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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



ŞiDDET, TARiH VE PoLiTiKA

Kurtul GÜLENÇ*

I

Soykırıı,ı,ıa varan savaşlar, toplama kampları, işkenceler, nükleer patlama-

lar, kitlesel terör eylemleri, kişisel cinayetlerin bir veba salgını gibi yayıl-
ması.,, İnsanlığın hatırı sayılır bir düşünsel birikime ve kültürel zenginli-

ğe erişmiş olduğu 20. yüzyıl şiddetin her türüne tanık oldu. Aynı olgu vc

eylem biçimi 2l, yüzyılda da etkisini artırarak sürecek gibi gözükmekte.

Öyle ki, şiddet, her bireyi bir şekilde tehdit edcn ve her gözlemciyi derin-

den kaygılandıran; yarattüğü tedırgin lik lerle, bin bir zahmet ve emekle var

edilen iyilikleri, güzellikleri yaşa(t)maya engel olan bir olgu olarak dün-

yada her geçen gün daha fazla öne çıkmakta vc günlük yaşamı derinden

etkilemektedir, Bu eylem biçimi çok çeşitli şekillerde maruz kalınan vc

her an hepimizin bir şekilde ııiaruz kalabıleceği bir uygulama, bir tutum ve

bir yapma biçimi olarak kendini her yerde göstcrebilmektedirl t İyi, 2006).

Bununla da kalmayarak şiddet toplumsallaşmakta ve bir girdap yaratarak

kişiyi şiddete maruz kalmanın ötesindc o döngüye sokarak şiddetin
uygulayıcısı, savunucusu ve öznesi yapab ilınekted ir, Yani, aynı kişi hem

şiddete maruz kalmakta hem de şiddeti kendi amacına ıılaşmak için araç-

sallaştırarak kullanabilmektediı Şiddet olgusu, yaşaıırın her alanında fbrk-

lı ilişkiler düzlemindc etkisini sürdüımektedir. Özel. toplumsal ve siyasal

alanlardaki ayrı görünümlerine rağınen benzer özelliklere sahip olan şid-
deı öyle boyutlara varmaktadır ki, günümüz dünyasında öncelikli çözüm

Doç. Dr. Mimar Sinan Cüze] Sanadar Üniversitesi. Fen-Edebiya1 F'aküllesi. |elsef'e Ba
1ümü.

S. iyi (2006). Şi..i./cıc K.J rŞ1 Sanaı,21 23 Aralık tarihlerinde Ankara Felsefeci]er Demegı,
nin Ankara'da diizcnlcmiŞ olduğu "Şiddeı" Sempozyumunda suırulan basılııaııış bildiri.
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gerektircn bir politik sorun olmuştur. Helbert Marcuse, Bryan Magee ile

yaphğı söylcşide 20, yüzyılda yoğun bir şekilde yaşanan şiddet sorununu

şu şekilde sorgular:

Bah uygarlığının neresinde bir bozukluk vardır ki, teknolojik gelişmesinin bu-

günkü en yüksek düzcyinde bile, insanın insan olarak gelişebilııesini olum-

suzlaınakta, insansa]-olanı ytkmakta, yok etmekte; zalimliği vc hoyratlığı,

işkence uygulamalarını'olağan' soruşturma yöntenri Sayüp bunlara yeniden

sarllmakta, çekirdeksel enerji, yıkıcl ve öldürücü yiiıılcrdc geliştirilmekte, bi-

yosfeı zchirlcmektedir, vb,'] Bunlar nasıl olabilmiştir?]

Kuşkusuz, Marcuse bu sorularla şiddeti sorgularken Bah uygarlığını ,,e

onun temellclini de sorgulamaktadır, ona göre, teknolojinin ve bilimin ge-

lişmesi şiddeti gerilctmemiş, aksine modern dünyada şiddet, yeni araçlar

edinerek genişlemiş ve yayılmıştır. Hannah Arendt'in dcdiği gibi şiddetin
temel karakteri araçlara bağlılığıdır,r Şiddet daima araçlara muhtaçtır. Do-

layısıyla, teknoIojide, alet yapımünda yaşanan devrinı, şiddeti geriletme-

ıniş, onu bcslcmiştir. O halde, şiddet hakkında şu ikü tcmcl sofuyu sormak.

günüınüz koşullarında şiddct olgusunu anlamak ve yol açtığı sorunlara çö-
ztim bulırıak için gerekli görünmektedir:

|. Şiddet ncdir'/a

2. Şiddet sorunsalı Batü uyga rlığ ı/ıı,ıodern ite bağlanıında nasıl/hangi

yollarla açıklanabilir vc değerlendirilebilir'?

tJ. Magee (2{]0.1). "\4arcusc !c l]raDkl'urı okıl'u". Ylnü DijŞijn Aüldü]lLı-ı lçindc. (çcv.1 Ü.
Oskay. (cd.)M.'Iunçay. İstanbrıl: Bılgi Üııvcrsitcsı Yayınları. ss- 78-79.

}l.AIendt(2006).Şi/.il Üzcrü l.|çe\)lı. P<kel. isranhtl|: iLctlşlln YcylnlJrl. ss. l0 59.

l]lü soı,üınun çağrlştırnrası gcrckcn. nedeısel ııçlkIanlılardlün çok. Şlddctın ınsanla. iısanın
varlıkça yapısllIa ülgisinc baklŞ o]malıdlr. NcıJcnscl açıklanıa ı,enıeyc çabalaınak ancak

şitJdeıin cıtaya ç ıkış bıçımlcrinc. dülc},lcrinc vc giiri]niimleline bağlı şekilde kulu},la ilgi
li alaşLlrnla alanlarınca yapılabilir t]i]ylesi bir çıba uzmınca bir ça lışırıayl gcrek!irccc!ln_
den bu anlamda bir çaIıŞnra hcnl lilse{] baklşı aşar heııı de burada eIc aIünınaya çaIrŞl]an
konunun dlŞ]nda ka]ır.
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İlk soru şiddet kavramıı,ıın neliğinc odaklanırkcn, ikinci soru şiddeti tarih-

sel bir bağlama oturtarak sorunsallaştırmayü önermcktedir, Sunrıı,ı,ıda bu ik j

sorunun yanütlanmaya çalışılacaktıı

lI

Şiddet kavramınıı,ı etiıı-ıolojik analizi şiddetin neliği srırusuna az da i,ılsa

ışık turabiliı,. Bu çerçevedc tcriınin kökeniırc baklğımızda şiddet, yabancı

diJlere (iırncğin İngilizce vc Fraıısızca) Latincc violenliodan gcçmiştir.

Violenli.ı, sert ya da acınrasrz kişilik, güç demektir Violare fiili ise şiddct kuI-

lirnatak davranınak. değer bilııcıııck. (kurallara) karşı gelırıek anlaınlarını ta-

şır, Bu sözciiklcr'lis'sölcüğü ilc bağlantılıdır Vis isc. giiç, erk. yetkc. şiddet.

bcdensel giiç kul]anıırıı demek olduğu gibi, ılitelik. bolluk, öz ya da bir şcl in

asıl yapısı aı,ılaıılarına geliı Daha r]crine iırecek olursak, ıis sözcüğiiüliiD. et-

ken giiç. bir cisııin gücünü kullaılııa olaııağı yani clkinlik, değer. yaşaıı] giicii

anlaınlarını da kapsadüğünı gajriıı aiı.'

Btü sözcüğün EskiYunınca'daki karşı]ığı "bia" sözcüğiine denk dılişer Bia da

bedensel güç ve btı güciln kullaı,ııını anlan,]ına gelnıektcdir, Bu aı,ılaın da ke-

lin]enin Latince köklerini dcsteklelı,ıektc vc giiçlendirmektcdif, Kelin,ıe. güçi

kuvvet kcliıne leriı,ıe yakın dufmakta thkat aynı zaııaııda oı,ıları aşmaktadır,"

Türkçe'yc yöncldiğinıizdc bu sözciik diliıııize Arapça "şedid" sözciiğündeır

gc\,ıniştir. "Şedid" isc \erı. kaıı \c !idJcı içcı,cıı. şiddcıli ılcıncktiı,-

Şiddctı Tü[kçe sijzlükIerde, sert ve kat] davranış, kaba kııvvet/giiç kullan-

ma olaı,ak bir davraı,ıış biçiıııiı,ıi aıılatı,ıııktad ır,

Yııbancı dillerde. (jrtıcğin Ftansı7ca'da. şiddc1 (violcncc): bir kişiye. giiç ı,c

baskı ı.ıygı.ılayaıak istcği dlşında bir şcy yapınak ya da yaptırırrak; şiddct uy-

Y Michıud. (t.y.). Şn/./.,/_ (çc\.) Ccm ]V!uIrıaroğlu_ isıınLıııl: ilctişiııı Yaylnları. ss. 5 6

iki s(j,,ciik ırıslİdıkl bu yıkın ilişkiyi ]Ianllih /\üçnı]t J( |ıJJtı [:,lııı l.r lic5Crlndc

!UrgulıüİlŞllü. l]kl. Il Arendt (2()()6)..,{.(ı,. s 59,

A. (jısal ( l996). "Ccnişlcıilniş t]ır Şıddcl Tipol()j isi". ai,q,n.,. saylj (F7. s. 29.
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gtülama eylemi. zQrlama. saldırü, kaba kuvvet. bcdcnsel ya da psikolojik acı

çektirıne ya da işkencc. vıırma ve yaralama olarak tanınrtanır,

İngilizce sözliiklcrde ise şiddet: seftlik, kuvvetli duygusal yoğunluk vc

hiddet sonucu belircn eyleı,ı,ı şekli, tecavüz, incitınek, rencide etmek gibi

anlamlarla açıklanınaktadır. "Keliıı,ıenin f'arklı dil]erdeki bu anlamları vc

kökenlcri düşünüldüğünde şiddet olgusrıı,ıa iJişkin şu belirlemeyi yap-

mak milü,ı,]kündür: Şiddet, insanın belirli özellikteki bir eyleıne biçııninin

adıdır."8 Bir iıısanın kendisinc. başka insanlara ve diğer canlılara göslcrdiği

davranışın, gerçek leştird iği eylemlerin bir çeşididir. Bu tarz bir cylemin

yapılış biçimleri ve gerçckleştiği zaman ve ortamlar çok çeşitlidir, Bun-

dan doJayıdır ki şiddct çcşitli başlıklar altında çeşitli taraflarca incelenebil-

