrck. kendilerini ontolojik
açıdaü,ü tek gerçek ve evrenscl dcğerler r,ılarak sunarlar,

Bııraya kadar söyleniIenler söyle de özetlenebilir: Avrupa'nın ürettiği ev-

rensellik söyleıni. tarihin belli bir zaınanında belircn tikcl bir si,iylemden

öte rleğildir, Ancak özcl]ikle l980 sonrası dünya kabuk dcğiştirirken, ege-

men bakış açısına ait cvrensellik iddiası taşıyan "değerler" dc sorgulanma-

ya başlar, Özelliklc çokkültürlülüğün sancağı altında Aydınlanmanın kla-

sik değerleri yapıbozuma ıığratılır ve F.rlıesto Laclau'nun deyişiyle "(.,,)

A. Maclnır},c (2o0l) l|1L,Dü P(,şnili.,. (çcV) M, Özcan. isıınblıl: A}nnül Yaylnlarl. ss
l0 ll.
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bunlara Batı eınperyalizminin kültürel konservesinden daha fazla kıymet

(,,,)" biçilmez.3 Bu tarihten itibaren evrensellik giderek "(,,.) ınodası geç-

miş totaliter bir hülya olarak bir kenara atülırken, yeni topluınsal ve siyasal

mücadeleler, (...), bir tikellik patlaınası şeklinde sahne (...)" alır,9 Söz ko-

nusu değişimin kuramsal ve pratik pek çok nedeni sayılabilır,

Kuramsal açıdan bakıldığında, pııstmoderı,ıJik tartüşmaları bir yandan si-

yasetin dilini deşifie ederkcn diğer yandan da pozitivizmin kesinliklerini

aşan yönteminin bir keı,ıara bırakıldığını haber verir, Tarih, toplumsallık,

anlam gibi pozitiviSt aı,ılayışta kendisinc yer bulaı,ııayan kategoriler, ıı,ıo-

dernlik clcştirileriyle birliktc sosyaJ bilimler adüna yönteıı.ısel ycnilenıne-

njn alıahtar karraınları haIini alırlar Brı yenilenı,ııe evı,cnsel o]anın aslında

tarihsel ilişkınin tirünii olduğu sonuclınu berabcrinde getirir.

Pratiktcyse özellikle Avrupa ınodernliğinin siyasal dili haline gelcn Iiberal

demokrasiye yöncltilen içkin ve aşkın cleştiriler, Avrupa'nın evrenselci di-

lini sortı konrısu haline getirir, İçkin eleştirileriıı başırıda bir liberal kuramcı

olan John Rarvls'uıı özellikle liberal adalet kavraününü hedcfalaıı eleştirilcr

brıluı,ıur, Rawls'un liberalizmin "adalet" vaadiniıı ycrine getirilınemiş ol-

duğunu göstermesinin asıl öneıııi, artık Arrupa'nıı,ı evrensel doğrularının

yarattığü soruüllarün itiraf edilırresindcn kaynaklanır,

Yine aynı dönenılcrde tizellikle Amcrika Birleşik Dcvletleri'ntle libcral

deınokrasilerin i,ıy ıııcrkezli yurttaşlık anlayışının yaIattüğı siyasete ka-

yıtsıztık; Sovyct Sosyalist Crıı,ırhuriyetler Birliğı'nın dağıImasıyla Doğu

Avrı-ıpa'da baş gtistercn milliyetçi ve etnik hıreketlilik: Avrı-ıpa'nııı giderek

çok etnili bir yapıya tılaşması; relhh dcvleti siyasctiı,ıin libera] ekontııııilcri

çıkıı,ıazlara sokmas1; yurttaşların girnüllti işbirliğini öng(ircn l,ııyırseverlik

idcalIerinin yol açtığı bağıııılılık ilişkilcri; kiireselleşınc r c u lrıs-dev lctleriı,ı

