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Editörden 

 

Politik psikoloji disiplini, politikanın psikolojik mahiyetine dair analizlerin 

fazlasıyla arttığı günümüzde bu tür yaklaşımların kimi akademik teamüller 

uyarınca tanzim edilmesi maksadıyla ihdas edilmiş görece yeni bir disiplindir. 

Yeni olmasına karşın çalıştığı konuların çeşitliliği ve meselelere çok taraflı 

yaklaşımı nedeniyle hızlı gelişme kaydetme temayülünde bir disiplin olarak 

politik psikoloji, ülkemizde de öncelikli çalışma sahalarından biri olarak görülüp 

desteklenmektedir. Politik Psikoloji Dergisi de (PPD) bu sahadaki akademik 

nitelikli yayınların artmasına ve bu yeni disiplinin gelişip serpilmesine katkıda 

bulunmak gayesiyle altı ay önce çıktığı yolculuğuna birbirinden değerli ve hayli 

doyurucu yedi makale ve bir kitap değerlendirmesi içeren ikinci sayısıyla yoluna 

devam ediyor.  

Hegel’in felsefesini belirlenimcilik temelli kavramaya dönük genel geçer 

yaklaşıma karşı onun felsefesine içkin olan özgürleşmeci boyuta dikkat çekme 

gayretinde olan Devrim Özkan, Hegel’i, onun çağdaş yorumcularından 

Fukuyama’yla müşterek bir özgürleşmeci hat üzerinden okuyan hayli özgün bir 

katkı sunmaktadır. Özkan’ın makaledeki temel çerçevesi, Hegel’de ve 

Fukuyama’da daha örtük olduğu düşünülen özgürleşmeci boyutu özbilinçliliğe ve 

siyasal nizama katkı bağlamında ele almasında somutlaşmaktadır. Politik 

psikoloji çalışmalarında toplumsal ve bireysel dinamikleri çözümlemede hayli 

gözde bir analiz biçimi olan sosyal kimlik teorisini eleştirel bir zaviyeden ele alan 

Ahmet Demirden’in bu çalışması da bir başka özgün katkıdır. Sosyal kimlik 

teorisinin kimi sınırlılıklarını ortaya koyduğu gibi Demirden ayrıca, bunları aşmak 

maksadıyla da yapılandırılmış gruplar üzerinden değil somut gruplar üzerinden 

çalışmayı, toplumsal ve kültürel farklılıkları da işin içine katan geniş tabanlı bir 

yaklaşımı önermektedir.   

Günümüzde kalabalıkları yönlendirmek gayesiyle yapılan kitle iletişimsel 

manipülasyon tekniklerini eleştirel söylem çözümlemesi ekseninde inceleyen 

Elshad Assadullayev’in çalışması da hiberbol ve metafor mefhumları üzerinden 

politik manipülasyonu araştırma gayesindedir. Bu mefhumlar üzerinden abartı ve 

dramatizasyonun siyasal hedefleri gerçekleştirmedeki rolüne odaklanmaktadır. 

Fatma İlknur Akgül’ün Fransız Devrimi’nde kadın hakları savunucusu Olympe 

de Gouges ile Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında kadın hareketinin öncülerinden 
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Nezihe Muhittin’in rejim inşa süreçleri sonrası yaşadıklarını mukayeseli bir 

biçimde inceleyen çalışması da bu sayının önemli katkılarındandır. Bu çalışma 

ayrıca, bu iki önde gelen feminist ve kadın hakları savunucusunun yeni rejim 

inşası esnasında uğradıkları gadri, mezkur rejimlerin bu inşa süreçlerinde eril 

tahakküm inşasından da taviz vermediklerinin bir nişanesi olarak okumaktadır. 

Ayşe Sena Kurt’un çalışması da Ruanda soykırımı örneğinden hareketle soykırım 

pratiğinin psikopatolojik boyutunu hem failler hem de mağdurlar boyutuyla çok 

taraflı bir pencereden analiz etme çabasındadır.  

Didem Geylani’nin çalışması da siyaset felsefesi, bilimi ve siyasal eyleme dair 

teorik mülahazaların insan doğasına dair yaklaşımlarla mütevafık olduğu ve 

mezkur doğaya ilişkin sınır ya da kayıtların da buradaki teorik müktesebata doğal 

olarak etki ettiğini vurgulamak amacındadır. Turgay Ovalı’nın Richard Sennett’in 

eserleri üzerine kaleme aldığı monografi niteliği de arz eden çalışması, modern 

kapitalist şehrin birey ve toplum üzerinde yaptığı menfi toplumsal ve psikolojik 

etkileri çözümlemek gayesindedir. Bu sayıda ilk kez yer verdiğimiz ve bundan 

sonraki sayılarda da alanın önde gelen ve güncel eserlerini tanıtma ve çözümleme 

çabasında olacak kitap değerlendirilmesi bölümünde de Alican Çinar, Emilio 

Gentile’nin Faşist Kimdir? kitabını incelemektedir. Bütün bu kıymetli 

çalışmaların politik psikoloji literatürüne katkı yapacağını umuyoruz.  

 

Barış Aydın 

Editör 
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HEGEL’DEN FUKUYAMA’YA ÖZBİLİNÇLİLİK, POLİTİK 

DÜZEN VE ÖZGÜRLÜĞÜN OLANAKLARINA DAİR 

 

Devrim Özkan
**

 

 

Öz: Hegel’in politika felsefesinin özgürlükçü potansiyeli kapsamlı bir biçimde 
incelenmesi gereken bir konu olma vasfını korumaktadır. Genellikle, yanlış bir 

biçimde mutlak belirlenimcilikle nitelenen Hegel’in felsefesi, bireylere harici 

dünyayı değiştirebilme potansiyeli yüklediğinden ve tarihin gelişimini de bu 
potansiyele bağladığından, özgürlükçü nitelikler arz eder. Tarihsel süreçlerin 

öznelerin değiştirici ve dönüştürücü filleriyle biçimlendiği düşüncesi, özgürlüğün 

olanaklarını arttırabilmek için kapsamlı bir metafizik sağlar. Evrenin mekanik bir 

biçimde işlediği düşüncesi özneleri birer aparata indirgerken, tarihteki 
birikimliliğin ve yönelimliliğin belirleyici olduğu düşüncesi, öznenin özgür irade 

sahibi olduğu iddiasından güç alır. Fukuyama, tıpkı Hegel gibi, tarihin birikimli 

ve yönelimli nitelikler arz ettiği konusunda ısrarcıdır. Ayrıca Fukuyama, tarihin 
öznelerin eşgüdümlü fiilleriyle biçimlendiği iddiasıyla, politikaya katılımın 

önemine göndermede bulur. Bir ulusun kalkınabilmesi, politik alanda 

öznelerarasılığın dinamiklerinin ne ölçüde gelişmiş olduğuna bağlıdır. 

Patrimonyal devletin her şeyi kontrol altına alıp donuklaştırmaya yönelik 
atılımları, modern demokrasiler tarafından zayıflatılır. Zira modern demokrasiler 

insani iletişimin kapsamını, değişim ve dönüşüm dinamiklerini hızlandıracak bir 

biçimde genişletir. Bu çerçevede, bu makale Hegel’de ve Fukayama’da, 
özbilinçliliğe ve politik düzene dair kavrayışın özgürlüğün olanaklarını arttıracak 

bir biçimde nasıl ele alındığını analiz eder. 

Anahtar Kelimeler: Özbilinçlilik, politik düzen, özgürlük, tarih, devlet, 

öznelerarasılık.  
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ON THE POSSİBİLİTİES OF SELF-CONSCİOUSNESS, POLİTİCAL 

ORDER, AND LİBERTY FROM HEGEL TO FUKUYAMA 

Abstract: The emancipatory potential of the political philosophy of Hegel remains 
a subject that needs to be investigated extensively. The philosophy of Hegel, which 

is generally characterized wrongly as absolute determinism, has libertarian 

characteristics because it loads the potential to change the external world to 

individuals, and connects the development of history to this potential. The idea 
that historical processes are shaped by transformative and transformative actions 

of subjects provides a comprehensive metaphysics to increase the possibilities of 

liberty. Although the idea that the universe operates in a mechanical way reduces 
the subjects to an apparatus, the idea that the cumulative and directional aspect 

of history is determinant is fuelled by the claim that the subject has a free will. 

Like Hegel, Fukuyama also insisted that history has cumulative and directional 
characteristics. In addition, Fukuyama refers to the importance of the 

participation in politics and claims that history is shaped by the coordinated 

actions of subjects. The development of a nation depends on the extent to which 

the dynamics of intersubjectivity are developed in political sphere. The attempts 
of the patrimonial state to include and dull everything are undermined by modern 

democracies. Because modern democracies expand the scope of human 

communication in a way, which will accelerate the dynamics of change and 
transformation. In this context, the present article analyses how the understanding 

of self-consciousness and political order were discussed by Hegel and Fukuyama 

in a way to increase the possibilities of liberty. 

Keywords: Self-consciousness, political order, liberty, history, state, 

intersubjectivity. 

 

GİRİŞ 

Modern politika felsefesinde özgürlüğe dair tartışmalar güncelliği daima 

muhafaza etmiştir. Anglosakson felsefesinde Thomas Hobbes’tan (1588-1679) 

John Locke’a (1632-1704) kadar kapsamlı bir biçimde tartışılarak sağlam bir 
altyapıya oturtulan özgürlüğe dair felsefi incelemeler, George Berkeley (1685-

1753) ve David Hume’un (1711-76) ampirizmine (kuşkucu bir atılım olarak 

gelişmiştir) bir karşı çıkış olarak biçimlenen Kıta Avrupası felsefesinde yeni bir 

boyut kazanır. Hume’un kuşkuculuğu sayesinde dogmatik uykusundan uyandığını 
kabul eden Immanuel Kant’ın (1724-1804), ‘Ahlâk Metafiziğinin 

Temellendirilmesi’nde ([1998] 1785) ve ‘Pratik Aklın Eleştirisi’nde ([1999] 

1788) özgürlüğe ve iradenin özerkliğine dair sunduğu kavrayış, kendisinden 
sonraki Alman İdealist Geleneği’nin şekillenmesinden belirleyicidir. Bu tarihsel 

arka plandan hareketle felsefesini oluşturan G. W. F. Hegel (1770-1831) on 

sekizinci yüzyılda egemen olan mekanistik bilim ve felsefeye karşı, öznenin 
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‘tarihteki özgürlükçü atılımlarını’ ve ‘iradesinin özerkliğini’ ön plana çıkarır. 

Felsefenin kendisine inceleme nesnesi olarak durağan ve döngüsel bir biçimde 

işlediğine inanılan bir evreni değil, fakat ‘gelişim’in (progress) ve ‘yönelimli’liğin 
(directional) belirleyici olduğu tarihi konu edinmesi, öznenin değişime yol açan 

atılımlarının ve özerk iradesinin öneminin belirgin hale gelmesini sağlar. Bu 

sayede özgürlük problemine dair felsefi inceleme yeni bir boyut kazanır. 

Özgürlüğe dair gerek Anglosakson felsefesindeki gerekse Kıta Avrupası 
felsefesindeki tartışmalardan etkilenen çağdaş Anglosakson politika biliminde 

tarihteki gelişimin kaynağının ne olduğuna dair tartışmalar yoğun bir biçimde 

sürdürülür. Huntington (1996) modernleşmenin asli kaynaklarının kültürel olduğu 
ve bir rastlantı sonucu belirleyici bir güç haline geldiğini düşündüğü halde, 

Fukuyama (1989), Hegel’in politika felsefesinin bir takipçisi olarak, tarihin 

gelişimci ve yönelimli olduğu konusunda ısrarlıdır. Fukuyama’nın bu yaklaşımı, 
modernleşme süreçlerinin ‘öznelerarasılık’ın (intersubjectivity) dinamiklerini 

güçlendirerek, kişilerin bireysel ve kamusal yarar için eşgüdümlü fiillerde 

bulunabilmelerinin olanaklarını arttıran niteliklerinden güç alır. Aristotelesçi 

politika felsefesinin ve erdem kavrayışının Hegelcilik üzerinden günümüzde de 
geçerliliğini ve etkililiğini gözler önüne seren Fukuyama’nın çözümlemeleri, 

bireye gerçekleştireceği yaratıcı atılımlarla politik düzenin herkese refah 

sağlayacak bir biçimde geliştirilebilmesi için ödevler yükler.  

Kendinde sürdürülen bir düşünme etkinliği, evrenin mekanik bir biçimde işlediği 

inancına dayanır. Halbuki evren ve dünya mekanik değil, fakat organiktir. Bunun 

en belirgin kanıtı tarihteki değişim dinamikleri ve yönelimliliktir. Bu nedenle 

“Hegel moderniteyi kaçınılmaz bir düşünümsellik olarak anlamlandırır” (Coker, 
2015: 50). Modernleşmenin toplumdaki tüm değişim dinamiklerini aktif hale 

getirmesi, düşünümsel kaçınılmazlığının yanı sıra tarihteki dinamizmin ve 

yönelimliliğin de en önemli kanıtlarından biridir. Modernleşme süreçleriyle 
birlikte gücün dağıtık nitelikler arz etmeye başlaması, öznenin yaşam dünyasını 

dönüştürüp bireysel ve kamusal yarara katkı sağlayabilmesinin olanaklarını 

arttırır. Patrimonyal devletin tesis ettiği hiyerarşik sistemin, modernleşmenin 
ekonomik ve politik etkilerinden dolayı hızla çözülüp zayıflaması, öznelerin 

faaliyet sahasını genişletirken etkililiklerini de arttırır. Bu öznenin 

özbilinçliliğindeki artışın politik düzenin dinamik bir yolla tesis edilebilmesinin 

olanaklarını arttırmasından kaynaklanır. Özneler diğer öznelerle etkileşimlerinde 
özbilinçlilik edindikçe kavramsal perspektiflerinin kesişme sahaları genişler. Bu 

sayede öznelerarasılığın dinamiği kişilerin özbilinçlilik edinip özgürlüğün 

olanaklarını artırmalarına imkân sağlar. Bir toplumda kavramsal perspektiflerin 
kesişme sahası olarak işleyen öznelerarası dinamik, özbilinçliliğin gelişmesinde 

son derece etkili bir faktördür. Kişi kendisine ve fiillerine dair bilinçliliğini sadece 

sürekli yaratıcı atılımlarda bulunup olumsuzlanıp olumsuzladıkça edinebilir. 
Özgürlüğün olanaklarının arması, devlet ile yurttaşlar arasındaki ilişkinin ne 

şeklide tesis edileceğine bağlı olduğundan, devletin gücü uygulamaya geçirme 
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süreçlerinin kuvvetler ayrılığı prensibine göre denetlenmesini gerektirir. Devlet, 

hukuk ve yasama tarafından sınırlandırılmadığında, toplumu meydana getiren 

öznelerin yaratıcı atılımlarda bulunma olanakları zayıflayacağından, özbilinçlilik 
edinerek kamusal yararı artırmak kademeli bir yolla engellenir. Bunun başlıca 

sebeplerinden biri, öznelerin özbilinçlilik edinebilmeleri için öznelerarasılığın 

dinamiklerine özgürce katılımının zorunlu olmasıdır. Fukuyama (1995: 23) sosyal 

sermaye eksikliğinin mevcut olduğu koşullarda, devletin açığı kapatmak için 
çeşitli kurumlarıyla efektif roller üslenebileceğini vurgular. Buna karşın devlet 

gücü tüm yaşam dünyalarını etkileyip biçimlendirecek bir biçimde uygulamaya 

geçirildiğinde, yurttaşın bilinci devletin ideolojik aygıtları vasıtasıyla 
şekillendirileceğinden özgür ve özgün atılımlarda bulunmak (gerek ekonomik 

gerekse politik sahada) giderek daha zor hale gelir.  