ıncktedir, Ötııeğin, ncsnelerine göre ayırırsak, çtıcuklara, kadınlara yönelik

şiddct. lıayvanlara karşı şıddet veya ailc içi şiddetl ya da uygulanış biçiın-

lerine görc fiziksel şiddet. psikolojik şiddct ya da seı,ı,ıbolik şiddet vb, "Bu

dıırumda şiddet, heı,ı,ı bir tiir eyleı,ı,ıi hcır,ı de eylemi gerçekleştirınck için

seçilen aracı ilaı]e ctn,ıektettir, nite lemcktcd ir. " ' Öte 1andın şidıJeti sadecc

başkalarının fiziksel bütünlüğüne doğrudan ya da tlolaylı bir saldırı ya da

tetrdit kavraıı,ııyla sınırlaınaı,ı,ıız eksik bir tanıı,ı,ılaına olur, Şiddet. bclli biı,

toplrıınsal düzene karşı başkaldırı ve saldırıyı da içcrir, " Yves Michatıd'uı,ı

Şir/r/eı başlıklı incclcıncsindeı,ı. heın şiddeı du rrıı,ı,ı larıı,ıa heıı-ı dc şiddet ey-

lcmleı,ine açıklık gctircbilecek şu tanıı,ı,ıı halürlayalüın:

Biı,karşıIıklı ilişkileı ortanııııda taraflardan biri veya birkaçı doğrtıdan vcya

dolaylı. topItı r,eya dağıııık otarak. diğcrlcriniıı rcya birkaçıırın bedenscl hai-

tünli]ğüne \cya tiircl (ahlıki/nıoral/ınancvi) biitiinli]ğtinc,,,eya ınallarına vcya

siıngesel vc scıırbolik !e ktilti]rcl dcğerlerinc. orını ne olursa o]sun zarar vere-

cek şekilde ılavranırsa. oıada şiıldcı vardır.l

li

I0

ll

S. lyi (2(X)6). Jgı .

,1g.r.

A. Ünsıl ( I996). ,.1gl,.. s. ]()

Y Michalüd. (t.y.). /(ı . ss ı,tr)
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Bir eylem tarzı olarak saptadığımüz şiddet, insanda ortaya çıkış koşullarü

bakııı-ıından öfke, kin. intikam, nefret, kızgınlık gibi duyguların ağır basnıa-

süyla otaya çükan bir davranış cğilimi (psikolojide saldıfgan davfanüş eğim-

li veya güdüsü) diye de ifade edilmektedir.]r Saldürganlığın ötesindc, günü-

müzde olduğu gibi çoğu duruııda insanlar bu tarz davranış ve eylemlerlc
kendilerıni ilade yoluna gitmektediIIeI. "Bu da bir şiddet türü olarak belirir,

burada şiddet araç olarak değil dışavuruı-rı olalak mevcuttur. Dışavurumsal

şiddet ister bireyscl istcr kolektif olsun, bir amaçtır, sonucu dikkate alın-
ıı,ıayaıı bir kahramanlık eylemi gibi,"rr Kendini ilade etmenin, anlatmanın,
varlığını duyunnanın bir yolu olmuştur böylece şiddet. Sonuç olarak şid-
detin çıkt]ğı yer çcşitli biçimlerde eyleme olaılaklarına sahip bir varlık oJa-

rak insandır. Ancak, özellikle bu nokta, yani başvurulan yoJ olarak şıddet,
sonuçlaIı bakıınından insanın en sorunlu eylemlerini ortaya çükaımaktadır,
İnsan, bilinçli ya da bilinçsiz olarak şiddct eylemleri gerçekleştiımektedir,

Ancak, hangi şekliyle r,ılursa olsun eylcm bilinçli olabilir, eyleıni yapan ne

istediğini bilınekte ve olası sonuç]arın farkındadır ya da eylem bilınçsizce.
yani ezbere yapılmış yc sonuçlarün ve hedeflerin farkındalığı ınevcut değil-

dir ve hangi ııcdcnle olursa olsun şiddet ya da şiddele başvuran eyleırı ço-

ğtınIukla onaylanınaz. Uınarsız haksızlık durumIarında hak taIep etme yolu

oIarak başvurulduğunda her ne kadar bu yt,ıl rasyonel ve ıneşru gerckçclcre

Sahip olsa da- bile onayJanabilir görünmeıı-ıektedir Kuşkusuz "şiddet" so-

nuç verir. Fakat sorun, şiddctin sonuç venlıesinden değıI, hcr insan eylemin-

de olabileceği gibi şiddetin dc sonuçlarünün tasar]andüğündan çok daha l'arklı

olabileceğinden kaynaklanmaktadır. İnsan eylemlerinin stınuçlırı cylen,ıci-
nin denetimini aşar, r Arendt, bu vurgusunun üzerinde ısrarla durur:

( . . . ) şiddctin lch likcs i hcr zaı,ı,ıan şudur: AraçJar aılıaç Iaı,a gaIebe ça lar Anıaç-

laı,a lrızla ulaşllamazsa. solluç yaInızca bozgı.ın clcğil. daha kötüSü. siyasal

alana şiddctin girişi olacaklır Eyleın gcri alınaııaz. Her eylcın gibi şiddct

l2

]]

1.1

S. iyi (2006) ı/gı..

A. Üİsal ( 1996) /gı . \ ]().

tl. Arcndl (]()()6). ,1gı . s l()
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pratiği de dünyayı dcğiştirir: ama en olası değişim. daha şiddetli bir dünya

doğrultusundadır L'

lIl

Arendt, Şlddel Üzerine kitabında şiddetin politika dışı bir olgıı olduğunu

söylcı Arendt'in vurgulamak istediği temel nokta şiddet olgusunun politi-

kayla bağdaşmayacağı düşüncesidir. Kuşkusuz bu ilade şiddet f'enomeni-

nin politik bir olgu olma eğiliıı-ıi içinde oIduğu fikrini yadsımaz- Savaşlar,

aşırılıklar ve devrimler çağünın eü,ü kanlı yüzyılı olan 20, yüzyılda şiddct
her zaınankinden daha hissedilir bir l'cnomen haline gelmiştir, Şiddetin bu

güncelliği, sözü edilcn lcnomenin politik bir karakterc bürünme sürecini

hızlandırmıştır, Şiddctin politik bir olgu olına eğilimi bu olgunun tarihsel

bir peıspektifle incelcnmesini zorunlu kılmaktadır; çünkü politik olan aynı

zaınanda tarihscl olandır Bu söyIemin bir tüzantısü olarak politik olan üzc-

rine düşünııcnin tarihsel bir bakış açısıyla onun doğası ve kıynağı
üzcrine düşününek o|duğu ileıi sürülebilir Demek ki yapılacak olan şid-
dctin kaynağl ve doğası i]zeıine düşünmektir, Şiddetin kaynağı ve doğası

üzerine düşünmek şiddetin eleştirisini f'elsefi bir dilzlcmde sunmak deııek-
tir, Walter Benjaıniı,ı, Şitldeıin Ele.şliri.ıi adlı metnjnde şiddetin eleştirisinin
onuı] tarihinin felscfesi olduğunu ileri stirer; çünkü düŞüniire gajre ancak

şiddetin gelişinıı düşüncesi, şiddetin zaıı-ıansaI verileı,inc eleştirel, ayrıştürı-

cı vc karar]ı bir biçiııde yaklaşına olanağı verebilir,L'

Benjamin'in bu yaklaşımı çalışmanın ikinci yönelimi hakkında bize ipucıı

veımcktedir: şiddetin elcştirisini onun tarihi üzerinden yapmak, O haldc şiın-
di yanıtlaııması gereken soru "Şiddeti tarihi üzerindelı ele almak nc anlaına

gclmektedir']" sorusudrır, Bu sııruya verilebilecek yanltln altlnda iki f'arkll

ama birbirini destcklcycn sııru yıtnıaktatlır: İlk soru "ŞiddL,t olgusunun

l5 .,/gr|. s,97.

]6 w BclrIalrlin (2005). "Şiddeıin Eleştlrüsl". B.r/./r,l/?. (çc\ )L.tj. qaknlak. (der.) t].F. ı]cI
':ı [iILı İ.t..nhrı]: §.ıı Yıı ııı ııı , 'ı
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araştın,nastna eşlik edecek tarih anlayışı nasıl bir tarih anlayışı olınalıdır'/"

şeklinde fbrmülc cdilebilir Bu soruyla gündeme taşünan problen,ı, şiddet ol-

gusuna yaklaşılırken kullaı,ıılacak tarihsel bakış açısünün niteliklcriyle bağün-

tılıdır. Başka bir if'adeylc. btı soru, herhangl bir tarihscl fenoı,ı,ıenin ne türden

bir tarih felselesiyle incelenı,ııesi gercktiğine dair bir kavramsallaştınnadan

hareket etıTektedir. İkinci soru ise "Şiddct fenoıııeniniıı, tarihi ile girişilen

soruşturmasına hangi öğclcr ek leı,nlenebilir/eklemlenmclidir']" stııusudtır,

Bu soru ise sofuşturmada ncsne edinilen şiddet öğesinin başka ne tür öğe-

lerle ilişkilendirilebiteceği ııeselesine işarct chnektedir. Başka bir ifbdcyle.

şiddeti tarihscl bir düzlemde analiz elııek; şiddetin tek başıü,üa, diğer öğcler-

den soyutlanarak incelenebilccek bir f'enıııncn olmadığını söylemek demek-

tir, Dolayısıyla bu ttirden bir softıyla açığa çıkan yaklaşım şiddet f'enonıcnini

bağlantılarıyla birlükte düşünmcyi gerektirıı.ıektcdir,

Benjaııin'in Şiıldeıin Eleşliı,i.ıiadlı ınctniı,ıden harekctle "şiddet olgusuı,ıun

araştürmasına eşlik edecck tarih anlayışı ııasıl bir tarih anlayışı olmalıdır'l"

sorusuı,ırı ele aldığümüzda düşüntirün bakış açısına göre birbirinden bütünüy-

le fhrklı iki anlayışla karşı la şıı-ıaktayız: a) ge leneksel/historis ist tarih anjay!şü

ile b) eleştircl/n,ıaddeci tarih anlayışı. Bcı,ı.lamin'in şiddct eleştirisindc be-

nimsediği yaklaşım eleştirel bir yaklaşıı,ı,ıdır Brı eleştirel pcrspektifin aınacı

"hisıorisist" anlaylştan beslencı,ı geleı,ıeksel politüka t'elScf'csi çiZgiSini altt]St

ctınektir }listorisist tarih yaklaşımını temelinc alınış politika aı,ılayışının

"gclcnekse l" liğindcn anlan,ıaı,ı,ıız gcrckcn özelliklcr ise şöyle sıı,alanabilir:

l. Tarih içinde gerçekleşcn olaylarıı,ı çüktntılü noktalarünü töıpüleyerek yu-

üntüşahııak vc onları dolaylı ya da doğrudan rcsıni tarihe eklcınleı,ı,ıek,

2, Tarihsel iiriinleri doğallaştı ı,arak onları tarih-i,]stii kılmak.