E. Laclru (2000). "Sıyıscıin ()zncsi. Ozılc Sıyascti". t|ırtnıt,tlik, Kiıılik ıa İ),giirlqnı,
(çc\,) I-' Bışcr. is(anbul: Birikinl Yı}jınlır1. s. 2L.

t]. LacIau (2()()0). "E\rcnselcilik. Iikclcilik \c Kinı ik Soııınıı-'- l:ırcnsallık, KiııliA v
(İ_giirlaşü]ıt (çc\.) t]. Başeı. İstıııbul: t}irikııı Yal,ınIıı,ı_ s. 8L
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giderek sorgulanabilir hale gelişi, siyasal açldan büyük değişimleri ve tar-

tışmaları da beraberinde getirir, Özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlcr

Birliği'nin dağılmasıyla giirünür hale gelen etnik ya da dinscl kökenli ça-
tüşmaların yarattığı "belirsizlik rırtamı"|0 yeni bakış açılarına duyulan ih-

tiyacü oftaya koyarken, geleneksel açıklama modelinin yetersizliklerini de

belirginleştirir.

Gelenekse] açıklama modelinin en büyük eksikliği bireyin onlolojik yeri-

ni takdir edememe vc topluluğun değerini gtirı],ıezden gelmeyle ilişkilidir.
Başka bir deyişle evrensellik söyleıııi antropolojik ve normatif açıdan so-

runludur, Evreı,ısclIiğin bircy kurgusu ekonoılıik. toplumsal, etnik, cinsel,

kültiirel. siyasal ya da dinı aidiyetlerden bağımsızdır. Böylece evrenselci

söylemin hedefindeki tüm bireyleı,toplunsal, ekonoı,ı,ıik ya da siyasal açı-

dan karaırlarını tekrar tekraf sorgrıya çekebilecek. belirli toplumsal ya da

grup etkinliklerinc katılıp katılınamaya özgür iradesiyle kaı,ar verebilecek

denli rasyonelliği ölçüt yapan bircydir, Bu açıdan denilebilir ki bireyin kiıı-ı-

liği ve an,ıaçları arasında mesal'e bulunur.ll Bu da evrcnsclci bir söylcmin

bircy kurgusunun tarihsiz ve topluınsuz oldrığrına işaret eder, Böylesi bir id-

dia aslında hiçbir ycrdc olmayan bir bireyden söz etıı,ıeyi gerektitir. Kant'ın
"aşkın tizne" ( /raı scenelen lal subje<,1) olarak tanın,ıladığı bu birey- Micheal

Sandel'e göre "köksüz birey"dir (tınenctıbered salfl, Sandel'e gajre kendi

aınaç ve değerlerini belirlerı,ıede. akılcı bir hcsapçılık pcşindcki bircylcri
ıarsayan cvrcı,ısclci söyleürrin antrcpolojik bakış açısının eksik ve kusrır-

lrı oluşu,i] bircyin kiınlik içeriğini oluştrıraıı toplumsal boyutı.ıı,ı görınczdcn

gelinmesinin bir sonucudur, Oysa bireyler sosyal kurumlardaı,ı öncc gcl-

ırıez. dalıası onlar tarallndan inşa cdilir,'] Bu açıdan "ben kimim'/" sorıısu-

l0

ll
l2

F Uslcl ( l999). ,4_!.r.. s. 9

J Rawls(]999).,,1 Thcılr.r ııJ,lııııiıı, Oxfoftl: O\ lbrd Uıl i\ crsiüy Prcss_ s§ ,l5[45a)

N,| Sandcl ( l)E2) Libcnıliını orul ılk, Linü il ol Ju.\Ii(l. c ]İ]bridge: ('anıbıidge U n il er.il1,

N Barrv (2{]0]). 1,Ioılo,üı Si|Qrd nl»,i\i. (çc\ ) M. Iaıdoğ n vc Y. Şıhin. Ankıra: Liberlc
Yaylnlarl. s ]8.