 

I. BİREY VE HARİCİ DÜNYA:  

BİREYİN FARK EDİLME ARZUSUNA DAİR 

İnsanı doğadaki diğer canlılardan ayırt eden başlıca niteliği kendi varlığına dair 

bir özbilinçliliğe sahip olmasıdır. İnsan doğadaki diğer nesneleri bilmeye dair bir 
arzuya sahip olduğundan onları adlandırır. İnsan bu nesneleri adlandırırken onlara 

dair bilgisini en nitelikli hale getirmek ister. Bu nesneleri bilme sürecine onları 

biçimlendirmek de içkindir. Gelgelelim insanın kendisine harici olan dünyadaki 
nesneleri bilme süreci kendisine dair özbilinçliliğinden ayrı düşünülemez. Bu bizi 

özbilinçliliğin doğasının ne olduğunu sorgulamaya götürür. Goldhill (2014: 635), 

Hegel’in insani özbilinçliliği kendinde bölünmüş ve çatışma içeren bir nitelik 

olarak yorumladığına dikkat çeker. Bu bölünmüşlüğüne karşın, özbilinçlilik 
doğası gereği kendinde bir kesinliğe ulaşmaya eğilimlidir.1 Özbilinçliliğin belirli 

bir kesinliğe ulaşma eğilimi sadece nesnesine yönelmesiyle değil, fakat ayrıca 

kendisini de bir nesne olarak ele alması sayesinde gayesine erişebilir. Birey, 
sadece diğer nesneleri değil, ayrıca kendisini de bir nesne olarak 

değerlendirdiğinin aşikâr bir yolla farkında olmayabilir. Gelgelelim insan, dolaylı 

olarak, diğer nesnelere yöneliminde kendisini de bir nesne olarak ele alıp 
işlediğini duyumsar. Zira insan yaşam sürecinde sürekli belirli tercihlerde 

bulunur. Belirli eylemleri yapmayı tercih etmek veya belirli nesnelere yönelmek, 

diğer eylem ve nesneleri seçmemeye de tekabül eder. İnsan tercihlerde bulunurken 

kendisine dair bir farkındalığa erişir. Bu nedenle bireyin yaşama sürecindeki 
tercihleri özbilinçliliğin gelişimini sağlar. Özbilinçliliğin gelişimi sürecinde 

bireyin kendisini fark etmesini arzuladığı kişilerin ‘yerini alan’ (superseding) 

atılımlar gerçekleştirmesi önem arz eder. Bunun için bireyin, kendisinin ve 
farkındalığını edinmek istediği diğerlerinin ötesine geçen bir konum elde etmesi 

 
1 Bu çerçevede genel anlamda özbilinçlilik, kişinin kendisini aynasında görme kabiliyeti göstermek 

suretiyle, kendine dair bilgilenebilerek belirgin bir görünüm elde etmesidir (Peacocke, 2010: 524). 
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gerekir. Bu sayede birey kendisi ve farkındalığını elde etmeyi arzuladığı diğeri 

arasında bir tür bütünleşme sağlayarak asli tamlığa ulaşma imkânı edinir. Engin 

bir bütünlükte bireyin bir şeyle bütünleşmesi aynı zamanda kendi 
bağımsızlığından sıyrılmasını da gerektirir. “Kendi koşullarımızı anlamamız her 

zaman bizi onun dışında ve ötesinde konumlandırır” (Wood, 2016: 394). Bireyin 

kendi bağımsızlığından vazgeçerek kendi özbilinçliliğini elde etmek için diğer 

nesne ve öznelere yönelmesi asli tamlığı elde etmenin başlıca yollarından biridir. 
Zira kişinin bağımsızlığını sürdürmek adına diğer nesne ve öznelere kendisini 

kapatması yaşam süreçlerindeki dinamizmin ortadan kalkmasına neden olur. 

Dolayısıyla birey, özbilinçlilik edinmek için konumunun ötesine geçmek 
zorundadır. Tarihin dinamik ve diyonizyak nitelikleri bireyin kendi 

özbilinçliliğini geliştirmek adına güvenli ‘oikos’undan (οίκος/hane/household) 

ayrılmasını zorunlu kılar. Kişi özbilinçliliğe sadece kendisini nesne edinerek 
ulaşamaz. Bireylerin, diğer kişi ve nesnelerde eylemlerinin karşılığını gördükçe, 

özbilinçliliklerini geliştirmeleri mümkündür. Bu nedenle solipsizm bireyin 

kendisine dair bilinçliliğini elde etmesinde bir engel olarak karşımıza çıkar. 

Kişinin kendisini evrenin merkezideymiş gibi konumlandırarak diğer özne ve 
nesneleri sadece gözlemlemek suretiyle bir özbilinçliliğe ulaşması olanaksızdır. 

Kişi diğer özne, birey ve nesnelerle, dili yetkin bir biçimde kullanmak suretiyle 

etkileşime girip, kendisini onların yerinde konumlandırarak hem kendisini hem de 
diğerlerini gözlemlemek suretiyle bir entegrasyon süreci başlattığında, 

özbilinçlilik gelişmeye başlar.2 Aksi halde solipsizme kapılan bilinç, dış dünyayı 

kedi hayal dünyasına indirgeyerek hem kendisine hem de diğer özne ve nesnelere 

dair bir farkındalık geliştiremez. 

İnsanın salt kendisine yöneldiği bir düşünme biçimi, var olan diğer her şeyi 

öznenin bir tahayyülüne indirger. Bundan kurtulmak için bireyin kendisini 

diğerleriyle etkileşime, iletişime, entegrasyona ve adaptasyona yöneltmesi 
gerekir. Bu bireyin sonu gelmez bir biçimde diğer özne ve nesnelerle etkileşimde 

bulunacağı anlamına gelmez. Gelgelelim özbilinçliliğin aşkın potansiyeli 

bireylerin diğerleriyle ilişkili olduğu koşullarda ortaya çıkar. Hegel ortak duyu 
olarak betimlediği ‘ortalama bilinci’, felsefi bilincin kompleks niteliğinin karşıtı 

olarak ele alır (Giladi, 2018: 271). Kişi felsefi düşünme yetkinliğine kavuştukça 

alışılagelmiş bilinç kalıplarının sınırlılıklarından kurtulur. Bu sayede erişilen 

özbilinçlilik, nesnesiyle entegre olup onun yerini almak suretiyle mevcut durum 
ya da konumun ötesine geçerek elde edilebilir. Bundan dolayı “Hegel’in analizi 

için kritik dönüşüm ‘bilinç’ten ‘özbilinçlilik’e geçiştir” (Dorrien, 2012: 211). Bu 

çerçevede Hegel için özbilinçlilik bir arzudur (PS §168). İnsan karşısında duran 
eylem ve nesneler arasından bir ya da birkaçını seçip onları arzulamak suretiyle 

 
2 İnsan kendisini hayvanlardan dili kullanmak suretiyle ayırt eder. Zira diğer canlıların sahip 
olmadığı insani dil, insanın tarihinin ve geleneğinin taşıyıcısı olarak, ortak umutların ve beklentilerin 

biçimlenmesini sağlar (Westphal, 1979: 79). 
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kendisine dair bilinçliliğini de geliştirir. Zira insanın bir eylemi gerçekleştirmeyi 

(ya da bir nesneyi) arzulaması onun içyüzünü anlayıp iyice kavramaya yönelik bir 

eylemdir. Belirli eylemleri yapmayı ve diğer nesnelere nüfuz etmeyi arzulamak, 
insanın ‘oikos’undaki bağımsızlığından vazgeçerek, özbilinçliliğe kavuşup 

tamamlanmaya yönelik istencinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu istencin 

sonucu olarak birey kendi bağımsızlığını olumsuzlamak pahasına diğer özne ve 

nesnelere yönelir. Bireyin bağımsızlığından vazgeçişi diğer özne ve nesneleri 
özümsemek suretiyle onlar üzerinde egemenlik kurma istencinden kaynaklanır. 

Birey, kendi bağımsızlığını imha etmek suretiyle kendisine dair daha kesin bir 

bilinçliliğe ulaşır ki bu sayede kendi ‘oikos’unda tesis ettiği ‘zahiri’ (artificial) 
dünyadan daha üst bir konuma geçmiş olur. Bireyin diğerleriyle etkileşim ve 

iletişiminde edindiği bilinçlilik ve doğruluk, kendisi için son derece aşikar bir 

nitelik arz eder. Hegel için bağımsız nesneden vazgeçiş pahasına elde edilmek 
istenen özbilinçlilikteki arzunun işlevini idrak etmek son derece önemlidir (PS 

§174). Arzu etmek, yöneldiği nesne veya özneyi tüketmek ister. Arzunun bu isteği 

yöneldiği nesneyi hiçliğe dönüştürme çabasıyla eşgüdümlü ilerler. Bireyin 

doygunluğa erişme istenci bir nesneye yöneldiğinde onu bünyesinin bir parçası 
haline getirip yok eder. Yine bireyin doygunluk istenci bir sanat yapıtında beğeni 

elde etmeye yöneldiğinde arzusunun yöneldiği esere nüfuz etmeye çabalar. 

Gelgelelim bireyler, sadece belirli eylem ve nesneleri değil, fakat ayrıca (ve daha 
fazla) diğer kişilerin farkındalığını kazanmaya yönelik bir istence de sahiptirler. 

Bireyler nesneleri olumsuzlarken, nesnelerinden kendilerinin arzu ettiği bir 

biçimde biçimlenmesini arzularlar. Bu aynı zamanda bireyin işlemek için 

yöneldiği nesnenin de bireyi olumsuzlamasını gerektirir. Bir başka ifadeyle 
bireyler nesneleri değiştirmeyi ve dönüştürmeyi arzularken, onların kendilerini 

olumsuzlamalarını arzularlar. Bunun için bireyin arzusunu yönlendirdiği nesnenin 

bağımsız olması zorunludur. Zira özbilinçlilik, bir diğer özbilinçlilikle 
karşılaştığında doygunluğa erişir. Dolayısıyla özbilinçlilik, doygunluğa erişmek 

için atılımlar gerçekleştirebilmek amacıyla bir diğer özbilinçlilikğe ihtiyaç duyar. 

Böylesi bir özbilinçlilikle karşılaşmayan bir özbilinçlilik, kendi ‘oikos’unda tesis 
ettiği hayal dünyasında kaybolur. Bunun nedeni özbilinçliliğin nesnesine 

yönelirken farkındalık edinmeyi arzulamasıdır. Bağımsız bir özbilinçlilikle 

karşılaşmayan özbilinçliliğin farkındalık edinme arzusunu doygunluğa eriştirmesi 

olanaksızdır. Hegelci kavrayışa göre fail bir sosyal statü olmanın ötesinde, 
toplumsallaşma süreçleriyle asli bir biçimde bağlantılıdır (Alznauer, 2014: 160). 

Zira bir diğer özbilinçlilik tarafından toplumsallaşma süreçlerinde teyit etmeyen 

bir etkinlik, failinin doygunluğa erişme arzusunu gerçekleşmemesine yol açar. 
Doğadaki diğer canlılar sadece nesneleri tüketmeye yönelik bir içgüdüye sahip 

oldukları halde, insan kendisini diğerlerinin onu fark edişinde anlamaya çalışır. 

Bu demektir ki birey kendisini diğerlerinin fark edişinde anlarken, diğerlerini de 
kavramaya yönelik atılımlar gerçekleştirir. Bu nedenle diğer bir özbiliçliliğin var 

olmadığı koşullarda, bireyin özbilinçliliğe erişmesi olanaksızdır. Her özbilinçlilik 

bir diğer özbilinçlilik için var olur. Hegel’e göre şeylerin diğerleri karşısında 
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bağımsız bir konumda bulunmaları sayesinde şey ile karşıtlığı diğeri bağlantılı 

hale gelir (PS §125). İnsanın da kendisine dair özbilinçlilik elde edip kedini 

bilmesinin biricik yolu diğerleriyle etkileşimde ve iletişimde bulunabilecekleri bir 
ortak sahanın varlığıdır. Böylesi bir sahanın var olmadığı koşullarda, bireyin 

kendisini kesin bir biçimde bilip anlayabilmesi olanaksız hale gelir. Birey 

diğerleriyle bağlantılı olmadığında özbiliçlilik elde edemeyeceğinden, doyuma 

ulaşması olanaksızlaşır. Dolayısıyla bireyin bir yandan bağımsızken diğer yandan 
diğer özbilinçliliklerle bağlantılı olması gerekir. Zira Hegel’e göre özbilinçlilik 

kendi karşıtlığında kusursuz özgürlüğün ve bağımsızlığın doygunluğuna erişir (PS 

§177). 

 

II. VERİLİ DÜNYA’DAN İNŞA EDİLEN DÜNYAYA 

Hegel’e göre (EPW §24) insani varlıkların kendilerini doğal şeylerden düşünme 
yoluyla ayırt ettiklerini ileri sürmek mümkündür. Gerçekten de insan, diğer 

canlılardan farklı olarak, kendisini gerçekleştirdiği bilimsel atılımlarında 

düşünmeye ve anlamaya çalışır. İnsanın bu bilimsel atılımlarında kendisini nasıl 

anladığına ve özbilinçlilik elde ettiğine dair kapsamlı bir kavrayışın ortaya 
konulması özgürlüğün olanaklarının da anlaşılabilmesini sağlar. İnsanı dahil 

olduğu toplumda, dinde veya kültürde anlamaya çalışmak mümkündür. İnsanın 

kendisine dair özbilinçliliğe nasıl eriştiğini de rasgele belirlenmiş çeşitli yollarla 
kavramaya çalışmak olanaklıdır. Gelgelelim insanın haricinde bulunan dışsal 

dünyayla etkileşiminde edindiği özbilinçliliğe dair kapsamlı bir kavrayış ancak 

felsefi bir sorgulamayla edinilebilir. Bireyselliğin diğer bir öznenin nesnesi olarak 

oluşmaya başladığı önem verilmesi gereken bir husustur. Bu çerçevede modern 
düşünce rasyonalist ve idealist okul olmak üzere ikiye ayrılabilir.3 

Aydınlanmacılar, Descartes ve Spinoza’nın öncülük ettikleri rasyonalist okul, 

Kant’tan sonra idealist okulun karşı çıkışlarıyla yüz yüze gelir. Kant’ın insanın 
bilebileceği şeylerin kapasitesiyle sınırlı olduğu öne sürümü, Alman İdealist 

okulunun yolunu açar. Newton’un mekanik bir biçimde işleyen evren tasarımına 

karşı organik yapılı ve gelişimci bir teolojinin öne sürülmesi, iki okulunda özneye 
odaklanarak felsefelerini geliştirmelerine karşın, keskin bir ayrışmanın da 

yaşandığını gösterir. Rasyonalistler öznenin zihinsel kapasitesine ve kaynaklarına 

(başka bir ifadeyle öznenin rasyonelliğine) büyük bir güven duyarlar. Bu iki 

okulun ortaya çıkışlarına kadar geçen süreçte belirleyici olma çabasındaki 
natüralist, panteist ve teist yaklaşımlar bilimin gelişim sürecinde ortaya çıkan 

modellemelerdir. Ayrıca bunların her biri Aristotelesçi formların öznel 

gerçekliğine odaklanan teolojik dünya görüşünün belirleyiciliğinin şemsiyesi 

 
3 İngiliz görgülcü geleneği (Locke, Hume ve Berkeley) bu iki okuldan farklı bir yol izleyerek 
pozitivizmin (John Stuart Mill ve Bertrand Russel) gelişimine öncülük eder. Gelgelelim “Hegel ve 
Locke’un ikisinin de felsefenin deneyimin değerinden hareketle işe koyulması konusunda 

hemfikirdirler” (Schuler, 2014: 347). 
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altında biçimlenirler. Newton’un mekanik bilimlere öncülük eden modeli ise 

neden sonuç ilişkilerinin belirleyici olduğu ‘mekanik bir düzeni’ (veya evreni) 

incelemek üzere kendisine nesne edinir. Hegel (EN §320) Newton’un mekanik 
formüllerinin birbirinden tamamen farklı sahalara uygulanmaya çalışılmasının 

hatalı olduğunu belirtir. On dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinde dikkat çekici bir 

biçimde gelişmeye başlayan tarih bilimi paradigma değişimine yol açarak bu iki 

okulun bambaşka patikalara yönelmelerine neden olur. Yine aynı zamanda 
gelişimini hızlandıran biyolojiye dair bilimsel çalışmalardaki artış, Newton’un 

mekanistik kurgularını zayıflatır. Zira Newton’un mekanik evren kavrayışı 

bitimsiz bir döngünün incelendiğine dair bir inancın temsilcisiyken gerek tarih 
gerekse biyoloji gelişme ve değişim süreçlerine odaklanırlar. Dolayısıyla 

Newton’un mekanik evren kavrayışında açıklanması olanaklı olmayan değişim ve 

dönüşüm süreçleri bilimsel araştırmanın başlıca nesnesi haline gelir. Bilimin 
nesnesinin mekanik olduğunu düşünmekle organik olduğunu düşünmek arasında 

derin bir ayrılık mevcuttur. Bilimin nesnesinin mekanik değil, fakat organik 

olduğunu düşünmek, bilimin her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu bir harmoniyi 

incelemekte olduğunu ileri sürmeye tekabül eder. Tarihsel ve gelişmekte olan bir 

sürecin incelenmekte olduğu düşüncesi paradigma değişimine yol açar. 