3, Böyleliklc ıı,ıcvctıt iktidar vc güç ilişkilerini sürekli yeııidcn ürete-

ı,ek ı,ııuhalil'l,ıareketleri engcllcınek. r

l7 K.Ci]lcnç(20l0) "Hüıkuk rc Şiddc!in 'Hıyaletinrsi'BirIikteliğiniİ BcIrjanllnci l]lcŞ(irlsi

Üzerine Bir incclcııe". l/ıiıi Fılsc/t ıı ı. ,\,,\ü,,/,y^/ J,t/ı/ (h.lZ.)tl. Ölçğsi., & C.

Uygüür.20. kitap. İsıanbul 13arosı Yayınları. s (ı0.
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Gcleneksel politika le!set'esine karşı Benjaı,ııin tarallndan gcliştirilen eleş-

tircl yaklaşımıır sorguladığı ilerlemeci uygarlık kuraınına vc o kııraı,ııın

şiddet kavramsallaştırmasüna içkin üç tcmel varsayım vardır;

l. Tarıhi ilerlen,ıeci bir şekilde clc alınası,

2, Şiddetin neliğini değil sadccc şiddetin denetlcnnıe biçimini incele-

ıııesi.

3, Şiddet ve hukuku birbirinc zıt, birbirinden tamamcn ayrı iki feno-

ıı-ıen r,ılarak görerek hukuk, şiddet ve iktidar arasında iJişki kur(a)

ı,ı,ıaıı,ıası.l3

Bu üç varsayıın tarih t'elset'esi bağlaıııında clc alınabilir. Bu varsayıınlarda

tarih. ilerleıne rc gcrilcmc kategoriIeriı,ıden harckctle değerlendirilı,ııektediı

Bu değerlenditı]ıe türiine göre tarihin zaınansal açıdan ilerlcnresi tarihteki

olguların ilerleıııesini beraberindc gctirıl]ektedir, Başka bir dcyişle tarih. bir

bakııı,ıa hcp daha iyi olana doğru ilerleınck tcd iı,. Zaılıan ilerledikçe insanlık

hep daha ileri bir aşamaya sıçrayacaktır Böylc bir perspektif evrcnscl tarih

anlayışınııı aı,ııacıı,ıa yönelmektedir. Benjaınin'in taril,ı kavraııııyla ilgili yazı-

larında sıkça eleştirisini yönelttiği lıistorisist yaklaşıı,ıı evrensel tarih an,ıacıı,ıa

yönclik her tür tarih anlayışını r,e yazıcılığını içinde barındırır, Tqrih Kdvro-

ııı Üzerine"'ı,ı,ıetı,ıinin on yedinci tczinde Benjamin şöylc söyler: "Hisbri-
sizın eninde sonrındıı evreııse] taril,]e var]r. Maddeci tarih yazımınün yiinteıI

açısından belki dc cn bclirgin biçinıde ayrıldığı anlayıştır evreı,ısel tıı,ih, Ku-

raıı,ısal dtınanımdın yoksuııdı.ır, Yönteılıi bir toplaına işleıı,ıinden ibarettirl

hoıııojen ve bıış zaıııanı doldurabilmek için olgu yığınları devşirir."r0 Burada

açıktır ki 13enjaı,ı,ıin cvrcnsclci tarilr anlayışıyla ıııaddcci tarih aı,ılayışııı bir-

birindeıı ayırmaktadır Erıcı,ıscl tarilr anlayışı şu şckildc özetlenebilir: "Ta-

I1l lgl,.. s. 6().

l9 8cniamin'in btl ürlctni. ]itclati](lc. lIıİnah Aücndt'ln dcrlctliği //İaııııınıı.ı içindc kulla-

ııl.ın h:ışlıklı,l.ı ıııılın.lkLJ(lIr /,rrl /,,/\.1.,J I 
-_l,.ı, 

l, -l, ı

20 w. Bcnjamln (2()0l ), ,1gı, . s ,18
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rih, felsefi olarak geleneksel anlamda doıa, gelip geçici olan, günlük yaşan-

tının prolanlaşmış görüntü]crinin zcminidir,":r Dolayısıyla böyle bir aIanda

bilimse| ölçütlerle biııakım çalışmalar yapabilmek çok Zor göZükmektedir,

Hatta tafih, tek başına kesinliktcn vc nesnellikten söz edilemeyecek bir alanı

işaret eder,2] Teklerle, gelip geçici olanlarla dolu bir alanın f'elsefi ve bilim-

sel bir incelemesinin yapılabilmesinin yolu o alanı kimi evreı,ısel amaçlar

ve anlamlarla yeniden inşa etmektir. O halde tarih, "kendisini bir nesnelleş-

me mantığının ifadesi alında anlam arayışına bırakmalıdır"2r Benjamin'c
göre bu türden bir tarih anlayışı ve bu anlayış ekseninde gerçekleştirilen la-

rih yazıcılığı sorunludur çünkü bu yaklaşım insansal dünyanın ilişkilerinin

kuruculuğunuı göZ ardl etmcktedir,25 Evrensel tarih amacına yönelik tarih

yazıcılığı insansal diinyanın ilişkilcrinin düzenleyiciliğini ele almakta lh-

kat o lllşklIerin kuruculuğunu görmezden ge]mektedir, oysa maddeci tarih

anlayışı deneyimi dışlamaz. Bilginin tek ve sürekli çokluğu ve yaşanılıı,ıış

benzerlikler olarak deneyim, maddeci tarih anlayışında tarihin içine yeniden

sokulur.26 Maddeci tarih anlayışı evrensel tarih adına günlük hayahn içinde

öznelerin deneyimlerini f'eda ehneyeı,ı tarih anlayışıdır, Evrensel tarih anlayı-

l
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26

B. Ijrdağl & M l-]. Diİçer (2()07), "BenJanlrn. Tarih (Felse]'csi) Üzerine Tczlcr re Tarih

Ya,/ııİi'. P/rk\/,l. sayı: 17 (kış)_ s. l71

,r_.ar,.. s. ]7,1.

Jgı.. s. 174.

"Kuruc!ı" ollıa o7el]igi BenjalDin üalaf]ndan şiddetc de alf'ediIlİckledir

,4gı . s l74.

Maddeci ıarih aıllIüyüşı en ij,/lii iladesini Benjanıin'in ıltıııcı ıezinde buluı Altıncl tc-/:

"(icçıııişi ıaıihsel olarak kuınrak 'onıı gcrçekten olıııuş gibi'ıınııııak dCğil. telllikc aDlnda

birden parlalıı,eren aııyı cle geçinııeklir. 1nrihsel nıaddcci]iğin ırresclesi. lehlike inında
tarihsel ijıncnin kaışısındı bekleuıııcdik biı şeki]ıJc bc]iri!crcn geçnriş iıı,ıgesiıri alıkoy-
nlaktır. Cclcncğin hcllr kcndi \,İrlığl. hcnr dc oİu dcvlalanlar tchlikcdcdir. lıcr ikisi dc

ayİl tuhdil allındadlr: Illikilrl Süİıflann alcıi dtlrrın,ütlna düŞmck. Cclcİcği. ontl hiiklrlii a ltl

na alİlak üzcrc olan k()nIbnıiZnin clindcİ çcki]r alnlak. hcr danc dc ycnü baştan gl.iŞ l

nıesi gerekcn çabıdır. Mcsih slıdcce küırtancı olarak değil. ılnı zaıııaııda l)ec.al'c boyuı
eğdirmek ii,,ere gelir l)üŞman ka,,ınacak o]!ırsa. ö/lil.,/ /rll. pa_t-ünl alacık hundaıı Ancık
hıı cndişeyi içinde dııyaı ıarihçi. gi:çııiştcki umul kıvıIcıııların alcvjcndinıc yctısinc

sahipllr Vc düş|nall kalanlnaya dc\anl cdl\,or hlile" (200l : :1l .12)
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şlnda bu tür deneyimler ya doğrudan evrensel tarihe bağlanarak büıün içinde
eriLilir ya da anlıım lçin cvrenselin sürekliliğine ve kesinliğinc f'eda edilir Bu
anlayışın farklı ömekleri t'elsefe tarihinde mevcuttur On dokuzuncu yüzyı-
lın kimi tarih Iilozoflarınca gündelik hayat bağlaınında tarihin anlamı ancak

metafiziğin boyunduruğunda varolabilmiştir. "Evrensel tarih anlayışlarının
genel niteliği işte tam da bu yüzden 'l,ıomojen've'boş zaman'fbrmları ile
'iIerlemek'tcdir." Oysa ırıaddcci tarih anlayışı deneyiıı-ıi doIayısıyla yaşamı

dışlamaz. Tarihsel olan deneyim bu yaklaşımda hem kurucu heıı,ı de düzen-

Ieyici bir role sahiptir. Maddcci tarih yazıcısına göre, historisist, deneyimin
"kurucu" oIına özclliğini ya gönııezden gclir ya da bu rolü düzenleyiciliğc
indirgeyerek evrensel anlaıı-ılar uğruna tarihi deneyiıı-ısizleştirir, dolayısıyla
bir başka ıleyişle larihi ıarihsizleşıirir,

Iv

Benjamin'in çizdiği bu eksenc sadık kalarak şiddet sorunsalı Batı uygarlü-

ğı/modemite bağlamında vc uygarlık kuramları çerçevesinde nasıl incele-

nebilir ve değerJendirilebilir? Bu soruyu, Marcııse'un sorusuyla ele alırsak,
insanlığın gelişiminin tarihteki tepc noktalaründan biri olarak çoğu Zaman

ele alınan/kabul edilen modcrn dönemde insansa|-olan neden yıkılmış ve

palçalanmlştür? Şiddct nasıl olmuşttır da bu dönemde bu kadar çok yaygın-
laşmış ve etkili olmuştur?