I3
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nun yanıtı, evrensel bir bırey imgesiyle değil, bireyin kendi özel tarihıyle

ilgilidir, Başka bir deyişJe gerçek birey, kendisinden önce varolan değerler

dünyasının taşıyıcısıdır Bireyin kimliği Charles Taylor'a göre "şimdiden-

orada"dır.la Bu nedenle tarihsel ve toplumsal dcğerler ve amaçlar, bireyin

kimliğinden öncedir ve bircyin kimliğine içkin olarak bulunur Birey in sc-

çimleri de kendisinden önce varolan toplumsal nonıları onaylamasıdır.

Ozetle, evrensel söylemde birey imgesi. Charles Taylor'un deyişiyle on-

tolojik bir sorun içerir,Ii Taylor, evrenselliğin, bireyin ontolojik boyutuü,üu

olmayan bir birey imgesinden hareket ederek, kimliksel varoluşları yok

saydığını ileri sürer. Aslında bu durumun kaynağında toplum sözlcşmecile-

rinin kuraınları bulunur. Sözleşmenin evrensel karakteri, bircylcri önceden

belirIenmiş bir içerikle ya da özle donatarak, onların olanaklarıı,ıı yok eder.

Sonuçta insana dair tanıınlı bir doğa, bireyin mekanla ve toplrıınla kurulan

ilişkiJerini kaybetıı,ıesine neden olur. Bu nedenle cvrenselciliğin karşına çı-
kacak olan tikellik, özellikle toplumsallık vc tarihsellikle biçimlenen kim-

iik sorununa dikkat çeker,

Kimlik sorununun bir diğer ayağı ise tikelci yaklaşımlarıı,ı cvrcnselciliğe

yönelik noımatif eleştirilerinde kendini gösterir Evrensel dcğcrlcr kurgtıstı,

bireylcri, davranışlarını düzenlemede evrensel bir ahlakla baş başa bırakır,

Bu ise bircyi ahlaki doğrulaıı-ıa olanaklarından yoksun kıIar.L(' Buna karşın

tikelciler ahlakı Aristotelesçi bir yaklaşımla tözsel olarak tanımlarlar, Bir
tııpluluk. "cşit vc özgür insanlar toplumuı,ıdan öte (...) paylaşülan platik ve

anlayışlar"dır,|7 Bu bağlamda bireyler, topluluğun kültürel ve ahlaki yapısı-

nın bif airünüdüı. Ahlaki tamlık, tarihi belli tikel bir topluluğa özgii gelcnckte

ve onun erdem |anümüna uyan davranışlarında kendisini göstcrir.

l4 C'. Taylor ( l9E9). sıuı(-cı ıl'ScU: The Müüking |vhderü1 ]d?ııo,. İlarvard: Ilarvard Uni,.cr-

siiy Prğss.

l5 C Taylor(]006) "YaıllışAnlaşmalari Cemaatçi-LiberalTartlşmasi'-Liberallt,ı ı,c ('enııı

,/( l1.r- lçlndc. (çcv ) Ç. Tanyar. Ankara: Dost Kitabevi Yaylnl rı. ss- 79 80.

l6 A. Maclntyrc (200l) ,]gl,. 2 \,e ]7. bijliimler.

]7 F. (jsteI ( l999), ,,1gl . ss, a)6-67
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Görtildüğü gibi Avrupa evrenselciliğinin eleştırisi, tam da karşütı olan ti-
kelci bir söyleme yol açarken, kültür ve kimlik gibi bir önceki paradigma

tarafindan siyaset dIştna itilen kavıamları yeniden siyasetin merkezi haline
getirir. Özellikle 90'lara gelindiğinde yaşanan tikelci söylemin yükselişine

bağlı olarak yeni anlam kategorileri ve hak talepleri doğaı Tikelcilere göre

bugüne kadar tarihsiz ya da toplumsuz, kendinde bir değer olarak ele alınan
bireylerin tanınması, onların kültürel kimliklerinin tanınmasını gerektirir

Çünkü her bir birey aynı zamanda bir tikel kültürün taşıyücısıdlr. Bu açı-
dan kültür ve gelenek bireylerin kimlik oluşumunda özsel bir değer taşır.