Felsefenin analiz ettiği nesnenin organik bir nitelik taşıdığını düşünmek, insanın 

tarihselliğinde doğadan ayrılıp kendine özgü yeni bir kurgusal doğa inşa 
edebilmesinin altyapısını açıklığa kavuşturmayı kolaylaştırır. Zira incelenen 

nesnenin niteliğinin ne olduğuna dair gerçekleşen paradigma değişimi, değişim ve 

dönüşümlerin belirleyici olduğu tarihsel gelişim sürecinin anlaşılabilmesini 

sağlar. İncelenen her şey farklı biçimlerde algılanmaya başlar. Bu durum Alman 
İdealizmi’nin, diğer felsefe okullarından, niteliksel anlamda asli bir farklılaşma 

yaşamasına neden olur.  Alman İdealizmi’nin bu karakteristik farklılaşması, 

evrenin mekanik bir düzene sahip olduğu düşüncesine karşı bir duruş olarak 
biçimlenir. Evren dair mekanistik bir kavrayış, insanın doğadan ayrılıp kültür inşa 

etme süreçlerini açıklamakta son derece yeterdir. Evrenin mekanik bir biçimde 

işlediğini düşünmek değişim ve dönüşümlerin nasıl vuku bulduğu sorunsalını 
açıkta bırakır. Bu nedenle Newton’un teolojisi gerçekliğin doğasının ne olduğuna 

dair kapsamlı bir kavrayışın geliştirilebilmesinde yetersiz kalır. Bu nedenle 

insanın tarihselliğindeki görünümlerine odaklanmak ve bu görünümlerin bir 

listesini çıkarmak, mekanistik bir açıklamaya girişmekten daha açıklayıcı bir 
kavrayışın geliştirilmesine imkân sağlar. Burada, evrenin sabit ve durağan bir 

mutlak düzene değil, fakat bir sona doğru ilerleyen tarihsel gelişim sürecinde 

olduğuna dair düşünce belirleyicidir. Evrenin mekanistik bir düzende işlediğinin 
düşünülmesi, değişime alan bırakmadığından Alman İdealizmi tarafından kati 

surette reddedilir. Alman İdealistlerine, ‘insanın tarihselliği’ bir gelişme sürecinin 

mevcut olduğunu, ‘biyoloji’ ise canlıların daha gelişkin olmaya doğru değişmekte 
olduklarını gösterir. Bu nedenle Alman İdealizmi sürecin ve değişimin 
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metafiziğini geliştirmeye yönelik bir atılım olarak tanımlanabilir.4 Bu girişim 

yirminci yüzyılda sürece odaklanan felsefelerin gelişimine öncülük edecektir. 

Alman idealizmi mekanistik evren kavrayışına karşı çıkışında benimsediği 
patikayla da farklılaşır. Newton’un mutlak düzenin mevcudiyeti kabulüne dayalı 

teolojisi, tarihsel değişimin mevcudiyetini gözler önüne seren fenomenlerin 

artışıyla birlikte zayıflarken, mekanik yasalardan muaf bir biçimde değişime 

uğrayabilecek belirli istisnaların mevcut olabileceği kabul edilmeye başlar. Bu 
anlamda zihnin, her şeyi belirleyen nedensel mekanizmalardan azade olduğu ileri 

sürülebilir. Zira doğadaki her şeyden farklı olarak, ‘zihin’ (mind), süreklilikle, 

özgür irade sergiler. Ayrıca mekanistik teoloji ve felsefenin tamamen 
reddedilmesi de olanaklıdır. Bu yaklaşım, mekanistik evren kurgusunun 

gerçekliğin doğasına dair nitelikli bir kavrayışın gerçekleştirilebilmesine olanak 

tanımadığı düşüncesine dayanır. Alman idealizmi, teolojik bir kavrayışla, tarihe, 
doğaya ve biyolojiye dair bir sona doğru ilerleyen potansiyelin mevcut ve yaşama 

geçirilmiş olduğu iddiasını kendisine bir enfrastrüktür olarak inşa eder. Bu 

enfrastrüktürün inşa ediliş sürecinin sonunda, ‘görüngübilim’sel 

(phenomenology) karşı çıkış, mekanistik dünya görüşünün görünüşlere dair 
bilgiler sunduğu halde, gerçekliğe dair nitelikli bir kavrayış elde etmeyi 

olanaksızlaştırdığı iddiasıyla ortaya çıkar. Kant’ın açtığı yoldan ilerleyen idealist 

felsefe, mekanistik felsefenin yanı sıra akılcı metafiziğe de karşı çıkışlar sergiler. 
İdealistler, tümdengelimli muhakemeyi asli yöntem olarak benimseyerek temelci 

yaklaşım sergilemenin en mükemmel bir biçimde matematiksel olarak 

düzenlenmiş bir evreni kavramada elverişli olabileceğini, fakat başlıca nitelikleri 

tarihsel, gelişimsel ve organik olan bir sürecin incelenmesinde farklı bir yöntemin 
kullanılması gerektiğini düşünür. Böylesi bir yöntem şüphesiz ki, Kant’ın 

transandantal doktrininden hareket etmek zorundadır. Dolayısıyla gelişimsel 

sürecin analizinde öznenin yapıcı katkılarının yönteme dahil edilmesi zaruret arz 
eder. Bu sayede gerçekliğin anlaşılması ve öğrenilmesinde özneye asli bir rol 

verilir. Gerçekliğin anlaşılmasında öznenin öznel konumunun belirleyici bir 

faktör olarak ele alınmaya başlaması, insani ruhun nitelikli bir kavrayışın elde 
edilmesinde anahtar olduğuna dair bir inancın gelişmesine öncülük eder. Yaratıcı 

atılımlarda bulunan öznenin rolü gerçekliğin anlaşılabilmesinde asli unsur haline 

gelir. Burada öznenin özbilinçliliği, gerçekliğin anlaşılmasında başlıca rolü 

üzerine alır. Tüm gerçekliğe kendi özbilinçliliğinin merceğinden bakan özne, 
kendisinin de baktığı bütünlüğün bir parçası olduğunun bilincinde olarak evrene 

dair en mükemmel kavrayışı edinebilir. İnsan ruhunun özbilinçliliğiyle etrafını 

çeviren tüm şeylere bakan özne, tarihteki belli başlı tüm insan deneyimlerine dair 
nitelikli bir ‘içgörü’yü (insight) meydana çıkarabilir. Öznenin özbilinçliliğinin 

gerçekliğe dair nitelikli bir kavrayışın elde edilmesindeki belirleyici rolünün 

 
4 Taylor (1979: 43), Hegel’in felsefesinde ontolojik çatışkının değişim ve hareketin asli kaynağı 
olduğundan, hiçbir şeyin çelişmelerden azade kalamayacağı gibi kendisini karşıtıyla etkileşimde 

bulunarak geliştirmekten de ayrı konumlandıramayacağını belirtir. 
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vurgulanması, bütünsel bir yapı arz ettiği halde gelişimsel bir sürece de tekabül 

eden evrenin işleyişinin anlaşılabilmesini sağlayarak, insanın özgürleşebilmesinin 

olanaklarını arttırır. 

Öznenin özbilinçliliğiyle kendi merceğinden nesnesini anlama ve bilme fiiline asli 

bir rol verilmesi, ‘verili dünya’dan (world as given), tarihsel gelişim sürecinde 

‘inşa edilen dünya’ya (world as made) geçişi sağlar. Dünya, her şeyin üzerinde 

yer alan yasaların mutlak belirleyiciliğinden kurtularak, öznelerin eşgüdümlü ve 
harmoniyle gerçekleştirdikleri fiiller yoluyla inşa edilen bir nesne olarak ele 

alınmaya başlanır. Gerçekliğe erişmenin anahtarı kişinin özbilinçliliğinde saklıdır. 

Bunun için insani öznenin ve özbilincin yapısıyla gerçekliğin birbirine eş olmaları 
zaruridir. Bir diğer ifadeyle anlamanın kategorileriyle gerçekliğin kategorilerinin 

birbirlerinin yansımaları olması gerekir. Öyleyse, öznenin biçimlenişi gerçekliğin 

bir görünümü biçiminde ele alındığında, öznenin yapısının anlaşılmasıyla 
gerçekliğin de anlaşılması mümkündür. Bu sayede öznenin kendi kendisini 

anlama sürecinin tanımlanmasına odaklanılarak, dünyaya dair bir kavrayış 

geliştirilmeye çalışılır. Zira öznenin özbilinçliliğinin gelişimi bir mutlak ruh 

olarak Geist’ın bir tür küçültülmüş örneğidir. Burada Geist her türlü şeyin varlığa 
kavuştuğu bir varlık olarak anlaşılır. Bu sahada kendi özbilinçliliğiyle faal olan 

özne mekanistik belirlenimciliğin esaretinden kurtulur. Diğer tüm öznelerle 

iletişim ve etkileşimiyle tarihin gelişimsel sürecine dahil oldukça özgürleşir. Her 
ne kadar Alman İdealizmi, tekçi ve bütünlükçü bir yapı arz etse de, öznenin 

özbiliçliliği ile diğer öznelerle gerçekleştirdiği fiillere tarihsel gelişimde önemli 

bir misyon yüklemesi belirlenimciliği zayıflatır. Geliştirilen bu yeni teolojide tüm 

şeyleri içeren bir varlık mevcuttur. Özne her şeyi içeren bu varlığın sahasında 
faaldir. Bu sayede Descartes’ten beri öznenin doğasının ne olduğuna dair 

sorgulama yeni bir boyuta sıçrar. Bu sıçramayla algıladıklarını gelişi güzel bir 

biçimde bir araya getiren ya da suni bir algılar bütünlüğüne erişen özneden, 

bilincin sahasında bir birleşime erişen özneye geçilir 

Mekanik bilimler sabit ve değişimin olmadığı bir bütünlüğü incelemekte oldukları 

inancıyla faaliyet gösterirlerken, görüngübilimsel atılım, öznenin özbilinçliliğinin 
yapısına odaklanarak bütünlükle meydana gelen değişim ve dönüşümleri 

açıklamaya çalışır. Burada özne özbilinçliliği ile birleştirici bir mikrokozmoz 

olarak belirir. Özne diğer tüm şeylerle etkileşiminde özbiliçliliği inşa eden bir fail 

olarak ortaya çıkar. Öznenin bu yeni konumlanışı, Kartezyen manada bir öz 
arayışının yanı sıra Platon’un ebedi idealarının da askıya alınmasıyla neticelenir. 

Özneden önce hep var olmuş ebedi idealar bir kenara bırakılırken, özne çok geniş 

bir yelpazeye yayılmış olan tecrübeleri bir araya getirerek özbiliçliliğe erişen bir 
fail haline gelir. Öznenin fiillerinin sonucunda elde ettiği geri bildirimler ve 

tecrübeler özbilinçliliğin inşasında ve oluşumunda sürekli bir biçimde bir araya 

getirilirler. Verili dünyadaki öznel tecrübeler birleştirilerek dünya sürekli bir 
biçimde yeniden inşa edilir. Değişim ve dönüşümlerin zemininde, öznelerin 

tecrübelerini bir araya getirerek oluşturdukları özbilinçlilik yer alır. Bu anlamda, 
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gerçekliğe dair nitelikli bir içgörü geliştirmek sadece özbilinçlilikle mümkündür. 

Öznenin tecrübelerinin yanı sıra etkileşimlerindeki olumlama, olumsuzlama ve 

olumsuzlanmaları sayesinde özbilinçlilik gelişir. Bu sayede özne belirlenen pasif 
bir varlık olarak anlaşılmaktan kurtularak faal hale gelir. Bunun için “Fichte, ‘öz 

belirlenim’ (self-determination) ‘öz yeterlilik’ (self-sufficiency) ve ‘bağımsızlık’ 

(independence) koşullarıyla asli Benliğin özgürlüğünü tamamlanmışlığa 

eriştirmeye yönelik bir atılımda bulunur” (Clarke, 2014: 83). Fichte, dünyayı 
özünde ahlaki bilincimizle ilişkili olarak ele alan bir felsefeye sahiptir (Martin, 

2015: 88). “Ahlaki olarak tüm iyi insanların, ahlaklılığı her türlü davranışında 

sergilemesi ve her yere yayması gerekir” (FNR, II §44) diye vurgulayan Fichte 
için belirleyici olan ahlaki bilinçken, Hegel öznenin kavramsal yetkinliğinin 

özbilinçliliğin oluşumunda asli unsur olduğunu düşünür. Gerçekliğin her şeyi 

içeren bir varlığa tekabül ettiğini öne süren tekçi dünya görüşü, tüm şeyleri içeren 
bir Tanrı kavrayışını beraberinde getirir. Gelgelelim Spinoza’nın durağan evren 

kavrayışına yol açan panteistik kavrayışı, değişim ve dönüşümü kavramaya 

yönelik bir atılım olan Hegel’in felsefesi için yetersizdir.5 Hegel’de özneler 

tarihsel bir değişim sürecinde birbirleriyle etkileşimde bulunarak gelişime katkıda 
sunmak yoluyla bir sona doğru ilerlerler.6 Özneler bu ilerleyişte mutlak bir 

belirleyici gücün egemenliğine tabi olmadan değişimi sağlayan failler olarak 

anlaşılırlar. Bu sayede özneler içine doğdukları verili dünyayı filleriyle inşa 

edilmiş dünyaya dönüştürürler. 