Şiddet ve uygarlıkr7 arasındaki ilişki sıkça tarhşılaı,ı bir konuduı Bu iIiş-
kinin değerlendirilmesi uygarlığa bakış açısı ve uygarlığı oluşturan farklı
öğelerin yoruıılanması iIe müıı-ıkün olabilmektedir, Bu değerlendirme tür-

leri ise çok çeşitlidir, Bu çcşitlilik değişik, hatta çoğu zaman birbirlerine
karşüt uygarlık kuramlarını doğurmuşhır. Uygarlık kuram|arı, genellikle

27 Uygarlık kavramlnln çoğu Zaıİlan çagoştırdığü tarkll anlamlar. zaııanlar. toplumlar ve

dajnenr]cr olsa Ve bu kav.am sosya] biliün]erce slkça tartıŞılsa da (bu tartıŞna için bkz- F
Braudcl 200l. ss, J1_70) bu çaIışmada. uygarlık. modernizıı ve modernıte kclimclcrinin
ku]lanım bağlamIarl aynı rcfirans|a birleşmekıedir. Bu metiılde'uygarlık'kc]imcsinden
anlaŞllmasü gereken Batl uygarllğı. modern diinya. modern zaınan ve toplumlardür.
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bclirli bir uygarlığın ya da kültürün özellik]erini ortaya çıkarmayı, temel

niteliklcrini aırlamayı ve o uygarlığın neden o şckilde geliştiğini. bunıı na-

sıl gerçckleştirdiğini açıklamayı aınaçlar,l3

Batı uygarlığı nı/modcrniteyi iı,ıceleycn uygarlık kuraınları, şiddct-uygarlık
ilişkisini açıklamaları ve yoruııılamaları bakımılıdan birbirleri ile karşıt iki

bakış açısı altında toplanabilir Bu bakış açılarından ilki. şiddcti, zaıııana

bağımlı, gelişim sürecinde önemi ve boyutu azalan, modernite ajnccsine

ait bir fenomen olarak görür.]') Söz konusu perspektiftaın da Benjamin'in

"ilerlemeci" olarak tarilleycrek eleştirdiği tarih anlayışına denk düşen bir

uygarlık kuraıı,ıı gcliştirir. Uygarlık kuramı klasiklerinden biri o]arak de-

ğerlendirilcn Norbert Elias'ın L}ygıırlık Siireci isimli cseri bu bakış açı-

sının savunucularındandır. Bu yaklaşııı-ıın savı şrıdtır: Uygarlık geliştikçc

ve yayıldıkça insanın saldırganlık duyguları eııge lleneccktir, Başka bir ifh-

deyle, uygarlıklar ilerledikçe şiddet kullanımı gerileyecektir, Saldırganlık

duygularının ve şiddet davraııışlarının cngellenmesi bir yandan topltıı,ı,ı-

sal işbölüınüne uzanırken, öte yandan dcvletin denetin,ı ve yaptürıün gü-

cünün mcrkezileşmesi vc tekelleşmesindeıı kaynaklanı,ııaktadır.r0 Elias'ın

araştürmalaründa öneıı,ıli tılan, şiddetin kendisi değil, şiddetin denetlenmc

biçimi ve bu denetim biçimlerindeki tarihsel değişimdir. Eljas, bu ince-

lemcleri yaparken, uygarlık sürecinin gelişiııı yönünü de çizer: O, karan-

Jık Ortaçağ'dan itibaren başlayan Fransız saray kültüründen soııra ulusal

devlellerin oluşum evresinden geçen uygarlık sürecini, bütün yeryüzünü

kapsayan bir düzenleyici sistcme bağlar.l] Bu sistem toplum içi ve toplum-

lararası ilişkilerde şiddct kullanımını etkin bir biçimde sınırlayabilecektir,

Modem devleıin bir şiddet tekcli olarak oftaya çıküşüyla birlikte (öZellikle

hukuk aygıtı aracılığıyla) şiddet kontrol edilebilen ve etkin bir şekildc sı-

P lmbusch (2000). "Uygarlık Kuramları ve Şiddct Sorunu". hplun v( Bilin, (çe|.l E

Ate§man. sayl:1l4. s 9l

,4gr... s.92.

,{gr,.. s.97.

lgı.. s.97.
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nırlandııılabilen bir olguya dönüşmüştür. Mrıdernite ve şiddet bu yakla-

şıı]]da birbirlerine karşıt olgular olarak sunulur. EIias'ııı uygarlık kuramın-

da şiddct, uygar topluı,ılarda yeri olmayan "diğeri", "yabancı", "eski oIan"

ve n]odcrnleşme süreci içinde zamanla sorun olmak[an çıkan bir şey ola-

rak görülüLr] Elias, ilginçtir ki diinya savaşlarının çözümlemelerini yapar-

keı,ı de bu göfüşc bağlü kalır. Elias'a gajre savaşlar. bir dünya hükümetinin

şiddet tekeline gıden yolda "cngcllcri ortadan kaldırma mücadelesi"nden

başka şeyler değildir, Kanıınca Elias, tck bir perspcktiftc kalmakta vc şid-
detin engellenmesini sağlayacak olan şiddct tekellerinin şiddet yarattığını

görmezden gelmektedir, Böylelikle de Elias'ın kuramı özclliklc 2. Diinva

Savaşını ve sııykırımı açıklamada eksik kalır, hatta açıklayamaz,

Şiddet soruı,ıu açısındaıı incclcndiğindc Max Wcbcr'in Batılı rasyonelleş-

me sürcci olarak tanııı-ıladığı/suııduğı-ı rıygarlık,/modemitc anlaylşı Elias'ln
uygarlık kuraı,ıına farklılıkları olsa da yakın durur, Webcr, göIüş|cri-

ni tarihscl ınodernleşme süreci içinde insanlar arasındaki fiziksel şiddetin,
topluınun rasyonalite iddiası açısından zaten işlevini yitirecek olması ve

ekonominin çalışabilıncsi için barışçıl koşulIara gereksinim duyulacağı

sebebiyle zamaı,ıla ortadan kalkacağı inancına dayandırır,rr Onun ır,ıodcr-

nite tespiti Batı ülkelerinde başlayan ama sonra evrensel bir yayılıın gücü

kazanarak gelişen akılcılık anlayışı bağlamında ele alınabilir. Rasyonalite,

o güne dek görülen bütün toplum biçimlerinden daha üstiin olan bir doğa

ve topluma egemenlik kombinasycınu oluşturmakladır.rJ Bu rasyonalite,

bilimsel ve teknik ilerlemc vc kapitalist ekonomi ve buna bağlı oluşan

sınıflı sanayi topluır,ıu ile birleştiğindc şiddet unsuru, azalmaya mahküm

olan bir olgııya dönüŞecektir, Weber'de de şiddet devletin tekeline sunulur.

Hatta şiddet bu yolla meşrulaştırılır Şiddet, toplum düzeninin sürdürtil-

32

]3

34

N. Elias ( l9tt5). "Huııana Condiıici'. 8colırıchtüüngen zu,, Ent\ i(klu,lg del Men.\.heiü dnı
10 .klhreslLüg !ün!! Kriegrcr.i,,t (E. Maı l9/l5). Franktİ.t/Nl.

P Imbusch (2000).,Jg} . s.98.

M. Wcbe. ( l972 ). Wirıst,haJi untl Ce:ıelt.ı. rıli. -Iübingen; 
N{. Weber (1988). Cesannelıe

l ııfi dıze zur Re l i gi o ns:oz ıı kryi u. 3 Bd_. Tiibingen.



1 48 l Felsc/'e SöI leşIle|i

mcsi için gereklidiI. "Weber'in egeııenlik sosyolojisinin teınel belirleyen

öğesi olan şiddet, egeıı-ıenliğin oluşması ve sürdürülmesi bağlaı,nında. gü-

cün irrasyonel yönüne doğrudan bağlanamayacak olan, cımaçrasyc,ınel bir
araç işlevindedir."]5 Şıddet, rasyonelleştirilmiş ve sosyal olarak disipJine

edilmiş bir yaşam biçiminin aracıdır, "Şiddet, devlet ehnde tekelleşmeyle,

hcsaplanabilir bir özellik kazanarak tarihsel olarak zorunlu olan amaçlara

ulaşmak için kulIanılan bir araç tılarak görülür,"'6

Bu iki düşünürün de ortaklaşhğı nokta şiddetin devletin tekelinc bırakılııası
ve devlet eliylc kullanılması gerektiği, bu yolla şiddetin azalacağı ve engelle-

neccği likri ve devletten kaynakIanan şiddetin meşru olduğu düşüncesidiı Gö-

rüldüğü üzerc ilerlemeci tarih anlayışı ilc şiddet olgusuna bakınak neredeyse

dcvlet şiddetini meşrulaştıran bir zeır,ıinin doğmasına yol açmaktadır, Bu du-

rum ilerlemeci uygarlık kuramlarının elcştirisinin sağlam temellcre dayandırıl-

masını olanaklı kılar. Bcnjamin'in eIeştirel perspektifinde ilerlemeci uygarlık

kuramına karşı öne sürülen üç temel özellik şöyle sıralanabilir:

I. İlerlemeci uygarlık kuramının yaslandığı evrensel amaç ve anlam-

lar çerçevesinde kurulan tarih feIsefesine alternatif tarihsel ıı,ıadde-

ci bir tarih anlayışı beniınsemek,

2, Şiddetin sadecc denetlenıı-ıe biçiminin soruşturnasınü yeterli bul-

mayarak onun neliğini sorgulamak; böylelikle şiddetin ne amaçlar

ne de araçlar için meşru kılınmayacağı altematif bir hukuk sistemi

üretcbilniek.