Söz konusu özsel değer de çağdaş tartışmaların merkezine eşitlik yerine

fark ya da öteki söyleminin oturmasına neden oluı Nitekim çağdaş siyaset

tartüşmalarınln evrensel bir temelcilik anlayışını eleştiren çokkültürlülük,
koı-ürünoteryanizm, feminizm gibi yaklaşımları, insanlar asındaki "fark"
kavramının özsel değerini vurgularlar, Demokrasilerin de yeni büründüğü

biçim, farklılıkların aslen, nominalist açıdan yorumlanması gereken de-

ğcrler olduğu ve çağdaş dünyada artık demokrasilerin "farklılar arasında

eşitlik" ile açıklanması gerekliliğidir.

Ancak farklılıklar arasına birlik kavrayışı ilk bakışta göründüğü kadar

masum olmayabi|ir. Farklılıkların kimliğin özsel kurucu unsuru olarak
açıklanışı dışlayıcılık ya da apartheid gibi tehditleri de beraberinde ge-

tirir. Yani fark söylemi kendisini var etme noktasında bir iç çelişki do-

ğurur. Kimliğin kendisini özsel olarak açıklaması, kendi tikel evrenini
varederken, grubun tüm üyelerinde varo|an ve onları diğer gruplardan

ayırt eden bir özelliği de gerçek haline dönüştürür Böylece çokkültür-
lülük söyleminde farklıların eşitliği, tersine dönerek, farkları realist bir
an layışla dünyaya aktararak sabitler,

Tikelciliğin cvrenselci söyleme getirdiği eleştiriler, hem evrenselci yakla-

şımın temelciliğini kırması hem de sosyal bilimler anlayışında yöntemsel

yenilenmeye yol açması bağlamlarında son derece önemli olmakla birlikte,
"fark" kavramı da kendi içinde paradoksal özellikler gösterir. Laclau'nun
deyişiyle "(...) evrensclliğe tenezzül etmeyen safbir tikelcilik iddiası, ken-
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di kendini yalanlayan bir girişimdir," 8 Başka bir deyışle her türden cvren-

sellik düşüncesini reddeden bir tikclIik olanaklı değildir; yani f'ark siyaseti

salt tıkelliklerin içinde kalındığı sürece inşa edilemez. Bu açıdan çokkül-
türlü toplumlar salt tikelliklerle dcğil, aynı zamanda evrenselliği de savu-

narak varolabilirler. Kültürel kimlik iddialarının, niçin evrensellik söyle-

mine ihtiyacı olduğu sorusuna verilebilecek birkaç larklı yanıt bulunur,

Her şeyden önce ayrı ve 1arklı kimlik iddiasında bulunmak, kimliğin

kültürel çoğulculuk ve farklılık üzerinden kurulduğunu söylemektir. An-

cak geniş bir toplumda yaşayan cemaatlerin kendi içlerine kapalı olarak

yaşamlarını sürdürme olanakları da yoktur. Dolayısıyla her tikel kültüf

geniş anlamdaki toplumla karmaşık ilişkiler geliştirmek zorundadır, Bu

ilişkiler ister istemez grubun tikclliğini aşan norm ilkeler gerektirir. Bu

açldan tüm gruplarln kabul ettiği bir ilkeler bütününe uymak kaçlnılmaz

biçimde gereklidir. Örneğin eğer bir etnik grup kültürel özerklik savu-

nusundaysa, bu savunuyu ancak evrensel gerekçelere başvurarak ortaya

koyabilir. Bu açıdan bir tikcllik talebi, ancak tikel olmayan bir dayınağa

bağlı olarak dillend irilebilir.

Tikcl olanın evrensel olana dıjyduğu ihtiyacın daha da önemli olan bir diğer

nedeni, tikel olanın tantmünın zorunlu olarak evrenselliği şart koşmasıdır.