 

III. ÖZNELERARASI UZLAŞIMI SAĞLAYAN BETİMLEYİCİ 

YÖNTEME DAİR 

Alman İdealizmi ve Hegel’den itibaren mekanik ve durağan evren kavrayışı bir 

kenara bırakılırken, ucu açık bir sona doğru ilerleyen değişim ve dönüşüm 

süreçlerinin hakim olduğu dinamik nitelikli bir evren inceleme nesnesi haline 
gelir. Kant’ta özne birliğe eylemlerinde kavuşurken, Hegel öznenin işlevselliğini 

kavramsal yeterliliğine erişmesinde görür. Ayrıca özne tarihsel sürecin 

uğraklarından birinde bulunduğundan, geçmiş deneyimleri kendi güncel 
deneyimleriyle bir araya getirerek özbilinçliliğe erişir. Böylelikle geçmiş ve 

güncel olan geleceği biçimlendirecek öznenin fiillerinde bir referans kaynağı 

haline gelirler. Bu sayede yeni bir bilimsel yöntem ortaya çıkmış olur. Gelişimci 

ve organik olma niteliklerine sahip bu yeni bilimsel yöntem, insanın tarihteki 

 
5 Kislev (2018: 500-501), Hegel’in Spinoza’nın felsefesinin ‘birey ilke’sinden yoksun olduğunu öne 
sürmekle neyi kastettiğine tam manasıyla cevap vermenin mümkün olmadığını belirttiği halde, 

Hegel’in panteistik Bir’in bireyselliğin formel yapısından yoksunluğuna göndermede bulunduğunun 
makul cevaplardan biri olabileceğini düşünür. 
6 Kain (2016: 284), Hegel’e göre dünya tarihinin insanlığı evrensel olana doğru yönlendirdiğine 
dikkat çekerek, giderek daha kapsamlı bir evrenselliğin yanı sıra daha yüksel bir etik ve doğruluğa 

doğru ilerletildiğimizi belirtir. 
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görüngü ve tecrübelerine odaklanır. Böylelikle “Hegel’in sistemi tarihsiciliğin 

ifade edilmesi için elverişli bir metafizik kavrayış sağlar” (Cassirer, [1906–1920] 

1950: 170). Görüngübilimsel olarak da adlandırılabilecek olan bu sistemin 
yöntemi, tarihsel ve kültürel gelişim sürecindeki insanın görüngülerine dair bir 

çalışma olarak ortay çıkar. Bu görüngülerin bilimsel çalışmanın başlangıç noktası 

olmaları gerektiğine dair inanç, görüngübilimin başlıca dayanağıdır. Zira öznenin 

yapısına dair kapsamlı bir içgörü edinilmek isteniyorsa, özbilinçliliğin 
gelişiminde işlevsel olan yapının ne olduğunun meydana çıkarılması gerekir. Bu 

nedenle özbilinçliliğin gelişim sürecindeki görüngülerin betimlenmesi zaruret arz 

eder. Bunun için görüngübilimin betimleyici bir yöntem olarak kullanılması daha 
nitelikli bir içgörü edinilmesini sağlar. Kanıtlamaya dayalı yöntemden 

görüngülerin betimlenmesine odaklanan yönteme geçilmesi, düşünce tarihindeki 

önemli bir kilometre taşıdır. Kanıtlamaya dayalı yöntem, bilimi ön kabullerin 
ispatına indirgeyerek insanın yaratıcı atılımlar gerçekleştirebilmesinin 

olanaklarını sınırlandırır. Görüngübilim ise süreçteki görüngülere odaklanarak 

insanın tarihsel ve kültürel gelişimine dair nitelikli bir içgörü edinilebilmesine 

olanak sağlar. Görüngübilim yoluyla yapılan tanımlamanın geçerliliği 
öznelerarasında sosyal olarak işleyen bir sürecin sonunda fikir birliğine 

ulaşılmasıyla elde edilir. Sadece incelenen nesne uygun bir biçimde 

tanımlandığında erişilebilecek olan öznelerarası uzlaşım için görüngübilmin en 
mükemmel bir biçimde kullanılması gerekir. Bu nedenle kanıtlayıcı yöntemin 

yerine tanımlayıcı yöntemin ikame edilmesi, öznelerarası uzlaşımın geçerlilik 

kazanmasını sağlar. 

Hegel’in nitelikli bir içgörüye erişmek için önerdiği yöntem, bir şeyi 
kanıtlamaktan ziyade, betimlemeyi esas alır. Öznelerarasındaki iletişim ve 

etkileşimler (bunlar tarihteki devinim gerçekleşmesine yol açarlar) kişilerin 

kendilerine, dünyaya ve doğaya dair kapsamlı bir içgörü elde etmelerini sağlarlar. 
Bu nedenle köle ve efendisi arasında efektif bir etkileşim ve öznelerarasılık tesis 

edilmeden, ikisinin de kendileri ve sosyalliklerindeki konumlarına dair nitelikli 

bir içgörüye erişmeleri olanaksızdır. Zira özne içinde bulunduğu bütünlüğün bir 
örneği olarak, bütünlüğü meydana getiren diğer parçalarla etkileşiminde 

özbilinçliliğe erişir. Bu anlamda yeni bir ‘tümevarım yöntemi’ (inductive method) 

öneren Hegel, düşünce tarihinde asli bir değişime olanak sağlar. Öznenin düzenli 

bütünlüğün bir parçası olabilmesi, diğer parçalarla birlikte eşgüdümlü eylemler 
gerçekleştirerek kendisi ve diğerlerine dair farkındalığını artırmasıyla 

mümkündür. Özbilinçlilik, sadece öznenin bu farkındalığı sayesinde gelişebilir. 

Hegel, düşünce dünyasının muntazam birliğine diğer öznelerle etkileşimler ve 
betimlemeler yoluyla dahil olan özneyi, felsefesinin merkezinde konumlandırır. 

Öznenin düşünce dünyasına dair betimlemeleri benzer bir biçimde din ve sanat 

sahaları için de geçerlidir. Zira Hegel’in felsefesinde öznenin konumlanışı, ilahi 
akla ve yaratıcı düzene dair kapsamlı bir kavrayışın geliştirilebilmesine de olanak 

sağlar. Bunun için yeni bir mantığın da geliştirilmesi gerekir. Dolayısıyla 
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Aristoteles’in mantığından sürecin mantığını inceleyen diyalektik mantığa 

geçilmesi zaruridir. Kıyasa dayalı mantık değişimin mevcut olamadığı bir evreni 

incelemek için elverişlidir. Bu Aristoteles mantığının nesneler arasında zorunlu 
ve evrensel bağlantılar kurmasından kaynaklanır. Bu sayede değişimin mevcut 

olamadığı bir evrende konumlanan nesneler arasındaki bağlantıların mantıkla 

ortaya çıkarılabileceği düşünülür. Bu Aristoteles’in felsefesinde tarihe yer 

vermemesinden kaynaklanır. Hegel’in felsefesindeyse tarih merkezi bir öneme 
sahiptir. Bunun için tarihte ve bilimde gelişmekte olan kavramlara yer verilmesi 

ve kavramların değişen görüngülerinin incelenmesi gerekir. Gelişme sürecinin 

nasıl bir şekilde ilerlediğinin başlıca problem haline gelmesiyle diyalektiğin bir 
vasıta olarak kullanımı işlevsellik arz eder. Sürekliliklerin mantığının yerine 

sürecin mantığının konumlanması, incelenen nesnenin asli niteliğinin ne olduğuna 

dair yeni bir kavrayışın geliştirilmiş olmasından kaynaklanır. Hegel’in başlıca 
problemi değişimdir. Bu değişim, olumlu olanla olumsuzun etkileşimiyle 

gerçekleşir. Bu anlamda Hegel’in mantığında ‘diyalektik’, karşıtların birliğinde 

olumlunun olumsuzuyla bir araya geldiği bir spekülasyona tekabül eder (SL 

§21.41).7 Olumlunun olumsuzuyla bütünlükteki birlikteliği değişimin süreklilik 
arz etmesini sağlar.8 “Bu diyalektiğin yaşam, aktivite ve hareket olarak manasıdır” 

(Ferrarin, 2019: 267). Zira, yaşam, aktivite ve hareket sayesinde, süreklilik arz 

eden başlıca şey değişimdir. Bu süreklilik tarihte gerçekliğe kavuşur. Düşünme 
süreçleri, zihinsel dolambaçlı patikalarda yol alarak fikirler labirentinde yolunu 

bulma çabalarına tekabül eder. Bunu tarihe uyarladığımızda faillerin birbirlerini 

olumsuzlayarak etkileşimde bulundukları bir süreçle karşı karşıya kalırız. 

Düşünceler dinamik bir etkileşimde bulunduklarında durağan bir temsil 
değildirler. Tarihte düşüncelerin dinamik etkileşimi, birbirlerini sürekli 

değiştirdikleri bir sürecin akıp gitmesine yol açar. Her bir düşünce engin bir 

dünyanın bir parçası olduğundan, tarihsel sürecinde karşılaştığı diğer düşüncelerle 
etkileşerek değişir ve değiştirir. Kademeli bir biçimde kristalize olan kavram ve 

düşüncelerin mevcut olduğu koşullarda öznenin farkındalığı önemli hale gelir. 

Her şey, zihnin doğasının bir parçası olduğundan, tekliğin gelişimsel işleyişinde 
bir diğerleriyle etkileşimlerinde bir işlevi yerine getirirler. Bu etkileşimlerinde her 

bir şey tamamlanmış bir gerçekleşmeye doğru yol alır.  

Evrende var olan her şeyin bilincin, zihnin ve ruhun kademelerinden birine 

tekabül ettiği düşüncesi, varlığın bir hiyerarşide gerçekliğe kavuştuğunu ileri 

 
7 Hegel doğal insanlığın da karşıtlığı içerdiğini düşünür. Hegel’e (LPR §224) göre doğal insanlık 
iyicil ve kötücül nitelikleri bünyesinde taşır. Bu iki yön birbirinin karşıtı olarak konumlanmışlardır. 
İnsanlık birbirlerinin karşıtı olan iyicil ve kötücül niteliklerine birbirlerine karşıt olacak bir biçimde 

sahiptir. Bu, doğal insanlık kavramını asli olarak belirleyen temel tanımdır. 
8 Marcuse (1955: 25), Hegel’in sistemindeki tüm merkezi kavramların iki anlamlılık taşıdığına 
dikkat çektikten sonra, her birinin sadece formel mantıktaki kavramlarda değil, fakat ayrıca varlığın 
form ve kiplerinde de anlaşıldığını belirtir. Bu sayede Hegel her bir varlığın mevcudiyetinde 

karşıtların bir aradalığını kanıtlama imkanı edinir.  
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sürmeyi de beraberinde getirir. Öyleyse nitelikli bir içgörü edinmek için varlığın 

kademeli oluşlarındaki görünümlerin betimlenmesi gerekir. Bir diğer ifadeyle 

varlığın dereceleri gelişmekte olan bir süreçte gerçekliğe kavuşur. İnsanın 
özbilinçliliğe erişmesi varlığın kademeli bir biçimde gerçekliğe kavuşmasını 

betimlemekle elde edilebilir. Elbette ki insanın özbilinçlilik elde etmesi kendi 

kimliğine ve Geist’ına kavuşmasını da sağlar. Dogmatik metafiziğin reddi insanın 

gelişmekte olan bir süreçte kademeli bir biçimde gerçekliğe kavuşan Geist’ın 
görüngülerini algılayabilmesine olanak sağlar. Bu sayede özneyi tek biçimli 

kılarak birliğe ulaşmasını sağlayan başlıca işlevin ne olduğu problemi ortaya 

çıkar. Özneyi belirleyen ve deneyimlerini biçimlendiren başlıca işlevi, kavramsal 
yeterliliğini gerçekliğe kavuşturmasıdır. Zihnin, mekanik bir dinamiğe değil, 

kendisinin de bir parçası olduğu gelişimci bir sürecin dinamiğine odaklanan bir 

yöntemi benimsemesi, diğer öznelerle etkileşiminde yaratıcı atılımlar 
göstermesini sağlar. Öznenin kavramsal yeterliliğini uygulamaya geçirdiği 

gelişimsel süreçte edindiği tecrübelerinde olumsuzlanması özgünlük edinerek 

yeniliklere kapı aralayabilmesine olanak sağlar. Aksi halde öznenin, mekanik bir 

biçimde biteviye kendisini tekrarlayan bir dinamiğin esiri olduğunun kabul 
edilmesi gerekir. Halbuki tarihteki kültürün oluşumu ve görüngüleri, insanın 

tecrübeler edindikçe kavramsal yeterliliğini artırarak, her türlü olumsuzlanmayı 

özgünlük edinmek için içinde bulunduğu sürece dahil ettiğini gösterir. Bu nedenle 
öznenin engin bir varoluşun bir parçası olarak diğer her şeyle etkileşimde 

özgünlük ve farklılıklar edinme potansiyeline sahip olduğu kabul edilmelidir. Bu 

sayede Hegel, yeni bir metafiziğin yanı sıra mutlak bir idealizmi ve yöntemi de 

düşünce tarihinin sahnesine çıkarır.9 Hegel’in bu girişimiyle her bir öznel varlığın, 
her şeyi içeren bir sürecin yansıması biçiminde anlaşılması sağlanırken, öznenin 

failliğine ve yaratıcı atılımlarına da alan açılmış olur. Bu yolla öznenin 

özbilinçliliği ilahi bilincin bir uğrağı olarak anlaşılabilir. İlahi özbilinçlilik, tarihte 
gelişmekte olan sürecinde öznelerin özgün özbilinçliliklerinde kendisini dışa 

vurur. Özne, kendisini tecrübelerinde karşılaştığı olumsuzlamalarla yenileyip 

yaratıcı atılımlarıyla özgünleştikçe her şeyi içeren aşkın özbilinçliliğin tarihindeki 

bir dışa vurumu olabilme imkânı edinir.10 

 

IV. HEGEL’DE POLİTİK DÜZENİN YENİDEN 

ANLAMLANDIRILMASINA DAİR 

Mekanistik neden sonuç ilişkilerinin askıya alınarak, sürecin analizine dayalı bir 

modelin benimsenmesi, her şeyin kapsayan ve birbiriyle ilişkili kılan organik bir 

 
9 Beiser (2019: 502), Hegel’in kendi felsefesini Kant ve Fichte’nin öznel idealizmleriyle 
Schelling’in nesnel idealizminin bir sentezi olarak sunduğunu belirtir. 
10 Rea (2012: 28), Hegel’in bilinç hakkında idrak ettiği en önemli niteliğin, geçmiş hatalarından 

hareketle kendisine dair farkındalık edinebilme becerisi olduğunu ileri sürer. 



 

 

 

 

Devrim Özkan 

 

21 

yaratıcı Geist’ın egemenliğini kabul etmeyi beraberinde getirir. Öznenin tarihte 

karşılaştığı görüngüler, her şeyin belirli bir kırılmanın yaşandığı bir zamana 

erişmeye yönelik olarak hareket ettiğini ve bundan sonra yeni bir sürece doğru 
açıldıklarını gösterir. Tarih yaratıcı ve yıkıcı atılımların doğumuna neden olacak 

aktörlerde kristalize olur. Daha sonra bu aktörler gelecekteki tarihsel süreçlerin 

doğumuna öncülük ederler. Geist’ın gerçekleşmelerinde ortaya çıkan tarihsel 

kişilikler, tarihin akan sürecinin kendilerinde toplanmasıyla ortaya çıkarlar ve 
geleceğe öncülük ederler. Bu durum, geçmişi, bugünü ve geleceği organik bir 

yolla birbirleriyle bağlantılı olmaya sevk eder. Burada tekçi bir idealizmle karşı 

karşıya kalınır. Her şey birbiriyle bağlantılı olacak bir biçimde bütünlüklü bir 
Geist’ta işler. Her şeyin birbiriyle bağlantılandığı süreçlerde, özneler 

özbilinçliliklerine eriştikçe özgürleşirler. Tüm bu süreçlerde gerçek olan akılcı, 

akılcı olansa gerçek olacak bir biçimde konumlanır. Gerçek olan Geist’ın yaratıcı 
görünümleri olarak ortaya çıktığından, yaratıcı fiilleri biçimlendiren bir faktör 

olarak akılcı olan, düşüncenin kademelerinin gerçekliğin kademelerine tekabül 

etmesini zorunlu kılar. Bundan dolayı akılcı olan gerçekliğe tekabül eder. Her şeyi 

içeren yaratıcı Geist’ı felsefesinin merkezinde konumlandıran Hegel, tarihteki 
olayların akışında Geist’ın yaratıcı potansiyellerinin sürekli bir biçimde ortaya 

çıktığını düşünür. Bu yaratıcı potansiyeller özgürlük için başlıca kaynağı teşkil 

ederler. Düşüncenin yaratıcı atılımları, gerçeklik akılcı olduğundan, devamlı 
özgürlüklere alan açarak sonsuz bir biçimde kendisini tekrarlamaya meyilli 

dinamikleri zayıflatır. Evrenin bir bütünlük olarak kabulü, düzenli bir birlik olarak 

anlaşılmasını beraberinde getirir. Böylelikle en mükemmel bir biçimde 

düzenlenmiş bir toplum ve devlet ise tüm evrenin bir yansıması olarak kabul 
edilmelidir. Mükemmelen düzenlemiş ahlaki yaşam, evrenin bütünlüğünde ortaya 

çıkan harmoniyle uyumlu olmalıdır. Bir bütünlük olarak evren her şeyi içeren bir 

görünüm olduğundan, bireyde, toplumda ve devlette yansımasını bulur. Zira 
evrenin asli niteliği, düzenli bir birlik olmasıdır. Bu anlamda bireyin, tüm evrenin 

bütünlüğünün bir yansıması olarak anlaşılması gerekir. Birey gerek toplumunda, 

gerekse  devletinde fiiller gerçekleştirirken, evrenin bir yansıması olarak 
gerçekliğe ve akla erişir. Hegel’in çağında biçimlenmekte olan ulus-devlet de 

bütünlüğün bir yansımasıdır. On dokuzuncu yüzyılda Geist’ın görünümü ulus-

devlet biçimde tezahür eder. Geist, sırasıyla bireyde, toplumda, kültürde ve 

devlette, kıvrımlı yollardan geçerek gelişimini sürdürür. Ulus, kendi kimliğini, 
bütünlükteki diğer şeylerle etkileşimde özbilinçliliğe erişerek elde eder. Bu erişim 

süreci, bütünlükte ve tikelliklerde yansımasını bulur. Bunun için sürecin akılcı bir 

yolla düzenlenmesi zaruridir. Bu gerçekliğin akılcı olmasından kaynaklanır. 