3. Mevcut sistemde şiddet ve hukuk lenomenlerini zıt ve apaylı şey-

lermiş gibi görmeden bu ikilinin yaratmüş olduğu sarıı-ıalııı larkın-

da olmak ve bu farkındalık bağlamında hukuk-ş idder iktidar ilişki-

si üzerine yeniden düşünmek.l?
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K. Gülenç (20l0),,AgJ,.. s 65.
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Doğrudan Benjaminci tarih l'elsefesi çizgisinde yer almasa dar8, uygarlık/
modernite eleştirisi yapan eı,ı öneııli akımlardan biri Bal Marksizmi için-
de yer aIan Frankfirt Oktılu gclcncğidir* Okul ıçinde yer alan düşüntirler
modern dünyayı özelliklc Aydınlanma'yı ve Batı uygarlığını ve şiddet
solunLInu tek ve sınırlı bir perspektiftcn incelemeıniş, bırçok perspektilten

f'elsefi, sosyolojik, psikolojik, sanatsal, antropolo;ik, politik bu soruna
bakarak şiddetin (özelde faşizınin) eleştirisini sunmuşlardür,

Frankfurt Okulu geleneğinin şiddet olgusuna yaklaşımı yukarıda EIias ve

Webcr'in fi kirleri üzerinden açımJamaya çalıştığımız uygarlık kuramların-
dan f)rklı bir uygarlık-şıddet ilişkisi sunmaktadır. Bu f'ark]ılık. şiddet içer-
ııeırıesi beklenen ınodernite tezleri karşısında ikinci açılımı belirler. Btı
göriiş. Batü Uygarlığı tarihindcki şiddetin karakteri. ctkisi ve yıkıın potan-

siyelini ısrarla vurgular vc şiddetin moderü,ı hayattan ayrışlrılamaz bir olgu
oldı-ığuı,ırı ileri sürer. BtiyIece, gcçtiğimiz yüzyıIda görülen toplumsal şiddet
vakalarü. savaşlar, barbarlıkIar, aşırılıklar vc yıkımlar modern dünyanın/
Batı uygarlığının karşıtları değil, sonuçları o|arak ele a]ınır,40 Adorno ve

Horkhcimer şiddet sorunsalı bağlamında Batı uygarlığını/moderniteyi bu
yaklaŞım ekseırinde tartlşlrIar, Düşiiniir|er l]lrlıılanmqnün Divaleküiği'ndc

_]8 wı]lcr Bcniamüİ ilc Oktllun iiyclcriİin (ö,,cllikle Theodor W Achrno'nun) yakın iIişki
içindc tılcluklaı,ınl bcliüııllcktc Yırar var.

]9 B!ı gclcncklc ilgili ayıntıIı t,ıilgi için hkz N,f Ja} (2005). Dü\dkküik jDN(l!nü.\ç!\.)(

Oskay. istaıbııl: BeJtcYayıılarıl R. wiggershatls(l995) Thü|laank/iül-Çhool.(çe\)M
Robe.tson. C'a1İhridgc: Poliıy I'lcss

,l0 l]cnjanıin bu kontlda Şiiylc sdyl!,r] "L,,ilcnlerin geleneğl l]östcli},or ki. içinde ],iıŞadığl-
nrl,.'olığxnl]stii lr.ıl'islisİıdcğı] kılüaldlr. I}un denkdüşcnblrtarihanl.ü}lŞlna!ılaŞmak
zortlİda"-ll. O,,alnan.tçükç girrcccği., kl. gcrçck o]ağııliisLü haIl],araınrak bile düşcn
bir g(jrc!dir. I}ijy]ccc_ ltrşi,,Iİe kalşü ıİiicadcIcdc daha iyi bir konunla uleŞıcagl,,. ( ,,)
Yll]nüİci yii,,ylldiı btı yaşadıklınnıızın'hi]Ii'irasıl lniiüİkiin oliuğtlna ŞaŞnr.rk. lalsei]
blr baklŞ .ı,g1l./r. Bu şaşkınlık bizi. lıcrhangü blr bilgiy. de gijtiirıIcz. tck bir bilgi haliç
tal,il: Ka)neğlndOki!arlh ıIrlı!üŞlılln llcr tUIır tara1'| olünıdüğ] (2(X)l. s. 13)." Bcnjaınin
ıçlkç.l t}aıl u}giır]rilnıD \alaımlŞ oIdUğıl ş ddcıin olİğııl o1duğuntl vunrtülanrİkı|ıdlr
Ira§ıııı klırşısın(la dtıvtılın şışkınlığın scbcb] clc cı lırih iınlı\üşıııdın kı}ıaklınıııak_
ıadır. O\,sı czilcnlcı,ın gclcncğinc Lııkıldığındlı ıarlhlc birçok ıcınln lc kaılia lİ y Şaİ_
dlğl qijri]lnrckıedir.
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aydınlanmanın öz-yıkümının nedenleıini araştürırlar. Bu araştırma onları

modern dünyanın iki temel bileşenine yönlendirir: akıl ve bilim,

Aydınlanma, insanların akıI ve bilim aracılığıyla kendi doğal ve toplumsal

çevrelerinitanümalarünt ve biçimlend irmclerin i amaçlar. İnsanlar böylelik-

le kendilerini görünmez ilişkiler karşısındaki korkularından kuılarırlar.rI

Fakat 20, yüzyılda yaşanan büyük ve dcrin acılardan sonra ortaya paradok-

sal bir durum çıkı,ıııştır,

Aydınlanııa birçok açıdan bilimsel ve teknik olarak başarılı olmuş ve doğa

üzeriıldeki hlikimiyetin ölçüsü de büyük orana ı,ılaşmış olmasına rağnıen. Ay-

dınlanına, toplunrun biç in,ılend irilııes inde hcp başarısızIı!a tığraınıştır. İnsan-

lar son ikiyüzyıl içinde sürekli arlan birAydün]anma ve doğaırıır l,e toplıımun

ussal h6kin,ıiyetiııiıı yanı sıra aynı zaııaı,ıda hcp kendileri taralından ycııiden

yaratılaıı ergin olııama durumuııa düşttilerrr

Tarihsel olarak toplumlar karmaşıklaşınış ve farklılaşmış, lakat bu karma-

şıklaşma insan özerkliğıni ve özgürlüğünti daraltı,ı-] ışttr Bilim ve teknoloji

gcliştikçe, insanların özgürleşimi ve mutltıluğu aülacağü yerde azalmıştır,]r

Bu orantısızlık hali Horkhcin,ıer ve Adomo'nun bakış açısına göre git
tikçc daha da dcrinleşmektcdir. Aydınlanlııa kendi kendini tahrip etmişr]

ve böylelikle yok etnıeye çalıştığı mitin kendisine ve korku durtımuna

dönüşmüştür.r' Bir aııgsı duruı,ı,ıuı,ıa dönilşen Aydınlanma son kertede

totaliterdir,r" Buna koşut olarak, modern dcvlet de şiddeti tekeline alarak

şiddetin azalmasını kolaylaşlırmaz veya şiddcti engellcmez, aksinc bu şe-
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A. Deıİirovic (2007), liptunı ve E|cşıiı i. Gd.) S, Özbek. isıanbııl: l cIsef!Logos YaylIIa-

o. s. l7

,,lJa], . s. l8.

,.1g1.. s lIt.

M. I !oıkheimer & T. W. Adoı ııo ( ]995 ) .,l ııİılz ınnııııı ın Dııııtekıiği Fclıcfi I rognıunluı I-

(çc!.) oğu7 Öli]gül. islanbuIi Kaba]cü Yayıİcvi. s. l]
,1gr,.. ss l4-16.
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kilde devletin kendisi otoriterleşiı"7 hatta kimi zanran totalitef bır zihni-

yctc vc yapıya bürünür, Dolayısıyla devletçe düzenlenen şiddetin ııeşru
olduğu fikri Frankfirt Okulu düşünürlerine göre kabul cdilebilir değildir.

Arendt'in deyimiyle topluınların siyasetsizleştiği ve insanların siyasetten

biitünüyle çekildiği totaliter yapıların da şiddetsiz kalması Zaten mümkün

değildir. Aksinc, bu tarz yapılarln ayakta kalabi]mesi içın şıddet beslenmeli

ve canlı tutulmalıdır, Burada Horkheimer ve Adorntı kesin bir biçimde, akıl
ve bilimin böylesı çaıpık gelişmelerde suçsuz olamayaoağı görüşünü sa\ u-

nurlar. Temel problem aklın araçsallaşmasıdır. "Araçsal akıl, az çok baştan

kabul edilmiş amaçlara ulaşınak için seçilen araçların yeterli olup olmadığı

üzerinde durur"r3 Sıırunu ise. amaçların kendilcrinin dc akla uygıın olup

olmadığı sorusuı,ıu bir yana bırakınış olmasıdır Bir hedeiin herhangi bir

öznel kazanç ya da çıkardan bağımsız olarak, kcndi başına taşıdığıı,ıı scz-

diğimiz erdemleriyle akla uygun olabileceği düşiincesi btı türden bir akla

tümüylc yabancldür.a9 Tijzsel akıl/nesnel akll kaylptür, "Hayatln yüksek

amaçlarını bclirleme yetkisi elinden alınan ve karşısına çlkan her şeyi basit

bir araca indirgeı,ı,ıekle yetinmek zorunda bırakılan akıl için, geriyc kalan

tek aüııaç, düzenleyici laaliyctin sürdürülmesidir."'()Bu anlayış benzer bir

şckildc bilimsel topluluk ve çalışmaların içine de sirayet etmiştır, Bılim
de akıl gibi sadece araçsal bir işleve sahiptir aıtık. Biliıı-ıin görevi insanın

doğa iizerindcki cgcmenliğini yaygıı,ılaştırııaktır,

Insaİ] türti. bağıınsızlaşına saireci içjnde, içinde yaşadığı dünyanıı] ya7gtSlnı

paylaşır. Doğa üzcrindcki cgcmcnlik. insaıı üzerindeki egemenliği getirir Her

özne sadece dışsal doğanıır köleleştirilmesinc katılmakla kalmaz, bunu yapa-

41 M Horkheiııer(l99lt),"TheAuthoritarianS(aİe".Th!l:.\\lüüliall,j-ank/ıırıSthool Reıdcı
içinde. (ed ) A Aralo and F] GebhardL. Neü Yrırk:'I he Cotinuuırı Pııblishing. s. 96 vc ss

l02_103

M Horkheiıİer ( l 998) ,4kül nıful]ııısı,\ç(\ ltllhJn K,ıçn[. i\tınhul: Mctl(Yn)ln]an.s
55.