Tikel ve evrensel, diyalektik olarak birbirlerine bağlı kavramlardır Siyasal

açıdan bunun anlamı, faık politikasının içkin olarak diğer larklıları gerek-

tirdiğidir. Diğer bir deyişle farklı kimlik iddiası, eşdeğer ötekilcrin de larklı

kimliklere sahip olduğıı varsaytmını şart koşar; çünkü ancak bu varsayım

eşliğinde grup kendi kimliğini odaya koyabilecektlr Öte yandan cşdeğer ol-

mayan farklılıklar ise hegemonik ilişkilere yol açacaklr, Bu nedenle her tikel

grup kendisiyle eşdeğer diğer gruplara ihtiyaç duyar. Böylece, kcndı için bir

hak talebinde bulunan bir tikel grup, aslında bu talebi evrensel bir düzlem-

de dillendirdiğinde söz konusu talepler anam kazanırlar, Örneğin korunma

hakkı isteyen bir grup, bu hakkın diğer gruplara da verilmesini talcp etmiş

l8 E. Laclau (2000). "Evrenselcilik. Tikelcilik vc Kim]ik Sorunu". s- 8l
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sayı]abilir. Aksi durumda ise, yani bir hakkı yalnızca kendi için talep etme

durumunda, rıparlheid glbi ayrı gelişme mantığı geçerli olacakhr.

Her kimliğin eşdeğer öteki kimliklere ihtiyacı olması, açıkça hiçbir kim-

liğin kendi içine kapalı bir taırılığa sahip olmadığını da gösterir, Diğer bir

deyişle kimlikler kendi farklarını çizebilecek bir sistem içinde yer almadık-

ça, dışa kapalı bir kiıılikten söz edilemez, Bı.ı bağlamsallığı tanımlamak,

sınürün ötesini tanımlamayı gerektirir. Buradaki paradoks, kimlik kendisini

tanımlamak için kendine "öte olan"ı belirledikçe, aslında kendisini yıkmak

isteyeni de tanımış olacaktır; yani geniş anlamda tikellerin içinde yer aldığı

sistem bir yandan kiıı-ıliğin varlığının ön koşuludur, öbür yandan da kimliği
tehdit edendir, Bu durumda kimliğin sınırları ve varlığı, kendi içine kapalı-

lığıyla ya da kendisini bir öze sahip olmayla tanümlayışında değil, ötekiyle

ilişkisinde ortaya çıkar. Nitekim çağdaş sosyal bilimler ırıantığı içerisinde

melezleştirınenin öneıni de buradan kaynaklanır.

Yine aynı noktadan haleketle denilebilir ki, Aristoteles'in toplumlar için varol-

duğunu öne sürdüğü bir teleolojik ortak iyi saptaması, hem evrensel heıır de

tikel düzeyde hatalıdıı Evrensel düzeyde bir teleolojik ortak iyi likel olanlan

yok sayar; cemaat düzleminde bir tikelin teleolojik oılak iyisi ise hiçbir kiırı-

liğin kendinde bir tamlık olmamasündan dolayı mantıksal tutalsızlük gösterir.

Oysa bugün sosyal ve siyasal bilimler açısından tartışılan şey, ortak iyi denilen

boş mekanı doldurma stratejilelidir, O halde ortak iyi, siyasal hedefimiz olan

öZgürlüğümüZü korumak için geliştirilen sırağilerde ortaya çıkacaktır

Şimdi şu soru sorulabilir: Mademki evrenselliğe ihtiyacıuıız var ve tikcl-
lik kendinde bir tutarlılık gösterünekten uzak, o lralde modcrnliğin evren-

sellik söylemi neden eleştirilir ya da eleştiri lmclid ir? Her şeyden önce

toplum homojen olmadıkça fark da varolacaktır, Ancak farkların varol-

ırıası evrensellik idesini de beraberinde gctilirl çünkü evrensellik farka

dayalı kiııiliklerin tamamlanııram ışlığıyla beslenir. Evrensellik her şeyden
önce tikel büI kültürün savunusu değil, tikel kültürlerin varoluşlarının ve