Tarihin akışındaki her şey gibi, ulus-devlet de akılcıdır.  

Hegel’e göre “başlangıçta bir soyutlama olan devlet, ilk olarak yaşama ve 

gerçekliğe anayasa vasıtasıyla kavuşur” (PH §178-179). Buna göre anayasa 
bireyler arasındaki ilişkiyi ve yaşam bağımlılığını meydana getirerek, hükümetin 

özel ve kamusal yaşamın yıkımına karşı olabildiğince verimli bir biçimde 
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çalışması sağlar (SEL §492). Böylesi bir anayasanın teşekkül edilebilmesi için 

toplumu meydana getiren öznelerin özgürce çeşitli atılımlarda bulunarak 

nesnelere dair düşüncelerini berraklaştırmaları zaruridir. Matematiksel ve 
tümdengelimli akıl, gözlemsel genelleştirmelerden ve aşikâr doğruluklardan 

hareketle yapılanırken, Hegel öncelikle düşünme süreçlerine odaklanır. 

Matematiksel ve tümdengelimli aklın kanıtlama çabasına karşın, Hegel anlamayı 

kendisine öncü edinir. Görüngülerden hareketle bir şey hakkındaki düşüncenin 
kademeli bir biçimde kristalize edilmesi, Hegel’in düşünme süreçlerinin başlıca 

yoludur. Bu süreçlerde kavramlar, başka kavramlara öncülük ederek şeyler 

hakkındaki düşüncelerin kristalize olmasını kademeli bir yolla sağlarlar. Burada 
düşünce doğrudan doğruya değil, kıvrımlı yollardan geçerek berraklaşır. Düşünce 

şeylere dair anlamları çeşitli kavramları deneyerek netleştirmeye çalışır. Kişi 

belirli bir kavramı anlamlandırmaya çalışırken, başlangıcı teşkil eden bir 
düşünceden hareket eder. Akla gelen bu ilk düşünce için kişinin belirli bir kavram 

hakkında doğrudan farkındalık edinmesi gerekir. Bunu için başlangıçtaki 

kavramın, derin ve kapsamlı düşünme süreçlerince aracı kılınması gerekir.  

Kavramsallaştırma, Geist’ın ve zihnin yaşam dünyasını teşkil eden yaratıcı 
düşünme süreçlerinde oluşur. Gerçek anlamda insani yaşama bu düşünme 

süreçleri vasıtasıyla erişilir. Bu anlamda, insani yaşam, sadece, yaşam 

dünyasındaki etkileşimlerle elde edilebilir. Zira insan bir parçası olduğu ve 
kendisine kadar gelen birikimle biçimlenmiş kültürdeki zihinsel etkileşimler 

sayesinde özbilinçlilik elde eder. Bu nedenle düşünsel yaşam kültür dünyasına 

tekabül eder. Kültürün kapsadığı sanat, din ve felsefe vasıtasıyla özne diğer 

öznelerle etkileşiminde politik düzenin inşasına dahil olarak özgürleşir. Sanat ve 
felsefe, özneye duyusal görüngüler sunarak kavramların nasıl kullanılabileceğine 

dair bir yol sunar. Din sembollerle kavramların ne şekilde kullanılabileceğine dair 

kavrayışlar sunarken, felsefe düşünmenin özüne erişilerek doğrudan 
kavramsallaştırma hakkında yeterliliğin gelişmesini sağlar. Bu sayede Hegel’in 

felsefesi, düşüncenin ve Geist’ın görüngülerine dair kapsamlı içgörüler 

edinilebilmesini sağlayan yeni bir yöntem sunar. Zihnin nasıl çalıştığına dair 
içgörüler bu diyalektik yöntemin tanımlayıcı süreçleri sayesinde edinilebilir. Tez 

doğrudan doğruya ve çabucak zihin tarafından kavranırken, antitez uzlaştırıcı bir 

kademe olarak ortaya çıkar. Sentez ise bu iki kademeyi kavrayış ve içgörüyle bir 

araya getiren bir kademedir. İlk kavram son derece soyut olsa da idrak artıkça 
kademeli bir biçimde somutlaşarak berraklaşır. Böylelikle diyalektik yöntem, tez, 

antitez ve sentez kademelerinden oluşan süreç boyunca soyut olan kavramların 

somutlaşmalarını sağlar.11 Bu somutlaşmalar en nitelikli görüngülerine kültürde 
erişirler. Özneler düşünce süreçlerine diyalektik yöntem ile katılıp birbirleriyle 

 
11 Dewey (2010: 106), Alman İdealist geleneğinde diyalektik düşünce geleneğinin güçlü olduğunu 
vurgulamak içi  Fichte’in Hegel’den önce her düşünme sürecinin tez, antitez ve sentez olmak üzere 
üç aşamadan meydana geldiğini açıkça beyan ettiğine dikkat çeker. Fichte için bu üç aşama ahlaki 

bilinçliliğin oluşumunda önemli uğraklardır.  
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etkileşimlerde bulundukça, kavramlar giderek berraklaşır ve kültürde somut 

görüngüler haline gelirler.  

Hegel’in başlıca ilgisi kavramların nasıl berraklaştırılıp somutlaştırılabileceğine 
dairdir. Bunun için ‘her şeyin’, varlık kavramını somutlaştırılabilmek için 

soruşturmalar yürütmeye çabaladığı bir evren kavrayışına ihtiyaç duyulur. Böylesi 

bir evrende herhangi bir durağan varlık mevcut değildir. Her şey bir oluş sürecinde 

birbirleriyle organik bir etkileşimde konumlanır. Bu manada politik düzen, bir 
durağanlığa değil, fakat öznelerin sürekli bir oluş sürecinde oldukları bir dinamiğe 

tekabül eder. Özgürlüğü olanaklı hale getiren de oluşun bu dinamiğidir. 

Gerçekliği kavramlar yoluyla berraklaştırmak, kristalize etmek ve somutlaştırmak 
öznelerin öznelerarasılık vasıtasıyla etkileşimde bulundukları bir dinamiğin tesis 

edilmesiyle olanaklıdır. Bu dinamik sayesinde kültür ve felsefe, öznelerin 

özbilinçlilik elde edebilmesini sağlayacak bir dinamiği tesis ederler. Bunun için 
politik düzenin, öznelerin etkileşimde bulunarak yaratıcı atılımlar 

gerçekleştirebildikleri dinamik bir yapı arz etmesi gerekir. Dolayısıyla şeyler 

evrenden sadece birinin karşıtı kutuplarda değil, birbirleriyle etkileşimde 

bulunarak oluş süreçlerine dahil oldukları bir dinamikte yer edinirler. Düşünce, 
bir neticeye ulaşan kanıtlamalar zinciri olarak değil, fakat bir konuyu tafsil ederek 

analizini yapmak yoluyla geliştirildiğinde, diyalektik dinamik hayata kavuşur. Bu 

sayede özneler kendi üzerlerinde işleyen mekanik bir dinamiğin nesneleri 
olmaktan kurtularak, birer fail haline gelebilirler. Politik düzenin özgürleştirici 

dinamiği, failliğe alan açılarak, kavramsallaştırmaların öznelerin eşgüdümlülüğü 

vasıtasıyla berraklaşması sayesinde işler. Bunun için, tözcü bir metafizikten 

ziyade, sürece ve gelişime dayalı bir metafiziğe ihtiyaç duyulur. Şeylerin özlerini 
oluşturan başlıca niteliklerinin ne olduğunun problem olarak ele alınması askıya 

alındığında, onların gelişim süreçlerine odaklanılarak, görüngülerinin incelenmesi 

mümkündür. Böylesi bir metafizik, öznelerin değişimi gerçekleştirebilecekleri 
atılımlarda bulunabilmelerine olanak sunan bir politik sahanın oluşmasına da 

imkân sağlar. Sürecin ve gelişimin, tözsellikten daha belirleyici hale gelmeleri, 

yeni bir metafiziğin oluşumuna olanak sağlarken, öznenin nesneleştirilip 

edilgenleştirildiği bir politik düzenin dayanaklarını da zayıflatır. 

 

V. MODERN LİBERAL DEMOKRASİLERDE KURUMLAR VE 

ÖZBİLİNÇLİLİK 

Hegel zihni yaratıcı canlılığında ele almayı tercih eder. Zira sadece zihnin dinamik 

canlılığında özne özbilinçliliğe erişebilir. Yaratıcı zihin, var olan her şeyde 

canlılığını gözler önüne sererek sürekli olarak gerçekliklerde somutlaşır. Yaratıcı 
zihin ve özgürlük, her şeyin etkileşime girdiği organik dinamizminde sürekli 

yeniliklerin yeşermesine vasıta olur. En muntazam bir biçimde tesis edilmiş bir 

sistemin değil, fakat varlığın bilincinin bireysellikte oluşan özbilinçlilikle gelişen 
ucu açık sürecinin incelenmesi, politika biliminin meselelerinin daha nitelikli bir 
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kavrayışla ele alınmasını sağlar. Bu kavrayışta, bireyler diğer bireylerle 

etkileşimlerinde varlığa erişip özbilinçlilik elde ederken, ulusal bilincin de gelişim 

sürecine dahil olurlar. Ulusal özbilinçliliğin gelişim süreci, ulusal kimlikte, hukuk 
kavramında ve anayasal devlette somutlaşır. Varlığın mutlak bilinçliliği, 

bireylerin özbilinçliliğinde somutlaşarak tarihe yayılır. Böylelikle, bireysel 

özbilinçlilikle varlığın mutlak bilinçliliği sürekli birbirlerini yansıtarak, gelişim 

sürecinin kıvrımlı yollardan geçip biçimlenmesinde etkili olurlar. Tüm öznelerin 
‘özdüşünümsel’ (self-reflective) faaliyetleriyle edindikleri özbilinçlilikleri, her 

şeyi içeren varlığın mutlak bilinçliliğinin bir uğrağıdır. Bu nedenle varlığın mutlak 

bilinçliliğinin kendini bilme süreci, bireylerin özbilinçliliğe erişme süreçlerine 
tekabül eder. Ulusal kimliğin varlığının bilincinde olmak, öznel yaratım ve 

atılımların tasavvur edilmesiyle hukuk, sanat ve felsefede somutluğa erişir. Bu 

öznel yaratıcı dışavurumlar, sadece bireysel zihnin değil, fakat ayrıca toplumu 
meydana getiren kolektif bilincin de ortaya çıkışları biçiminde şekillenirler. 

Dolayısıyla ulusun özbilinçliliğine erişim sürecinde oluşan kurumlar, öznelerin 

eşgüdümlü etkileşimleriyle sürekli gerçekleştirdikleri yaratıcı atılımların bir 

somutluğa erişmesi olarak anlaşılmalıdır. Kolektif bilincin yaratıcı atılımları, 
bireylerin özbilinçliliklerini şekillendirdikleri öznel yaratıcı atılımlarda 

somutlaşırlar. Bu sayede, öznel ve bireysel olan edilgenleştirilmeden, yasaların, 

kurumların ve ulusal bilincin özgürce biçimlendirilmesi mümkün hale gelir. Bu 
anlamda politika bilimi kanıtlamacı bir yolla değil, fakat betimleyici bir kavrayışla 

yasaların, kurumların ve ulusal bilincin tarihsel gelişim sürecindeki görüngüleri 

ele almalıdır. Gözlemin mevcut olmadığı bir sahada gerçekleştirilecek nazari 

sistemlerle yasaların, kurumların ve ulusal bilincin tarihsel gelişim sürecini 
kavrayabilmek mümkün değildir. Sadece tarihsel ve içgözlemsel incelemeyle, 

varlığın mutlak bilinçliliğinin sürekli etkinliğine dair nitelikli bir kavrayışa 

erişebilmek mümkündür. Böylesi bir incelemenin başlıca nesnesi, tarihte ortaya 

çıkan yasaların, kurumların ve ulusal bilincin görüngüleridir. 

Hegel’in metafiziğinde değişimi başlıca belirleyici faktör olarak tanımlaması, 

politik düzenin değişimin egemen olduğu toplumlarda ne şekilde tesis edileceğini 
problem haline getirir. Modern politikada, ‘politik düzen’i sağlayan başlıca faktör 

kurumlardır. Zira feodal monarşilerden ve merkezileşmiş bürokratik yapılardan 

farklı bir biçimde, modern politikada “kurumlar, politik katılımın bedeli olarak 

politik sosyalizasyonu uygulamaya geçirirler” (Huntington, 1968: 83). Bu 
kurumlar vasıtasıyla devlet tüm öznelerin politik sosyalizasyona dahil 

olabilmesini sağlarlar. Fukuyama’ya göre (2001: 20) çağdaş kapitalist liberal 

demokratik kurumların, rakiplerine kıyasla daha başarılı olmalarının en önemli 
nedenlerinden biri, insan doğasına daha uygun nitelikler arz etmeleridir. Böylesi 

demokratik kapsayıcı kurumların mevcut olmadığı koşullarda, ‘devlet’in başlıca 

işlevi olan güvenliği tesis etme yetkinliğini kaybederek zayıflayıp çökmesi 
kaçınılmaz hale gelir. Devletin şiddet uygulama tekelini kaybetmesinin başlıca 

nedeni, hukukun üstünlüğünün şemsiyesi altında öznelerin kurumlar vasıtasıyla 
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eşgüdümlü çalışabilmelerinin sağlanamamasıdır. Devletin başlıca fonksiyonu, 

gücü üretmesi ve etkili bir biçimde kullanabilmesidir. Devletin bu fonksiyonunu 

gerçekleştirebilmesi için, hukukun üstünlüğünü egemen kılınarak, öznelerin 
politik sahada iletişim ve etkileşimlerde bulunmak suretiyle özbilinçliliklerini 

geliştirebilecekleri bir altyapının tesisi zorunluluk arz eder. Bu sayede devlet, 

kural koyucunun öznel ilgi ve çıkarlarından bağımsızlaşarak, öznelerin kurumlar 

vasıtasıyla daha fazla etkili olmalarını sağlayıp, gücün verimli kullanımını 
kamusal yarar için artırabilir. Devletin anayasa ve hukukun üstünlüğü yoluyla 

sınırlandırılması, paradoksal bir biçimde, meşruluğunun ve kapasitesinin 

artmasına neden olur (Fukuyama, 2018: 16). Modern liberal demokrasiler, 
yürütme gücü, hukukun üstünlüğü ve demokratik hesap verme sorumluluğu 

arasında birbirlerine ‘karşıağırlık’ (counterweight) oluşturacak bir biçimde denge 

sağlayarak, kişilerin özgürce politik fiillerde bulunabilmelerine olanak tanırlar. 
Burada devletin kullandığı gücü meydana getiren unsurun aslında ne olduğu 

problemi önem kazanır. Devletin geleneksel ve patrimonyal özellikler arz etmesi, 

modern politik bir sistemin tesis edilerek yurttaşların politik faaliyetler 

gerçekleştirmek suretiyle özbilinçliliğe erişmelerini engeller. Modern ulus-
devlette kişiler üstü ilişkiler egemen kılınarak kamusal yararın arttırılması 

hedeflenirken, geleneksel patrimonyal devlette egemenin öznel ilgi ve çıkarları 

belirleyicidir. Bu durum yurttaşların politik faaliyetlere özgürce katılımını 
sınırlamanın yanı sıra, devletin ödevlerini yetkin bir biçimde yerine 

getirebilmesini de engeller. Zira patrimonyal devlet, egemenliğini yurttaşların 

edimde bulunma olanaklarını sınırlandırarak tesis eder. Modern liberal 

demokrasilerdeyse yurttaşların etkinlik sahalarının genişlemesi ve eşgüdümlü 
fiiller gerçekleştirebilme kapasitelerinin gelişmesi kurumsal güvenceler 

sağlanarak daimî hale getirildikçe, devletin gücü ve etkililiği de artar.  