,tgı,.. s. 55

,1gı,.. s. l l9.
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bilmek için kendi içindcki doğayı da boyunduruk altüna allr. Egemenlik içiıı

egemenlik'içselleştirilir,"l

Kişi kendisini bu dünyadan siler. Kendini silme, araçları rasyonelleştirir-

ken, insan hayatını akıldışı kılar, İnsanın içindeki ve dışındaki doğanın kO-

leleştirilmesi ilc doğa aşılırıış ya da kazanılmış değil, sadcce bastırılmış

olur.i2 Bu bastırılmışlıklar şiddeti körükler. Böyle bir yaşam, insanı özerk

bir özne konumundan çıkaılarak nesne konuınuna indirger. İnsan ncsnele-

şir, İnsan nesneleştikçe hem kendi doğasını bastırarak yabancılaşmayı kö-

rükler hem de bu yolla çevresindekileri nesneJeştirerek şeyleştirir. İnsanın

varlıksal yapısı bu şekilde "şey"e diinüşmeye bışlar, İnsan bır "şey"e dö-

nüştükçe kendi potansiycllerini gcrçekleştireıııez, kendisini dönüştüremez

vc ycniden yaratamaz, "Yaşam yaratmak. yaşamtn içine zar gibi rastgele

fırlatılıp atılan insanın salt bir yaratık olma durrıırıunu aşması demektir.""

Oysa tamamıyla araçsallaşan dünya insanı edilgen kılar İnsan edilgenli-

ğin dayanılmaz acısından kurtulmak için yaşamın kendisine saldırır ve ona

zarar vermck ve onu yok etmek ister. Böylece kişi. kendisini yadsıyan ya-

şamdan öç almış olur.'r Şiddet bir dışavurum ve araç olarak sahrıeye çıkar.

Şiddet yaşamın yerini alır, onun boşluğunun bir kanıtı olur.

Şiddct vc iktidar iljşkisini modernite ekseniııde ele alan dtişünürlerden biri

de Miche1 Foucault'dur. Ancak Foucault'nun bu ilişkiye yönelik perspekti-

fi Benjaminci/Marksist bir tarih lclscl'csinden ziyade Nietzscheci tarih ltl-
sef'esi çizgisine yakıı,ı duran bir tarjlr oktıı,ı,ıasına dayanılıaktadır. Foucault

l970 yılında Japonya'daki Keio Üniı ersitesindc ı c,rdiği Lontcransıa yaşa-

dığı çağda iizellikle Fransa'da geçerli olan, vcriIi bir özııe ve insan anlayışı

5l

52
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13ı.s l2()
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Ij. F'ı)nıııı (I99,+). Seıginin rı,ŞiJıltıin (.ıı,ı.ıİ/. (çc\.) Y. :jaIııan !c N İçLen. İ§taııbul

Pıncl Yıl,ıncvi. s.25.

.,lgı.. s. 25.5.1



Felse[e Söyleşileri l 1 53

üzerinde temcllenen, bir yanda fenomenoloji diğer yanda varoluşçu akımı
bir araya getiren yaklaşım ile düşünürün yüzeysel Marksizm olarak adlan_

dırdığı yaklaşımın benzer bir tarih anlayışına sahip olduklarını belirtir55

Bu anlayış tarihi iki temel kavramla analiz edel: zaman ve geçmiş. Fouca-

ult bu iki nosyonla hareket eden tarih anlayışının burjuva ıdeolojisi içinden

evrildiğini söyler ve tarih feIsef'esjnin bu ideolojik kapahlmadan kuılulma-
sı için bu iki nosyonun yerine 'değişim've 'olay'nosyonlarının koyulıırası
gerektiğini savunur, Bu çerçevede düşünür tarih felsefesine yönelik olarak

şunları önerir:

l, 'Değişim' analizlerine yeni bir biçim vermek,

2. Tarihı, 'olay' bütünlerinden oluşmuş diziler olarak yeniden tanıın-

lamak.

3, Tarih yazımını eldeki belgeler kümesinin bütüncül bir yorumunu

hedeflemekten kaçınan yeni bir fbrma sokmak,

4. Bu çerçevede eldeki belgelerin neyi ya da hangi zihniyeti ifade et-

tiğini bulı,ııaya yönelik olarak değil, ilgili belgelcre ilişkin ilişkiler
sistemini oülaya çıkarmayı amaçlamak,

5, Son olarak tarihsel çalışmalarda evrim ve süreklilik kavramlarına
mesaftli yaklaşn-ıak,56

Bu öneriler Foucault'nun iki ana döneııini çağrıştıımaktadır: Bunlardan biri

arkeoloji, diğeri soybilım57 veya jeneoloj idir, Arkeolojik olaıak adlandırılan

55 M Foucau]ü (2004). "Tarihe Gerl Dönüş". FelseJi Sıhnesi, (çev) I. Ergüdcn, (haz.) l-,

Keskin. istanbu]: Ayrııltı Yayln]arl. ss. 274 288.

56 F. Keskin (2004). "Felsefe Sahnesi"_ Fclıe,t Saİz"Ji. (haz.) F Keskin. istanbuli Ayrıntı
Yayınları. ss, l3-14.

57 Bu nokıada soykütük ycrine ijzellikle soybilim teriminikullandlğımı belirtmeliyim, Çan-
kü soykülük dediğimiz şeyi başka bir kavramla karıştırmak pekele mümkün, O da şecere
kavraml. Şecere kavramıyla soybilim kalramınl bir birindcn ayl11 etmek gereklidir Çün
kü ikisiDin ınaksat]arü birbirinden çok farklıdır Şecere dcndiği zaman bir insanın şece_
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dönem söylcmsel oluşumların olabilirlik koşullarını sağlayan ve 1arihsel ola-

rak spesifik söyleıı,ıscl pratikleri (episıemeler|) t:,ıı,taya çıkarmaya yöneliktir.58

O halde bir yöntem olarak arkeolo.ji, Foucault'ya göre, söylemlerin analizini

yaparken kullanılması gereken bir yöntemdir. Bu yöntemin temcl aüı,ıacü söy-

lcmsel oluşun,ıIardaki süreksizlikleri ve dtinüşümleri betiınlcııektir Buna

ek olarak düşünürün yaklaşımünün ikinci bir aşaması (ya da döneıni) daha

vardır; o da jeneolojidir Arkeoloji bir tarihsel cpisteır,ıoloji çalışması ikcn,

jeneoloji (soybilim) iktidar ilişkileri ile bu ilişkilerin olıışturduğu siyasi tek-

nolo1ilerin analizini amaçlar.i9 Bu analiz söyleııısel olınayan pratiklcrin in.e-

lcnmesi ile mümkündür. Başka bir iladeyle, soybiliıı,ı dönemi Foucault'nrın

kurumlar ve bu kurumlarda geçerli olan iktidar ilişkilerinin analizini yaplğı

alandır, Foucautt'nun soybilimsel analizinjn omulgasıı,ıı Nietzschc'niı,ı tarih

f'elsclesi oluşturmaktadır. Nietzschc'nin esas olarak Hıristiyan ah]akı ve bu

ahlakı tanımlayan değerlerin tarihini anlaınak için kullandığı yönteıni Fou-

cault tüm pratiklere yayarak analizini derinJeştirir

O haldc Foucault'nun soybilim ile yapmaya çalıştığı şey, ınotleı,nitenin çiık

1

l

I

resinin çlkartl]Jnasl ınlaşılır. Bir şeyin şeccresinı çıkarırraye ça]ıŞtlğln]7 /aıllan yaplİaya

ça]ıŞtlğımız çok temel bir şcy var. O da Şcccrcslni çık rdığlnız Şeyin be]idi bir dcgeri

o]düüğunıl gdstenİek ve bu dcğeri üeyit eııIek. Bunu da üarih içcrisinde geriye dtığru gide-

rek yapaız. O soyun ilk çlklş noktasına kadar gcrl ga;tiirerek yaparlz bunu. vt bıl l1k ç lkış

İoktaslndaki şahıs !eya kaVramın oıluİ çok dcğerli bir şey o]dugunu Ve bugün anIanııll

bu]up çıkannaya Veya dcğcrıni belirlemcyc ça]lŞtığlıİ1,, şeyin csas anlam değcrinln en s.ül'

\ e cn bozu]nlaünış. eİ dcğcrll haliyle o ilk çlkıŞ noklasında \,ar olduğunu idd ia cdc.iz. (l-]1i-

ünolojik anali/ler bu baklŞa örnek o]arak !crilcblll..) Daha sonra o tarihsel çizgi içcrisinde

bu anlalnln ya da o değcrln ıle Şekilde ırruhaliza edildiğini araŞtlrırüz ama çok ıcmelde o

anIamı. o değcri nluhaf'a-za eıliğini düŞünarü.7- ()ysa Nictzsche'nin yapıııaya çalışıığı şcy

bunun taİr tcrSidlr, Niellsche'nin tcmcI hede6. Hıristiyan ahlakıdır. DüŞünü. esasıİda bu

ahlakln da arkasında çok dcğcrli tck bir çıklş nokıasl oInladlğlnü. as]ında Hırisliyan ah]akü

dediğimil ahIakın kökenlcrinin. çok larkll olan birdirn aa7la gcliŞim çizgisinin tarihseI

bir kesiŞmc noktasında ortaya çlktlğlnl gaistermcyc çabalaı [,iıİcau]t da incelediği larıh

Sel praüiklerdc aynl şeyi yapııaya çalışınakladır. BkZ- Keskin. htlp:,/www.filsel'eloruüıu.

coln/viewlopic.php']f:5 l &t=59&sları: l0. erişim ıarihi 26.06 20 l4.