devamlılıklarının ön koşu ludur,
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Ancak evıense] tasarümtmüzü içeriksiz bir alan olarak düşünmek de çok ola-

naklı değildir Başka bir deyişle evrensellik, tüm eşdeğcl talepleri birleşti-

ren bir boşluk değil, bu taleplerin birbirlerine eklemlcndiği ve içeriğini de

bu eklemlemelcrdcn alan bir içeriği göslerir, Eğer evrensellik tikelliklerin
yer aldığı bir zemin olarak düşünülseydi, içeriksiz bir zemin düşünmenin

imkansızlığıyla bağlantılı olarak, özcü bir zemin oluşturmuş olurduk, Dik-
kat edilirse evrensel ve tikel arasındaki diyalektik basit bir olumsuzlama

mantığünt aşar. Öte yandan tam da bu noktada saptanan evrenselliğe dair

yeni soıınlar belirir. O da evrenselin içeriğinin tarihsel olarak değişim

gösterdiğidir Bu değişim tikellerin eklemleniş biçimleriyle bağlanllıdır,
Aksine eğer ister güçlü isterse zayıf bir mekan saptanmış olsun, söz konu-

su evrensel herhangi bir kurallar zjnciriyle bağlanmışsa, olumsal güçlerin

evrensel zemine bağlanmaları olanaksızlaşır.]9 Tüm tikelliklerin olumsal

eklemlenişlerinden öte, içerikle donatılmış olan bir zemin, hegemonyacı

olarak tanımlanabilecek iki durum oluşturur, Tikel bir kültürün önünde iki
seçenek belirecektir. Ya biisbütün içinc kapanacak vc gcı,ıiş anlaııdaki sis-

teıırle her ilişki kurma girişiminde ontolojik bir farka tabi olacaktır ya da

isteklerini elde edebilmek için siyasal iktidar adına mücadelelere girişe-

cektir. Bu durumda da ya tikelin tikelliği evrensel larafından yok edilecek

ya da tıkel kendisini evrensel ilan ederek, gittikçe hegemonyacı olacaktır,

Ancak her iki durumda da tikel kültürün yok olması ve kimlik bağlarının

giderek zayıflaması söz konusudur.

Sonuç olarak tikelin kendisini koruması, sürekli genişleıneye ve çatüşma-

lara açık durumda bulunan evrensel sistemin varlığına bağlıdır, Bu açıdan

tikellerin içe kapanma eğilimine karşılık evrensel, hegemonyacı güç halinc

gelmemek adına daima değişime açık olan kuralları içcrmelidir, Evreııse-

lin oIumsal güç iIişkileriylc geçici içcriklendirilmesi, daima tikelin hak ta-

leplcriyle karşılaşacaktır. Bu durumda evrenseiliğin hegemonik güçleriyle

l9 Evrensellik jsler bir öz. ister bir 1ikel kültür. isterse Haberlİas'la o1düüğtı gibi ilctişinrscl
bir alan o]a.ak belirlenmiş olsun srınuç değişnıez, Her halde söz konusu beIirlcnmiş]ik.

farklar belir]ennıeden önce bazı kurallann konulmuş oIduğunu gösterecektir
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tikelliğin hak talepleri daima çatışmalı bir ilişki içindedir. Dahası bu çahş-
manın kolunması yani tikel-evrensel ilişkisinin çözümsüzlüğü demokrasi-

nin de ön koşuludur, Bir talep kabul görür, zafer kazanırsa, artık evrensel

sistemin bir parçası olur ve bu parça aıllk tüüır tikeller için bir hak kate-

gorisi haline gelir. Çağdaş çokkültürlü toplumların da tek varolma koşulu
likcllcrin kendi içlerine kapanmaksızın demokratik bir sisteınin yafattığı

evrensellik zeminindc buluşabilmeleridir.
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