Hegel’in ‘Hukuk Felsefesi’nde başlıca gayelerinden biri, kişisel hakların ve öznel 
özgürlüğün sadece modern devlet kurumları vasıtasıyla elde edilebilir olduğunu 

gözler önüne sermektir. (PR §258). Zira Hegel’e göre “devlet somut özgürlüğün 

gerçekleşmesi olduğu halde, somut özgürlük şahsi bireyselliği gerektirir” (PR 
§260).12 Bu kavrayışla politik düzenin tesis edilmesinde kişilerin gelişmekte olan 

sürece aktif ve yaratıcı katkılarını merkezi hale getirmek, Descartes’ten beri etkili 

olan ‘temelcilik’in (foundationalism) reddedilmesini gerekli kılar. Zira, mekanik 

dünya tasavvurundan organik olana geçişle birlikte, başlıca felsefi ilgi insanın 
tecrübe dünyası haline gelir. Organik modelin öncü hale getirildiği bir metafizikte, 

bireysel durum, etkinlik ve vakıalar sürekli bir biçimde birbirleriyle 

ilişkilendirildiğinden, politik saha öznelerarasında sürdürülen etkileşimli 
süreçlere tekabül edecek şekilde tasavvur edilmeye başlar. Dolayısıyla 

 
12 Mowad (2012: 50), Hegel’in felsefesinde özgürlüğün doğal dünyaya asli olarak yabancı bir 
kavram olmadığına dikkat çektikten sonra, soyut özgür iradenin sadece özgür insani yaşamın bir 

unsuru olabileceğini vurgular. 
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metodolojik natüralizmin politik sahada ortaya çıkan vaka ve vakıaların 

anlaşılmasında öncü olarak kullanılması gerekir. Zira teorinin görgül neticelerce 

sürekli bir biçimde kontrol edilmesiyle, öznelerin aktif katılımı sayesinde devam 
eden süreçler anlaşılabilir. Kurumlar bir yandan öznelerden önce meydana 

gelmişlerdir, fakat ayrıca kurumlar öznelerin aktif katılımlarıyla işlerler ve sürekli 

yeniden üretilirler. Bu dinamiğin anlaşılabilmesi için varsayımların 

geçerliliklerinin sürekli olarak deneysel doğrulamalarla sınanması gerekir. Bu 
sayede ucu açık felsefi düşüncenin sınırsızlığı, somut deneyimler vasıtasıyla 

sınırlanırken, öznelerin politik faaliyetlerine dair nitelikli bir özbilinçlilik 

edinmeleri mümkün olabilir. Kurumsal ve politik faaliyetler, kendi içinde 
sürdürülen düşünsel süreçlerden faklı bir biçimde, pratik neticeler doğurarak tüm 

öznelerin yaşamlarını etkileme potansiyeline sahiplerdir. Dolayısıyla özcü 

yaklaşımlardan tamamen farklı bir biçimde, anlamın faydacı teorisini geliştirmeyi 
esas alan bir kavrayışla kurumların ve politik düzenin ele alınması gerekir.13 

Dolayısıyla tözlerin incelenmesinin askıya alınarak politik düzenin ve kurumların 

oluşumunda radikal görgücü bir teorinin geliştirilmesi gerekir. Zira Hegel’in 

ısrarla vurguladığı gibi, düşüncenin incelediği başlıca nesne, süreçlerdeki değişim 

ve dönüşüm dinamikleridir. 

Hegel’e göre (ILPWH §55) “Geist’ın özü özgürlük olduğundan … dünya 

Geist’ının sonu her bireyin özgürlüğü üzerinden özde tamamlanmışlığına ulaşır.” 
Bunun için yönetimin yurttaşların özgürlüklerini güvenceye alacak bir yolla tesis 

edilmesi gerekir. Kötü yönetim yurttaşların kurumlar vasıtasıyla eşgüdümlü fiiller 

gerçekleştirebilmelerini sağlayacak bir sistemin mevcut olmamasının sonucunda 

ortaya çıkar. Patrimonyal devlet, tüm gücü tekbir merkezde toplamayı 
amaçladığından, sivil toplumun ve serbest girişimin olanaklarını kısıtlayarak 

egemenliğini perçinlemeye çalışır. Devletin tüm aygıtlarında çürümeye yol açan 

merkezileşme, özgürlüklerin olanaklarını zayıflatarak politik yozlaşmanın hakim 
olmasına neden olur. Politik çürümenin başlıca nedenlerinden biri, gücün kişilerin 

öznel ve kamusal yarar için fiiller gerçekleştirmelerini olanaksız hale getirecek 

ölçüde merkezileşmesidir. Özellikle yolsuzluklar, kamusal kurumların tasarımını 
olumsuz etkileyen çok sayıda sebeplere yol açarlar (Fukuyama, 2001: 9). 

Patrimonyal devletin başlıca eğilimi olan merkezileşme, farklı toplumlarda çeşitli 

seviyelerde gerçekleştiğinden, çürümenin boyutu değişiklikler gösterir. 

 
13 Emundts (2015: 629), Hegel’in felsefesinde pragmatizmin belirgin izlerinin mevcut olduğuna 
dikkat çektikten sonra, bir pragmatist olarak ele alındığında Hegel’e dair daha kapsamlı bir kavrayış 
edinilebileceğini vurgular. Gerçekten de, başta John Dewey (1859 -1952) olmak üzere, Hegel’in 
felsefesi Amerikan Pragmatizmini derinden etkilemiştir. Bu anlamda Kitcher’in (2015: 475), 
Dewey’in eserlerinde için etik ve sosyal gelişmenin önemli rol oynadığına dair vurgusuna dikkat 
ermek gerekir. Gerek pragmatizm gerekse Hegelci idealizm için aklın normları hem tarihsel olarak 
üretilmiştir hem de doğal gelişimin ürünleridir (Levine, 2015: 663). Pragmatizmin ve Hegelci 
idealizmin bu ortak özelliği paylaşmaları, evreni kavrayışlarının da benzerlikler arz etmesine yol 

açar. 
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Toplumların farklı tarihsel tecrübelere sahip olmaları, kurumların biçimlenişini 

etkilediği gibi, devletin gücü uygulamaya geçirme sistemini de belirler. ABD 

örneğinde gözlemlenebileceği gibi, kültürel ve tarihsel kimliğin meydana 
getirilmesinde anayasacılık ve demokrasinin yanı sıra politik kurumlar da 

belirleyici olmuştur (Fukuyama, 2004: 99). Bu sayede kişilerin politik kurumlar 

vasıtasıyla verili olarak devraldıkları tarihsel tecrübelerle özbilinçlilik elde 

etmeleri mümkün olmuştur. Bu anlamda özbilinçliliğin düzeyi, politik kurumların 
niteliğine bağlı olarak, toplumdan topluma farklılık arz eder. Bu nedenle 

toplumlar birbirinden farklı kurumlara sahip oldukları gibi, benzer kurumların 

kullanımları da benzeşmezlikler gösterir. Özgürlükleri güvenceye alan bir 
demokrasi, farklı işlevlere sahip güçlerin (yasama, yürütme ve yargı güçleri) 

karşılıklı olarak birbirlerini denetleyip dengeledikleri bir politik sistemin tesis 

edilmesine ihtiyaç duyar. Bu sayede kişiler öznel ve kamusal yarar için kurumlar 
vasıtasıyla eşgüdümlü fiiller gerçekleştirerek, kendilerinin yanı sıra, diğerlerinin 

de özbilinçlilik elde edebilmelerine katkı sağlayabilirler. Böylelikle özgürleşme, 

tüm toplumu kapsayacak bir yolla yayılır. 

 

VI. PATRİMONYAL DEVLETTEN MODERN LİBERAL 

DEMOKRASİLERE GEÇİŞ 

Öznelerin fiillerini özgürce gerçekleştirebilmeleri, devleti meydana getiren 
güçlerin birbirlerini denetleyip dengeleyebilmelerine bağımlıdır. Gücün tekelde 

toplandığı patrimonyal devlette, sivil toplumun ve kişilerin değişim sağlayıcı 

atılımlar gerçekleştirebilme kapasiteleri zayıflar. Patrimonyal devlet, gücü tek 

merkezde toplayan yönetici iradenin mülkü olarak işleyen bir politik sistem tesis 
ettiğinden, yurttaşlar eşgüdümlü fiiller gerçekleştirmenin kişisel ve kamusal 

yarara katı sağlamayacağının sezgisine sahiptirler. Bu nedenle de patrimonyal 

devletlerin egemen olduğu sahalarda sivil toplum hızla güçsüzleşir. Devletin asli 
işlevi egemenliğinde bulunan bölgedeki yurttaşlarının güvenlik ve refahını artırıp 

sürdürülebilir hale getirmek olduğundan, patrimonyal devletten modern liberal 

demokrasilere geçişi sağlayacak kaynakları ve olanakları geliştirmek gerekir. 
Doğal durumdan insanın kurguladığı ‘yapay’ (artificial) politik bir rejime geçiş, 

kültürün uzun süreler alan birikiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar. İnsanın 

diğerleriyle sürekli ölüm kalım savaşında olduğu doğal durumundan kurtuluşu, 

hukukun egemenliğinin ve gücün kullanımının denetim altına alındığı koşulların 
en mükemmel bir biçimde tesis edilmesiyle mümkündür. Gelişimin belirleyici 

olduğu tarih, insanın doğal olmayan ve kurgusal (veya yapay) bir politik sistemin 

giderek mükemmelleşmekte olduğunu gösterir. Zira insan diğerleriyle 
etkileşiminde giderek artan bir biçimde özbilinçliliğini geliştirir. Toplumların 

gelişme eğilimi birbirinden farklı ve karmaşık süreçleri içerir. Bu süreçlerde 

kurumlar ve sosyal organizasyonlar giderek nitelikli hale geldikçe, toplumu 
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meydana getiren tüm özneler, özbilinçliliklerini artırarak özgürleşebilme 

olanağına kavuşurlar. 

Modern liberal demokrasilerin son iki yüzyıllık dönemde sergiledikleri gelişme 
ivmesinin, tamamıyla kültürel kaynaklardan ve farklılıklardan kaynaklandığı 

düşünülebilir. Bu şekilde düşünüldüğünde, modern liberal demokrasilerin güç 

kazanmasının tarihte karşılaşılan bir kaza ya da tesadüf olduğunun kabul edilmesi 

gerekir. Gelgelelim Hegel’in politika felsefesi temel alınarak gelişim süreçleri 
incelendiğinde, tarihin bir yöneliminin mevcut olduğu görülür. Bu anlamda tarih 

döngüsel değil, fakat bir sona doğru ilerler. Bu nedenle tarihteki gelişmelerin, bir 

kaza ya da tesadüf eseri değil, insanın özbilinçliliğindeki gelişiminin bir sonucu 
olarak ortaya çıktıklarının dikkate alınarak incelenmesi gerekir. Zira tarihteki 

insani görüngüler, rastlantısal vaka ve vakıalardan ziyade bir yönelimin 

mevcudiyetini gözler önüne sererler. Özellikle modern bilim ve teknolojinin 
gelişiminde karşı karşıya kalınan ‘bilgi’nin (knowledge) elle tutulur görünümler 

alması, tarihteki ‘birikimlilik’in (cumulativeness) ve yönelimliliğin başlıca 

göstergeleridir. Tarihteki bu birikimlilik ve yönelimlilik, insani istenç ve meraktan 

güç alarak gelişimini sürdürür. İnsan, istenç ve merakıyla harici dünyayı 
biçimlendirme olanaklarını birikimli bir biçimde artırarak, tarihin bir yöne ve sona 

doğru gelişmesini sağlar. İnsanın doğayı biçimlendirmesini sağlayan bir organ 

olarak tasarladığı teknoloji, sadece bilimsel değil, fakat ayrıca refah ve özgürlüğe 
kaynaklık edecek ekonomik gelişimlere yol açar. Bunun en önemli nedeni 

ekonomik gelişmenin, teknolojinin olanaklı hale getirdiği yeni imkânlar 

tarafından biçimlendirilmesidir. Bu sayede insanın bir yandan özbilinçliliği 

gelişirken, diğer yandan dünyaya dair kavrayışı da artar. Son iki yüzyıl boyunca 
artan kentleşme ve devletin gücü uygulamaya geçirme ve üretme olanaklarındaki 

artış, insani özbilinçlilik ve kavrayıştaki gelişimin bir sonucudur. Bu gelişim 

sayesinde dünya daha önce olmadığı bir hal alır. Bu da tarihteki birikimliliğin ve 

yönelimliliğin başlıca kanıtlarından biridir. 