F, Keskin (200,1). "FelseĞ sahnesi", ss. l5-16,

.rgr,,. s, ]6.
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önemli bir parçasını oluşturan bifiakım kurum]arın tarihini yapmaktır: akıl

hastanesi, hapishanc, hastane, klinik, Düşünür bıı kurumların jeneolojisini

yaparkcn insan ruhunun ya da modern ruh dedığimiz şeyin 1cneolojisini
yaptlğını iddia etmektcdir, Burada dikkat çeken husus Foucault'nun bu in-

celemelerinde hiçbir zaman tarihi düz bir çizgi üzerinden orijinal bir çıkış
noktas:na geri götürmediği, tarihsel sürcci ilgili kurumların farklı f'arklı

tarihsel ihtiyaçlar dolayısıyla beliren birtakım çizgiIerin kesişnre noktası

sonucunda ortaya çıktıklarü şeklinde tanımladığını görmemizdir,l'()

Mctodolojik karakterini bu iki döneı,ııin (arkeolo.1i ve jeneoloji) belirle-

diği Foucault'nun tarih felsef'esinin taü,ı,ıamlayıcü öğeIerinden biri sorun-

sallaştırma kavran,ııdır. Sorunsallaştırma, birtakım pratiklerin ve kuruıı-
ların sorunsallaştırılınasüdır, Scırunsallaşt ırma insanların beIli varlık veya

davranış biçimleriniı,ı tarihin bclirli anlarında sııruı,ı olıırak kabul edilip

bazı söylemsel pratikler ve söyleır,ısel olmayan pratiklerin ncsnesi haline

getirilmesi deııcktir,(' Sortı n sallaştı rma aşağıdaki aşamaları içeren bir

sürece işaret eder:

a) soruır olarak görülen eylemin belli bir söylem veya söylemlerlc

ek leı,ı,ı l eı,ıd i ri lmesi,

b) bu siiylene özgü kavralı,ıların sorunsalIaştı rılan cyleııe yükleın-

lenmesi ve

c) bu yiiklemlcme yoluyla o cyleme dair belli önermeler veya hü-

kümler kurulması vc bu yolla o davranüş biçiminin bir tür öznel

deneyim olarak taı,ı ımlanması,']

60 F . Keskin (201,1). "FoucauIl'da t,]1ik vc JcncoIoji Ka!ramlara'. http://§,w\Y.l'elsefalbrumu,

colİ/,,iewtopic.php']f' 5 l&1=5g&sta( l0. crişiın 1arihi: 26.06 20l4

6l |. Kcskın (2005) "Özne ve iktidai'. Ö:ıe ıı jkıidar, (haz ) F, Keskiıı. islanbul: Ayrlnlü

Yaylnlarl. s. lJ.

62 F. Keskin (200.1] "Tragedyadan Fclscfiye Sorumluluk ve Adalet". /1. Ulüısla],araç1 Fal,

seJe Kon|eııınıı. '5br,//r?lıl/ı/i ' kitapç ıüı ıçın,Je. Koraeli K,,(aeli (lni!(rsıtcsı Yayınları.

Yayın Noi l56. s.2l5
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Örneğin sorunsallaştırma yoluyla deliliğin hangi söyleınler ya da tanım-

lar yoluyla sorunsallaşhrılarak "akıl hastalığı" olarak değerlendirilmesine

neden olacak kurumsal bir alana dahil edildiğini görıııek mümkün olabil-
mektedir. Bu anlamda sorunsallaştırılan şey "delilik", kurulmuş olan de-

neyimse "akıl hastalığı"dıı6r O halde konumuz açısından gerekli sorular

şunlardır: Foucault'ya göre modern dünyada şiddet nasıl sorunsallaştırıl-
maktadır? Ya da iktidar ve şiddet arasındaki ilişki yaşadığımız çağda nasıl

kurulmaktadıI? Günümüzde ikili arasındaki kurulan ilişkinin geçmişte ikili
arasında kurulan ilişkiden farkı/farkları nedir/nelerdir']

Foucault'nun düşüncesi çcrçevesinde bu soruları aydınlalıak için şiddet
ve iktidar ilişkisine odaklandığımızda çoğu zaman yapılagelen lelsefi ana-

lizlerden oldukça farklı bir analizle karşılaşırız, Ne Plakıncu ne Hegelci ne

de Marksist bir tarih anlayışıyla uyuşabilecek bir tarih okumasına yönelen

Michel Foucault, Hapishanenin D(rğrşıl kitabına f'elsef'e kitaplarında pek

görmeye alışık olmadığımız bir giriş yapar. Fransa Kralı XV Louis'yi bı-

çakladığı için ölüıı,ı cezasına çarptırılan Damiens'ın infhz sahnelerini be-

timleyen cümlelerle açılır kitap:

Damiens. 2 Mart l757'de 'Paris kilisesinin (...) kapısının önünde, suçunu

herkesin öniinde itiral'ctmeye'mahkün,ı edilmişti; buraya 'elindc yanar halde

bulunan iki Iibre ağırlığındaki bir meşaleyi taşüyarak. üzeriürde bir göınlekten

başka bir şcy olmadığı halde, iki tekerlekli bir yük arabasında götürülecektii

Sonra aynl yük arabasıyla Gröve ııeydanına götüIülecek vc burada kurrılmuş

olan darağacına çıkaflılarak memeleri, kolları, kalçaları, baIdırları kızgın kcr-

pctcnlc çekilecek; babasını (kralı) öldıirdüğü büçağü sağ elinde tutacak ve ker-

petenle çekilen yerlerine crimiş kurşun, kaynar yağ, kayırar reçinc vc birlikte

eritilcn balmumu ile kükiirt dökülecek, sonra da bedeni dört ata çektirilerek
parçalatılacak vc vücudu ateşte yakıIacak, kül halinc gctirilecek ve bu küller

rüzgara savrulacakhr,"J
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Modern zihinlere yabancı gelebilecek ve insanın tüylerıni diken diken

eden bu cezalandırma şekli, Foucault'ya hukuksal ve siyasal olıı-ıak üzere

iki temeI çözümleüne zemini sunar. Hukuksal çözümlemenin hareket nok-

tası bu cezalandırma örneğinin monarşik hukuka göre gerçekleştirildiği
düşüncesidir, Bu hukuksal yönelimde işkence, hem bir yasal sorgulama

yöntemi hem dc inf'az yöntemidir. Foucault'ya göIe l9. yüzyüla kadar Ba-

tıda egemen olmuş brı tckniğin yasal işlevi/amacı suçun hakikatinin ortaya

çıkartılmasıdır.65 Böylclikle hem bu hakikat herkes tarafından (cezalandı-

rılanın bedeni aracılığıyla) tanünmakta hem de bu yolla adalet yeniden te-

sis edilebilmcktedir Düşünürün çözümlemesiniı,ı ikınci ayağı olan siyasal

zemin dc bu aşamada beljrmektcdir. Adaletin ya da hakikatin tanlnmasl

suçun kime ya da neye yönelmiş oIduğuyla doğrudan ilintilidir. Cezalandı-
rılan suç doğrudan hükümranın (kralın, padişahın vb.) varlığına yönelmiş;

başka bir ilhdcyle suç iktidarırı kendisini hedef alınıştır Suçluya uygula-

nan şiddetin yasal işlcvinin yanı sıra siyasal işlevı de bu çerçevede önem

kazanmaktadır: Şiddetin içinde koskoca bir iktidar sistemi mevcuttut,66 Bu
nedenle halka açık ııIarak uyguIanan şiddetin, suçun iktidara verdiği zararı

onarması ve iktidarın gücünüıı yeniden tesis edilerek iktidarı ıılumlaması
hedeflenmektedir. Foucault tarafından hedefin bu şekilde saptanması şid-
det. iktidar ve adalcti birlikte düşünebilmemizi olanaklı kılar, İşıe tam da

bu yüzden hukuksal söyleııin siyasal söylemle birlikte ele alınmasının ve

bu iki zeminin ayrılamazlığının önemi vurgulanır.

Foucaı.ılt'nun hukuksal ve siyasal zeıninlcr aracılığıyla gerçekleştirdiği bu

çözümlcmenin sunumuz açıslnda iki önemli göstergesi Vardlr Bu göSter-

gelcrden ilki, "şiddet"in kendisiyle birlikte yürüyen kavramlardan soyut-

lanarak çoğu zaman yapılageldiği iizere salt bir ide olarak ele alınma-
ması gerektiğidir. Bu iddia temelde şunu söylemektedir: Şiddet kavramı

yalnızlaşhrılarak kavramın tanımı verilmeye çalışılmamalı (yani kavramın

s. ]3.

65 F. Kcskin (l996)- "Foucaulı'da Şiddet vc ikhdar", C.JıaılO. sayl 6-7. s. l l7

66 ,rgı., s. l18.
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özünün ne olduğu soyut bir şekilde tartışılman,ıalı), aksine kavram biftakım

toplumsal pratiklerlc (özellikle neyin şiddet olarak görüldüğü ve şiddetin

hangi pratiklerle bırlikte incclcndiğıne iIışkin tespitler çerçevesinde) bir-

likte değerlendirilmclidir. Çözüırılemenin bize gösterdiği ikinci madde ise

hukuksal analiz ile siyasal analizin birliktc gerçek leştirilmcsi gerektiğine

ilişkindir. Başka bir deyişle, şiddetin ı,ıasıl sorunsallaştırıldığına bakıı,ıak

için iktidar ilişkilerine ya da siyasaJ eylemlere/yöııeliı,ı,ılere bakmak şarttır.

Bu yapılmadığı takdirde analizin bir ayağı eksik kalmış olacaktır.

Bu çerçevcde şiddet sorunsalına baktığıınızda Foucault'nıın Hapishane'niıı

Doğaşı kitabının girişinde tasvir edilen kralı bıçaklama suçunun karşılığı

olan cezaııın son derccc ağır ve işkenceli bir ö]üm olması, yalnızca tekil

bir olayın vahşetini değil; moı,ıarşik iktidarların suç ve ceza konusundaki

genel pratiğini gösterir. Suçun bclirlenmesi ve oıla uygun cezanın çektiril-
mesi için başvurulan yönteııler bedcnle ilişkilidir; yani işkence ve idam,

Üstelik bıı yöntemlerin bir tür halk gtisterisi şeklinde yapılmasında siyasi

bir tutum da vardır. Suçun doğrudan iktidardakini hedeflcmesi de gerek-

mez, yasaya her karşı gclme aslında o yasayü yasa yapan iktidar sahibine

bir karşı gelmedir ve cezasıntn bu dcnli vahşi ve açık biçimde gerçeklcşti-

rilııesi hükümranın giiciiniln yeniden gajstcrilmesi mesajını da içermekte-

dir, Foucault'ya göre klasik çağda (17. yüzyıloılasından l8, yüzyıl sonıına

dek) monarşik iktidarlaI bu şiddet pratiğindcn hareketle çözümlenebilir.

Hükümranın cezalandırma biçiı,ı,ıi aslında iktidarın ortaya çıkışının teme-

linde yatan "tasarruf" fikrinin bir yansımasıdır: her şeye el koyabilen bir

iktidar insanların yaşaır-ılarını da pekald ellerinden alabilir, Klasik çağ ik-

tidarlarının bu ayrıcalığı, tarihscl olarak kurulır,ıuş bir topluı,ııa özgü olan

bir hukuk biçimini gösterir, Foucau11 bu iktidarı çözümlerken hukuksal-

söylemsel (juridico-d iscursivc) bir ıı,ıiıdel oülaya koyarl bu modelde yasa

hükümranın iradcsidir, ondan ayrı bir hukuksal alana yer yoktur, Bu ttir bir

iktidar, hükümranIık, yasa ve yasaklaılıa sisteıııi içindeyken siyasaI alan

hukuksal alandan ayrıIamaz, Sonrasında gclen eleştirilere lağmen Batı

toplumlarında da iktidarın gclişimi bu sisteır-ıle uyumlı.ı olmuştur. Ancak
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Foucault l8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren halka açık gerçekleştirilcn

inf'azlara itirazların çoğaldığını ve bu itirazların toplumsal alanda bir çeşit
rclbnn hareketine dönüştüğünü beliılir Bu itirazlarda teıı-ıel talep cezaların

daha "iıısani" olıı,ıasıdır. "insan" ile konulmak istenen bu sınır iktidarı da

sınırlayacaktır, Ancak Foucault'ya göre, rclorm talepleri sonucunda, işle-

nen suçlara karşılık verilen fiziksel düzleınde şiddet içeriği azalmış yu-

muşak cezaIar, aynı zaııanda müdahalc alanı genişleyen ve dcrinleşen bir

iktidarın da habercisi gibidir Çünkü şiddet suçIarının yerini giıgide ıııülki-
yete yönelik suçların almasında iktidarın cezalandırıı,ıa pratiklerinin doğru-

daıı etkisi ı,ardır. sertliği tjnceki döneınlcrdekiyle kıyaslandığında bir hayli

az,alan ceza yöntemleri, cezayı toplumsallaştıran, 1,asadışı durumları daha

iyi biçimde bastüfan ve iktidarın topluınsal etkisini derinleştiren yöntemler

haline gelmiştir. Yani aslında bu refoımun arkasında insana duyulan saygı

değil, iktidarın suç ve ceza politikasıırdaki dcğişiklik vardır."'

Bu bağlamda l8, yiizyıl sonlarına doğru halka açık vc vahşi infhzlar yerini

gizlilikIe yürütülen ve temelde suçu işleyenin davranış biçiminc yönelen ce-

zalandırıı,ıa yöntemlerine bırakır ki. burada en dikkat çekcn şey, daha önce

de mevcut olan lhkat aftık kullanım biçiır,ıi ve işlevi larklılaşan l,ıapishane-

lcrdir, Monarşik hüktimranlıkların yasaya, dolayısıyla iktidarlarına karşı

gelindiğinde iktidarlarını onarnak için açık şiddete başvurmalarının yerine

davranış biçimlerini !slah etıneye yöı,üclen bir iktidar politikası gcçer. Bu ce-

zalandırma pr,ılitikasında düzenli etkinlikler, sessizlik ve saygı kullanılırken;

burada amaçlanan obrilcyi içsclleştiren bireyler yaratmaktır, Cezalandır-

ırıa pratiklerindeki bu değişikliğin lıedenini Foucault iktidardaki değişime

bağlar. IJukuksal-söylemscl çözümleme modeliyle anIaşılamayacak olan bu

yeni model. temelde, toplumsal ılişkilerde ürctilcn ve Iıer yerde varlığını sür-

düren bir iktidar biçiınidir. İki rarafarasında güce sahip olma ya da olmama

üzcrinden değiI, bir güçler çokluğu üzerinden beljrlenen bir iktidardır bu,

Güç ilişkileri arasındaki ilişki ve çelişkiler sistemi, devlet aygıtında somut-

laşır, Olumsuz ve sınırlayıcı bir iktidar yerine oIumlayan, üretken ve yaşatan

67 ,1gı.. ss. ll9 l2l
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bir iktidar mevcut hale gelir. Bu iktidar tekniklerine Foucault bio-iktidar adı-

nı verir, Bio-iktidarın iki ana biçiminden ilki, bedcnin uysallaşhrılması, ııra-

kinclcştirilmesi ve yararlı hale getirilmesidir (düşünür buna "disiplinci ikti-

dar" der); ikincisiyse nüfus denetimidir, Kapitalist üretim biçiminde üretime

katılan bedenlerin bu iktidar teknikleri aracılığıyla denetlenınesi ve kontrol

altına alınması söz konusudur Ruh, birey ve insan gibi modem kavramlar da

Foucault'ya göre böylesi bir iktidar değişiminin sonucu olarak anlaşılmalıd ır,

Bedenin bir üretim gücüne dönüşrürülmesi aııacıyJa disiplinci iktidar bedeni

hedef alır; kontrol eder, denetler, itaatkAr ve yararlı hale getirir, Neredeyse

son iki yüz yılın bireyini bu itaat ettiren disiplinci iktidar oluşturmuştur, Bu

değişikliğin bir diğer yanı da iktidarla özdeşleşen yasanın artık iktidarın be-

lirlediği normlar haline gelmesidiı Bireyler nonr,ıaIizasyon süreçleriyle birer

bilgi nesnesi ve öznesine dönüştürülür; hapishane gibi okul, fhbrika vb. gibi

kurumlar da bireyleri normlara ve üretim süreçlerine uyduran kurumlardır

İnsan yaşamı iktidar için gereklidir, bu yüzden biyolojik yaşamı sürdüren ve

onu yöneten teknikler şiddetin yerini almaya başlar.('8

vI

Sonuç olarak 20. yüzyılda neredeyse insanlığın toptan yıkımıyla sonuçla-

nabilecek muazzam bir şiddet potansiyeliırin açığa çıkması, yalnızca Batı

uygarlığının/ırrodemitenin olası eksıkljklerine ya da birtakım kültürlerin

azgel işmişl iğine dayandırılamaz, aynı zaır-ıanda uygarJığın/modemitenin

kazanımlarına ve bu kazanımIarı gerçekleştirirken kullandığı araçlara da

bağlanabilir. Bu bakış açısına göre, teknik ile bilim, araçsal rasyonellik ile

amaç-araç hesapları, dünya egeınenliği ile insanın dışsal ve içsel doğasını

denetleme arzusu şiddet alanında görülen çeşitli makro fenomenlerin gerekli

önkoşullarıdıı6' Bu yönelim, Elias'ın uygarlık kuramından daha açıklayıcı

ve akla daha yatkındır Fakat teııelde Aydınlanma eleştirisi yapan bu anlayış

da şiddetin bağlarını kopaımasına yol açan diğer zorunlu koşulları göz ardı

ı
l

68
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,]gr:, ss. l2l l22.

P Imbusch (2000),,4gJ,. ss, l03 l04
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eder ve modem çağda bazı tüygar toplumlar ve kültürler kitlesel imha ve

tcrör eylemlerine başvururken, neden diğer uygar toplumlarda Ve kültürler-

de böylesi bir gelişmenin görülmediğini açıklayaııaz,r() Ayrıca akla yönelik
geliştirilen radikal eleştiriden rasyonellik düzleminde kalarak çıkmak pek de

mümkün gözükınemektedir Bu eleştirinin bizi güürdüğü pozisyon, araçsal

aklün kontrolündcn kuılulmanın akıl i]e mümkün olamayacağı öncımesi \e
rasyoncl çaresizliktir. Bu çıkarıü,ı,l ise akıl alanıı,ıın dışında kalan deneyim re
eylem alanIarına bizı yönlcndirir Bu alanlarda ise duyguların olması kaçınıl-
mazdır, Aşırı romantikliğin bizi stirükleyeceği yer ise gene biiyük olasılıkla

şiddetin dünyasıdır,7L Dolayısıyla, şiddetin yol açtığı sorunlara çözüm iirete-

bilmenin yolu kanımca yine de akıl dt]nyasının sınırları içinde bulunabilir,

Fakat bu akıl nasıl bir akıldır? Ya da şiddct eleştirisi yapabilecek an,ıa ayı,ıı

zaırıanda şiddetin ycniden iiretimine zemin hazırlamayacak bir rasyonalite

olanaklı mıdır'] Taılışılınasü gcrcken scrru kanııııca budur.

Şüphe yok ki modern zaıııaıılar barışın. dayanışmanın, mutlrıluğun re öz-
giirlüği]n gerçekleşne şal]Slnl oldtükça büyaitmaişttir, ancak aynı zaınanda

imhanın ve şiddetin ölçüsüni] de korkunç derecede artırınıştır, Modernitenin

bu iki zıt yöneliıninin hangi akıl (ya da ne tür bir rasyonalite) sorusuyla ele

alınıı,ıası şiddet sol,tünunu!l güniinlüZdeki boyut ve yansıl,nala1,1nl anlaınak ve

değerlendirıııek açısündan gerekli bir çabadıf, Bu tilfdcn bir yaklaşımda da

Foucault'nun dikkat çektiği noktalarl tanlŞmaya dahi] etmek gerekli görün-

mektedir. Özcllikle rasytınalitenin şiddctin tarihiylc. biçiıı,ıiyle ve yöneliııı-

lcriyle ilişkisinin eleştirel bir analizine ihtiyaç vardıı Bu analiz belirli bir öz
ya da erek arayışına odıklaıııı,ıayan bir tarih anlayışıyla yapülı,ı]ılüdır. Ancak
biiylesi bır bakış açısıyla. şiddet. l,ıeır,ı söylemsel l,ıeır,ı dc söylemsel rılmayan

pratiklerlc ilişkilendirilerek iktidar problcıni çeıçcvesinde sortınsallaştırı-

]abilir, Bıı sorunsa llaştınna ise şiddet probleninin yaşadığııı,ıız çağa özgii
(izellikIerinin bclirlenıııesiııe yardııı,ıcı olabilir. Bu yolla "ilcrlcme" veya

7() :1gı,.. s. l(),1.

7l Bkl. B ('()tUksijkcıl (2()1)6). "A!dlü]]ınİ]a Roİlan(i,,ll] Ccrllinrindc 'I'iirkiyc". ,1../ı/i./ı / /,'
ı?r\il.Ji So\wl B]liünlI,ü t.,]ı\/ilüi\ii D0!^i llli.]. sıvl:1t]. ss. l7 2()
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"gerileme" ikiliğiyle tarihe bakan kaba perspektilien kuıtulur, şiddeti gerçek

tarihscl bağlamına oturtarak anlamaya iııık6n bulabiliriz.
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