Fukuyama (2004: 43) hangi teknolojik olasılıkların insanların kendi 

modifikasyonları sağlamalarına olanak vereceğinin belirsizlikler taşıdığına dikkat 
çeker. Gelgelelim modern liberal demokrasilerin öncülük ettiği ekonomik ve 

teknolojik değişimler gücün giderek dağıtık bir nitelik edinmesini sağlamıştır. Bu 

değişimler merkezileşmiş patrimonyal ve hiyerarşik politik sistemlerin 

çözülmelerine neden olur. Merkeziyetçi patrimonyal devletin bilgiyi ve gücü 
tekelde toplayabilmesinin olanakları ekonomik ve teknolojik değişimler 

vasıtasıyla zayıflar. Zira patrimonyal devlet kaynaklar üzerinde mutlak egemenlik 

kurarak gücünü perçinler. Buna karşı liberal demokrasilerin yol açtığı ekonomik 
ve teknolojik değişimler kaynakların miktarını ve çeşitliliğini artırırken, dağıtık 

hale gelmelerini de sağlar. Böylelikle patrimonyal devletin merkezileşmiş yapısı 

sistemli bir biçimde çözülmeye başlar. Bilginin teknolojide cisimleşmesinin 
neden olduğu ekonomik gelişmeler, politik gelişmelerle etkileşimli bir biçimde 

ilerler. “Günümüz dünyasında ekonomik kalkınma, sosyal değişim ve liberal 
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demokrat ideolojinin belirleyiciliği arasında belirgin bağlılaşımlar mevcuttur” 

(Fukuyama, 2012: 58). Bu bağlılaşımların bir kaza ya da tesadüf eseri olduğunu 

düşünmek mümkün değildir. Endüstride çalışan sınıfın ve kentleşmenin vuku 
bulduğu ülkelerde, gücün merkeziyetçi bir yapıda muhafaza edilmesi giderek 

zorlaşır. Ekonomik liberalleşme, küreselleşmeyi tetiklerken, sürekli olarak dünya 

genelinde kazananların ve kaybedenlerin ortaya çıkmasına yol açan olumsuz 

dağılımsal sonuçlar üretme potansiyeline de sahiptir (Fukuyama, 2016: 64). 
Bundan dolayı endüstrileşme uzmanlık sahalarının gelişmesine ve çeşitlenmesine 

yol açtıkça, politik rejimin farklı güçlerin eşgüdümlü çalışabilmesini temin edecek 

bir biçimde yeniden ve sürekli yapılandırılması kaçınılmaz bir hal alır.14 
Endüstrileşmeyle birlikte sivil toplumun giderek kompleks nitelikler arz etmeye 

başlaması kaçınılmazdır. Bu durum patrimonyal devletin toplumu tektipleştirilme 

dinamiklerinin kademeli bir yolla zayıflamasına neden olur. Orta sınıfın hızla 
gelişmesinden kaynaklanan bu olgu, mülkiyet yapısının da tıpkı güç gibi dağıtık 

nitelikler göstermesine yol açar. Tüm bu gelişmeler, öznelerin politik faaliyetlere 

katılım istencini arttırır. Bu istencin artması, ekonomik refah artışıyla liberal 

demokrasinin gelişimi arasındaki bağlılaşımlardan kaynaklanır. Yoksulluğun 
yüksek seviyede olduğu ülkeler, demokratik kurumların devamlılığını sağlamakta 

güçlükler yaşarlar (Fukuyama, 2011: 308). Buna karşın patrimonyal devletlerin 

uluslararası sahada güçsüzleşmelerinden kaynaklanan liberal modernleşme 
atılımları, endüstrileşmeyi ve orta sınıfın gelişmesini sağladıkça, güç dağıtık hale 

geldiğinden, rejimin yetkeci dinamikleri güç kaybeder. Refahtaki artışın toplumun 

yapısını ve öznelerin isteklerini kademeli bir biçimde değiştirmesi, yetkeci 

dinamiklerin zayıflamasına öncülük eder. Politik rejimin ne şekilde yapılanmış 
olduğunun yurttaşların refah seviyesi üzerinde etkili olduğuna dair bilinç ve 

sezgideki artış, yetkeci dinamiklerin törpülenmesine neden olan başlıca 

etkenlerden biridir. Bu etken, hükümetleri, işlevlerini yerine getirebilmek için 
demokratik hesap verme mecburiyetini kullanmak zorunda bırakır. Hükümetler 

gücü kullanırken toplumun rızasını edinebilmek için demokratik hesap verme 

mecburiyetini kullandıkça, işlevsel nitelikleri güçlenir. Zira demokratik hesap 
verme mecburiyetinden yoksun olan patrimonyal devletlerin rıza edinme 

dinamikleri, modern liberal demokrasilerle karşılaştırıldığında son derece zayıftır. 

Modern liberal demokrasiler kültürün tüm yerküreyi kapsayacak bir biçimde 

türdeş hale gelmesine yol açacak dinamikleri dışlarlar. Kültürel çeşitliliğin artışı 
gücün ve refahın farklı yollardan dağıtık nitelikler edinmesini sağlar. “Politik fikir 

farklılıkları politik uslamlama süreçlerinin oluşmasını sağlar” (Wolthuis, 2016: 

12). Bu nedenle liberal demokrasilerin ekonomik ve politik dinamikleri, fikir 
farklılıklarının yanı sıra kültürel çeşitliliğin de olanaklarını artıracak bir biçimde 

 
14 Berg (2012: 5), Hegel’in kapitalizm savunusunun, teknolojik yeniliklere, uzmanlaşmaya ve iş 
bölümüne olanak sağlayan endüstri toplumunun hakiki manada insani özgürlüğe olanak 

sağlamasından kaynaklandığını belirtir. 
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işler. Ayrıca bu dinamikler kültürlerin çeşitliliğine olanak sağlarken, aralarındaki 

sınırları da silikleştirir. Politik ve ekonomik faaliyetlerin dünyevi nitelikler arz 

etmesi kültürler arasındaki sınırların belirginliğini azaltan başlıca etkendir. Bu 
sayede bir kültürde gerçekleşen bir insani tecrübe olarak politik liberalleşmenin 

ekonomik kalkınmaya öncülük etmesini sağlayan kurumların işlevselliklerinin 

gözle görülür hale gelmesini nazari itibara almamak, giderek olanaksızlaşır. 

Böylelikle bir kültürde refah ve güç üretmekteki işlevselliğini kanıtlamış 
kurumlar, diğer kültürler tarafından da kullanılmaya başlar. Bu durum 

patrimonyal devletin geleneksel mekanizmalarını işletmesini giderek olanaksız 

hale getirir. Modernleşmenin liberal demokratik bir rejimin tesis edilmesinden 
ayrı değerlendirilebilmesi olanaklı değildir. Özgürlüklerin gelişmesini sağlayan 

demokratik modernleşmeci eğilimlerin baskın olduğu politik rejimlerin gerek 

ekonomik gerekse politik başarı ve istikrar elde etmekte üretken oldukları görülür. 
Yetkeci dinamiklerin geliştirilmesiyle elde edilmeye çalışılan modernleşme 

atılımlarınınsa, uzun süreçler dikkate alındığında verimsiz oldukları barizdir. 

Hükümetlerin demokratik hesap verme mecburiyetinde oldukları rejimlerde, 

bireylerin ve kurumların daha üretken oldukları görülür. Demokratik hesap verme 
mecburiyeti vasıtasıyla politik rejimlerde tesis edilen geribildirim döngüsü 

sistemin sürekli revize edilmesini sağlarken, toplumdaki ve kurumlardaki ürenken 

dinamikleri güçlendirir. 

 

SONUÇ 

Toplumlar, endüstrileşme ve modernleşme süreçlerinde giderek daha kompleks 

nitelikler arz etmeye başladıkça, bireyler, kurumlar ve hükümetler, patrimonyal 
rejimlerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak ölçüde, kapsamlı üretkenlikler 

gösterirler. Bu durum öznelerin birbirleriyle etkileşimde bulunarak 

özbilinçliliklerini geliştirme olanaklarını kademeli bir biçimde artırmalarından 
kaynaklanır. Zira ‘özne’, eylemler gerçekleştirip olumsuzlamalarla karşılaştıkça 

kendisine dair özbilinçliliği gelişirken, diğerlerinin özbilinçlilik edinmelerine de 

katkı sağlayarak, özgürlüğün olanaklarını arttıran dinamiklerin gelişmesini sağlar. 
Bu bireysel faillerin tarihsel gelişimin süreçlerindeki önemine göndermede 

bulunur. Tarihin gelişim süreci determinist bir modelle uygun bir biçimde 

işlemediğinden, öznelerin fiilleri ve tercihleri politik düzenin yapısını etkiler. 

İnsani politik topluluğun ortaya çıkışı doğa durumunun olumsuzlanmasıyla 
biçimlendiğinden, faillerin devletin teşekkül etme süreçlerindeki aktif katılımları 

önemlidir. Devletin meşruluğu ve gayrimeşruluğu faillerin tarihsel süreçte 

eşgüdümlü çalışarak oluşturdukları yasalar tarafından belirlenir. Herkesin hayatta 
kalabilmek için diğerleriyle devamlı bir savaşta bulunduğu durumdan kurtulmak, 

insanın ideal bir politik düzenin nasıl olması gerektiğine dair atılımlarda 

bulunması sayesinde olanaklı hale gelir. Doğa durumunda ihtiras ve 
açgözlülüğünün manipülasyonuna esir olan insan, diğerleriyle birlikte huzur ve 
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refahla yaşamasını sağlayacak bir politik düzenin inşa sürecinde bir fail olarak yer 

aldıkça özbilinçlilik elde eder. Bu sayede zafer elde etme tutkusu yerine ‘erdem’ 

(virtue) ikame edilir. Herkesin yaşamının tehdit altında olduğu doğal durumdan 
çıkış, öznelerin politik hayatı inşa edip hukukun üstünlüğünü egemen hale 

getirmeleri sayesinde mümkündür. Bireycilik tarihin akışında insanların 

sosyalleşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Politik organizasyonların 

gelişiminden önce birey ve bireycilik mevcut değildir. Bu politik 
organizasyonların ideal bir yolla işleyebilmesi için bireye ve bireyleşmeye ihtiyaç 

duyulmasından kaynaklanır. İnsanın sosyalleşmesinin kompleks nitelikler arz 

etmesi, bireyciliğin gelişmesini sağlar. Zira refah, huzur ve barış sağlayan 
kompleks bir politik düzen için bireyin özgün atılımlarına ve eşgüdümlü 

çalışmalarına ihtiyaç duyulur. Doğal durumunda insan bireysel duruşlar 

sergilemez. Kişi diğerleriyle kompleks bir politik düzenin kapsamında yer 
edindiğinde bireyci davranışlar öne çıkar. Bu sayede bireyler diğerleriyle sürekli 

etkileşimlerinde özbilinçlilik edinirler. 

On sekizinci yüzyılda egemen olan bilim anlayışının mekanistik eğilimleri, 

tarihteki gelişme eğilimini ve yönelimliliği açıklamakta yetersiz kaldığı gibi, 
özneni gelişim süreçlerine dahil olarak değişimi yönlendiren fiillerinin etkilerine 

dair nitelikli bir içgörü de sunmaz. İdeal bir politik düzen, döngüsel olarak kendini 

en mükemmel haliyle tekrarlayan bir sistem olmadığından, öznelerin yaratıcı ve 
dönüştürücü atılımlarıyla gelişimini sürdürür. Devletin ortaya çıktığı en eski 

dönemde özsel niteliği patrimonyal olmasıdır. Patrimonyal devletten modern 

liberal demokrasilere geçiş uzun süreçleri kapsayan kompleks bir dönüşümdür. 

Patrimonyal devletin en belirgin niteliği egemenin bir mülkü olarak 
yapılanmasıdır. Egemenin mülkü olarak tesis edilmiş bir devlet, tüm ‘aygıt’larını 

(apparatus) sahibinin ilgi ve çıkarlarına göre işletir. Böylesi bir devlet, egemenin 

çıkarlarıyla kamunun çıkarı birbirinin aynısıymışçasına işler ve yapılanır. “Kişisel 
olmayan modern devletler, kurulması ve sürdürülmesi zor kurumlardır” 

(Fukuyama, 2011: 450). Böylesi kurumların teşekkül edebilmesi için politik 

modernleşme süreçlerinin, devletin egemenin mülkü olmaktan çıkartılarak, kişisel 
olmayan nitelikler arz edecek bir biçimde yapılandırılmasıyla ilerletilmesi gerekir. 

Bu süreçte kamusal yarar egemenin kişisel faydasından ayrıştırılır. Yine bu 

süreçte egemenin kendi kişisel yararı için değil, fakat kamu yararı için 

yükümlülükler edinmesi sağlanır. Bu, öznelerin özgürce ekonomik, politik ve 
sanatsal fiiller gerçekleştirebilmelerinin olanaklarının artması için zorunludur. 

“Meşru otorite, özünde, insan bireyleriyle iş birliği (uyum) içerisindedir” (Hoff, 

2015: 22). Bunun için egemenliğin, hükümdarın sahip olduğu bir ayrıcalık 
olmaktan çıkarılması ve kamusal yarar için tüm toplumu yansıtacak temsilciler 

vasıtasıyla meşruluk kazandığına dair nitelikli bir kavrayışın geliştirilmesi 

gerekir. Ayrıca patrimonyal devlette egemen güç hukukun denetiminde olmadığı 
halde, modern liberal demokrasilerde hukukun üstünlüğü ilkesi sayesinde gücün 

her türlü kullanımı denetlenir ve dengelenir. Bu, yurttaşlara devlet gücünün 
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hükümdar tarafından istismar edilmesi karşısında güvenceler sağlayarak, 

özgürlüğün olanaklarını arttırır. Hukuk en güçlü olanı sınırlandırdığı sürece 

öznelerin gerek kişisel gerekse kamusal yarar için özgürce fiiller 
gerçekleştirebilmeleri olanak kazanır. Bu olanaklar sayesinde hükümetin ve 

kapsayıcı kurumların, demokratik ilkeler temelinde ideal bir biçimde çalışması, 

refah artışı ve ekonomik kalkınma üzerinde etkili sonuçlar doğurabilir. Bunun 

için, hükümetin demokratik hesap vermeye mecbur kılınarak, devlet gücünün 

kamusal yararı artıracak bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır. 

Bu çerçeveden bakıldığında ‘tarihin sonu söylemi’nin (Fukuyama, 1989) 

modernleşme ve kalkınma süreçleriyle ilgili olduğu vurgulanmalıdır. Toplumların 
dönüşümünün çok boyutlu oldukları dikkate alındığında, ‘yüksek yaşam 

standartlarının elde edilmesi’nin, ekonomik ve politik sahada gerçekleşecek 

gelişmelerin birbirlerini etkileyip özgürlüğün imkânlarını artıracak bir yolla 
geliştirilmeleri sayesinde olanaklı hale geldiği görülür. Ekonomik refahın artışı, 

kişilerin imkân ve fırsatlar edinmelerine olanak tanıyacak bir politik alanın 

hukukun üstünlüğü ilkesinin egemenliği çerçevesinde tesis edilmesine bağlıdır. 

Tarihin son bulduğu bir durak olarak demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir 
devletin tesis edilmesi, öznelerin birer fail olarak özbilinçlilikle tarihsel süreçlere 

dahil olmalarıyla mümkündür. Modern devletin doğal bir yapı olmadığı 

unutulmamalıdır. Modern devlet öznelerin tarihsel süreçlere müdahil olmalarıyla 
sürekli yeniden inşa edilen bir yapı arz eder. İnsanın doğa durumundaki sosyalliği, 

en yakınında olanları kayırıp desteklemesine yol açarken, modern devlet şahsi 

olmayan kurumsal ilişkilerin baskın hale gelmesini sağlayacak bir yapıda tezahür 

eder. Ulus-devletin ortaya çıkışıyla güçlenen kurumların, popülist söylemlerin 
politik alanda hakim olmasına paralel olarak şahsi ilgiler için kullanımı, ekonomik 

ve politik demokratikleşmenin resesyonlara girmesine neden olur. Gelgelelim 

böylesi resesyonlar, kapsayıcı kurumların işlevselliklerine ve gerekliliklerine dair 
kamuoyunda bir bilincin oluşmasını sağlama potansiyeline sahiptir. Mekanik bir 

biçimde işlemeyen tarihin ilerleyişi, insani failliğin etkileriyle şekillendiğinden 

doğrusal değil, fakat kıvrımlıdır. Bu nedenle tarihin kapsamlı ilerleyişine dair 
nitelikli bir içgörü edinebilmek için süreçlerin uzun vadedeki biçimleniş ve yol 

alışlarının incelenmesi gerekir. Tarihte ortaya çıkan rejimler arasındaki mücadele 

ve etkileşimler, işlevsel ve sürdürülebilir olanların üstün geldiği bir sürecin 

biçimlenmesine neden olur. Bu anlamda demokratik rejimlerin öznelerin politik 
ve ekonomik faaliyetlerini verimli kılmakta yetkeci rejimlere kıyasla çok daha 

işlevsel olmaları üstünlük elde etmelerini sağlayan başlıca olgudur. Partimonyal 

devlet, politik elitin kişisel ilgi ve çıkarları için kurumların kapsayıcı niteliklerini 
aşındırarak, demokratik katılımın ve özgürlüklerin olanaklarını zayıflatır. Bu 

nedenle demokratik rejimlere kıyasla yetkecilik, öznelerin eşgüdümlü 

çalışılabilmeleri için bir altyapı tesis etmekte zayıf kalır. Nitelikli bir kalkınma 
için öznelerin özbilinçlilik edinmelerini sağlayacak demokratik bir kamusal alanın 

teşekkülü zorunludur. Zira modern demokrasilerin gelişimi, insani iletişimin 
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kapsamının değişim ve dönüşüm dinamiklerini hızlandıracak bir biçimde 

genişlemesiyle ilerler. 

 

Kısaltmalar 

EN: Hegel’s Philosophy of Nature: Part Two of the Encyclopedia of the 

Philosophical Sciences. 

EPW: Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline-Part I: 

Science of Logic. 

FNR: Foundations of Natural Right. 

ILPWH: Lectures on the Philosophy of World History; Introduction: Reason in 

History. 

PR: Elements of the Philosophy of Right. 

PS: Phenomenology of Spirit. 

RH: Reason in History: A General Introduction to the Philosophy of History. 

SEL: ‘System of Ethical Life’ (1802/3) and ‘First Philosophy of Spirit’ (Part III 

of the System of Speculative Philosophy 1803/4). 

SL: Science of Logic. 

LPR: Lectures on the Philosophy of Religion. 
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THE CRITICAL EXAMINATION OF SOCIAL IDENTITY THEORY 

 

Ahmet Demirden* 

 

Abstract: The Social Identity Theory (SIT) is a very influential theory in social 
psychology that has been utilized in various areas, including examining individual 

differences in task performance, leadership styles, and refining intergroup 

relations. This paper is a critical examination of SIT, discussing its achievements 
(strengths), limitations (weaknesses) along with responses to its critics (SIT 

defences). To provide the readers with a focused perspective, the discussion will 

be limited to intergroup relations, excluding other applicable research areas. In 

this framework, the original assumptions of SIT as postulated by Tajfel and the 
subsequent interpretations and contemporary applications is discussed. While 

acknowledging the significant contributions of SIT, I argue that it can still be 

further advanced in several ways. First, incorporating enhancement and positive 
distinctiveness motives at the group level and addressing personal motivational 

and affective processes at the individual level can further refine SIT. Second, there 

have been many studies on SIT conducted in experiments with artificially created 

social groups whereas only few studies investigated the theory in real life settings 
with existing social groups. This type of research can particularly be significant 

in applied fields (e.g., political psychology). Third, SIT could also benefit by 

considering of cross-cultural differences, (e.g., individualistic versus collectivist 

cultures), in relation to social identity formation and maintenance. 

Keywords: social identity theory, inter-group relationships, social identity 

formation, political psychology, and social identity maintenance.  

 

SOSYAL KİMLİK TEORİSİNİN ELEŞTİREL İNCELENMESİ 

Öz: Sosyal Kimlik Teorisi (SIT), sosyal psikolojide, görev performansındaki 

bireysel farklılıkları, liderlik tarzlarını incelemek ve gruplararası ilişkileri 
geliştirmek de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılan çok etkili bir teoridir. 

Bu makale, SIT'in başarılarını (güçlü yönlerini), sınırlamalarını (zayıf yönlerini) 
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ve eleştirmenlerine verilen yanıtları (SIT savunmalarını) tartışan eleştirel bir 

incelemedir. Okuyuculara odaklanmış bir bakış açısı sağlamak için tartışma, 

uygulanabilir diğer araştırma alanları dışında, gruplararası ilişkilerle 
sınırlandırılacaktır. Bu çerçevede, Tajfel tarafından öne sürülen SIT'nin orijinal 

varsayımları ve sonraki yorumları ve çağdaş uygulamaları tartışılmaktadır. 

SIT'in önemli katkılarını kabul etmekle birlikte, çeşitli şekillerde daha da 

geliştirilebileceğini savunuyorum. İlk olarak, grup düzeyinde geliştirme ve olumlu 
ayırt edicilik güdülerini birleştirmek ve bireysel düzeyde kişisel motivasyonel ve 

duygusal süreçleri ele almak SIT'i daha iddialı yapmaktadır. İkincisi, yapay 

olarak oluşturulmuş sosyal gruplarla deneylerde yürütülen SIT hakkında birçok 
çalışma varken, teoriyi mevcut sosyal gruplarla gerçek yaşam ortamlarında 

inceleyen sadece birkaç çalışma bulunmaktadır. Bu tür araştırmalar, uygulamalı 

alanlarda (örneğin, politik psikoloji) özellikle önemli olabilir. Üçüncüsü, SIT, 
sosyal kimlik oluşumu ve sürdürülmesi ile ilgili olarak kültürler arası farklılıkları 

(örneğin, bireyci ve kolektivist kültürler) dikkate alarak fayda sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal kimlik teorisi, gruplararası ilişkiler, sosyal kimlik 

formasyonu, politik psikoloji ve sosyal kimlik korunumu. 

 

INTRODUCTION 

Social Identity Theory (SIT) has provided an instrumental conceptual framework 
in social psychology (Brown, 2000). This influence can be easily observed by 

looking into the number of references to SIT and related topics in major journals 

that have been substantially increased over the years (Abrams & Hogg, 1998; 

Brown & Capozza, 2000). Furthermore, SIT has attracted attention not only in 
Europe but also around the World (Brown, 2000). The influence of SIT can also 

be seen in various research interests such as attitudes and behaviour, performance, 

leadership, and intergroup relations. Some argue that SIT's period of conception 
in 1970s was a historical timing, at which time SIT offered the possibility of 

resolving some theoretical and meta-theoretical problems that social 

psychologists have tackled for years (Brown & Capozza, 2000). When Tajfel 
started to study intergroup behaviours, the most influential work in the field was 

Sherif's (1967) famous summer camp studies. In this quasi-experiment, the 

participants (camp boys) were placed in a competitive environment, which was 

followed by introducing complex real-life settings with cooperative aspects. 
Tajfel wanted to examine the findings of these experiments that negative 

interdependence was a must condition for intergroup conflict by bringing down 

the intergroup context to its complete essentials, then steadily adding related 
variables and observe their isolated and interactive effects (Oakes, 2002).  For this 

purpose, Tajfel designed an experiment in which the participants were assigned 

into two anonymous, non-interacting, and meaningless groups. In this experiment, 
following a distribution task, the participants displayed behaviours that 
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significantly favour their in-groups and discriminated against out-groups (Tajfel, 

1970). According to Oaks (2002) this startling finding is both the most famous in 

social identity theories and the most misunderstood one. The basic interpretations 
of the findings which went viral was that basically telling people that there are 

two distinct groups, and they are in one of them, would provoke out-group 

discrimination and in-group preference (Oaks, 2002). The consequences of this 

interpretations are discussed in the following section, which was one of the most 
influential impacts of SIT. This theory offered an opportunity of dealing with a 

classic social psychological problem of the relationship of the individual to the 

group. (Brown, 2000). On the negative side, many researchers subsequently 
jumped on the minimal group findings and the "simple categorization" to explain 

seemingly irrational intergroup conflicts. This interpretation fitted in very well 

with the perspective that intergroup conflicts are irrational that involve limited 
cognitive capacity (Oakes & Turner, 1990). However, some also argued that 

Tajfel did not intend to reduce social identity to "simple categorization", but he 

rather aimed at explaining prejudice, discrimination, and intergroup hostility 

without resorting to personality or individual differences or by shrinking a large-
group occurrence to a collection of individual or interpersonal processes (Hogg, 

2004). It is interesting that many supporters of SIT still put a strong emphasis on 

simple social categorization regarding in-group and out-group relationships in 
contrast to the earlier conclusion of Tajfel that social categorization per se is not 

enough for in-group favouritism but the identification with these categories must 

be tightly made (Oakes, 2002). 

Despite a growing interest in the concept of identity in both social sciences and 
humanities, the theories of identity, including SIT, have not had significant impact 

on the applied fields, for instance on the study of political behaviour or political 

psychology (Huddy, 2001). However, SIT has been one of the most promising 
theories of identity to be applicable to applied fields. Even though SIT deals with 

the types of problems that political psychologists are greatly interested in, it has 

had very limited influence on political psychology, partly because SIT has been 
examining the sources of social identity not in real world settings, but in laboratory 

settings with artificial groups (Huddy, 2001). Another limitation is that SIT 

studies do not examine the formation of social identities and the participants are 

often assigned to arbitrary groups. Also, SIT does not touch on the potential cross-
cultural differences, for instance, the differences between individualistic versus 

collectivist cultures in relation to social identity formation and maintenance. In 

what follows, first the assumptions of SIT are outlined, followed by its limitations 

along with responses to its critics. 
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I. THE ASSUMPTIONS OF SIT 

The main assumptions and findings of SIT are so well known that they do not 

require a detailed account. Therefore, only several significant points are discussed 
in this section. In general, there are two divisions of SIT; one is put forward by 

Tajfel and Turner (1979), known as SIT and the other division developed by 

Turner et al. (1987), known as Self-Categorization theory. These two theories see 

the origins of social identity in cognitive and motivational factors: however, with 
different degree of focus on them (Hogg, 1996). As indicated earlier, to provide a 

comprehensive review, the discussions on the present paper are limited to SIT. 

Tajfel & Turner (1986) hypothesized that there is a significant difference between 
interpersonal situations (i.e., where one's behaviour is mainly determined by 

personological variables) and group situations (i.e., where one's behaviour is 

mainly under the control of category-based processes). SIT has been interested in 
the latter and postulated that social identity is derived mostly from group 

membership (Tajfel & Turner, 1979). It further assumes that people try hard to 

accomplish or maintain a positive social identity, thereby increasing their self-

esteem, and that this positive identity develops mainly from favourable 
evaluations that can be made between the in-group and applicable out-groups 

(Tajfel & Turner, 1979). According to SIT, in the case of an "unsatisfactory" 

identity, one may seek to leave his group, social movement or find means of 
achieving more positive distinctiveness for it (Tajfel & Turner, 1979). However, 

social movement may not always be a practical option and cannot be easily 

utilized by individuals in real life settings. In other words, in-group or out-group 

factors may not allow individuals to leave their groups with easy. For instance, 
individuals may be identified as a member of a group due to their accent or 

physical characteristics by out-groups, which may in turn make leaving their 

social group very challenging. Also, in the case of an "unsatisfactory" identity 
responses may be different in individualistic societies than collectivist societies. 

These differences are discussed in more details in the following part; however, at 

this point it may be sufficed to state that functions of social identity are not 
necessarily the same in every culture, thus, maintenance strategies may differ 

between cultures. Nevertheless, SIT placed its focus on the fundamental 

assumptions in relation to variables affecting social identity process and 

intergroup differentiation without paying attention to potential cultural 

differences.  

Tajfel and Turner (1986) also postulated that there are three types of variables that 

can affect intergroup differentiation; (I) one must be personally identified with his 
group; (II) the circumstances should allow evaluative intergroup comparisons, 

(III) the out-group must be satisfactorily comparable (similar or proximal) and the 

relative distinctiveness should enhance with comparability. Brown (2000) 
suggested that these assumptions have been utilized in the examination of many 
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intergroup relationships, some of which are in-group bias, responses to status 

inequality, out-group stereotyping, and shifting intergroup attitudes via contact.  

The incidents of in-group and out-group biases have been historically very well 
known, either from anecdotal observations (Sumner, 1906) or from more formal 

examination of the occurrences (Mullen, et al., 1992). The pervasiveness of this 

in-group favouritism and out-group discrimination can readily fit in SIT's 

concepts and SIT appears to provide good explanations for this phenomenon. 
(Brown, 2000). Furthermore, SIT's assumptions in relation to in-group favoritism 

have been replicated by many studies (Huddy, 2001). SIT has also been interested 

in the examination of status inequality since its conception. It presented a rational 
explanation for common attitudes towards "status inequality". A "need for 

distinctiveness" assumption of the SIT is in line with the prediction that people 

usually form the highest in-group bias out of the members of lower status out 

groups (Brown, 2000).  

SIT also changed how stereotyping is studies in social psychology, specifically its 

cognitive aspect. According to SIT, social classification and stereotyping should 

not be understood only as information-processing tools that moderates and 
simplify individual thinking (Tajfel, 1981). SIT suggesting associating 

categorization and stereotyping directly to social identity processes, thereby 

emphasizing their social roles as facilitating making sense of specific intergroup 
relationships and justifying various behaviours towards out-group and in-group 

members. In short, SIT has put forward hypothesis that could be tested and applied 

to a broad range of groups (Huddy, 2001). A detailed discussion of the 

consequences of this shift in rethinking stereotyping is beyond the scope of this 

paper (for comprehensive review see Brown, 2000).  

The early research of SIT focused on a cognitive viewpoint, attempting to explain 

perceptual distortions that came with categorization (Tajfel, 1981; Tafjel & 
Wilkes, 1963). SIT then focused on demonstrating the effects of simple social 

classification. Tajfel later modified SIT to include additional motivational 

variables along with cognitive factors (Tajfel, 1986). Huddy (2001) argues that 
Tajfel implied that individuals, labelled as members of a group and categorized 

themselves accordingly internalize the group label as a social identity. 

Subsequently, SIT assumes that simple categorization is sufficient to explain the 

development of social identity, but additional motivational factors are needed to 
create intergroup discrimination (Huddy, 2001). Category salience has been 

shown to facilitate the formation of a group identity (McGuire et al., 1978). For 

instance, ethnic minority children are found to be more likely to describe 
themselves with their ethnicity, provided that their ethnic identity is salient 

(McGuire et al., 1978). This suggestion was also confirmed in a meta-analysis in 

which group salience was found to endorse the creation of favourable in-group 
bias (Mullen et al., 1992). However, Tajfel and Turner (1979) also suggested 
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motivational foundations of social identity, including: social mobility (denying 

one's group membership), positive distinctiveness via social change or social 

creativity (increasing the status of one's group). As indicated earlier, the option of 
social mobility is not practical or can easily be achieved by group members in real 

life group settings.  

 

II. LIMITATIONS OF SIT AND SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT 

II.A. Development of Social Identity 

Research on ethnic and national identities has shown that identity formation 

cannot be basically described by the centrality of a group designation (Huddy, 
2001). SIT has mainly focused on studying the consequences of group 

membership in relation to intergroup conflicts, but it failed to provide a detailed 

account on the development of identity.  This oversight has been consequential 
for practitioners, for instance, political behaviour researchers, who are interested 

not only events, such as discrimination and hostility, owing to the salient group 

distinctions but also in the development of identities (Huddy, 2001). SIT is yet to 

explain how an individual decide to identify with a group as a member. 
Nevertheless, the mechanism in relation to how an individual decides to identity 

with a group can have essential practical implications. Typically, in real life 

situations individuals do not arbitrarily find themselves as members of certain 
groups. Group memberships are intentionally attained either by prospective 

members or assigned by others due to some other specific reasons. This decision 

has been largely ignored by SIT researchers who in their studies typically assign 

individuals to different groups artificially and assume the uniform group identity 
development because of this arbitrary group assignments (Huddy, 2001). 

Followers of SIT argue that "the subjective aspect of identities" is central to SIT 

(Oakes, 2002, p. 812) and that self-categorization theory addresses how and why 
social categories become a part of self-identity (Oakes, 2002). However, they do 

not articulate the processes on how an individual decides to identity with a social 

group within the framework of SIT.  

Another limitation of SIT is that it assumes social identity as an all or none 

occurrence. According to this perspective, once a group identity is perceived to be 

important then it becomes dominant (Tajfel et al., 1979). The problem with this 

assumption is that it cannot explain fluctuating identity strength that endures 
across circumstances. Huddy (2001) argues that it is challenging to adapt SIT to 

political events without dealing with identity choice and degree in identity power. 

The findings suggesting that basically being a member of a group can result in a 
favourable in-group bias have important implications in intergroup relations. 

Nevertheless, SIT's hypothesis on the nonexistence of group conflicts despite the 

presence of distinct and salient groups, or by the weakness of ethic identities 
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within members of salient groups are not clear (Huddy, 2001). The question that 

would have practical implication is that why do individuals differ in the degree 

that they identify with a group despite salient group distinctions? This question 

has not been satisfactorily address by the supporters of SIT.  

II.B. Cultural differences: Individualistic versus collectivist cultures 

It is very well known that societies around the World display cultural differences. 

One major categorization of societies is the classification of individualistic versus 
collectivist societies. By the nature of being individualistic versus collectivist, 

social groups relationship with their members and the interactions with other 

members are likely to vary. These differences can be twofold; what an individual 
gains from being a member of a social group and what a given social group expects 

from its members may not be the same in individualistic versus collectivist social 

groups. Individuals who are members of a social group within individualistic 
categorisation may be allowed to have more flexibility in the formation, 

maintenance, or abandoning of social identity whereas the same level of leniency 

may not be available for the members of a collectivist social group. SIT does not 

appear to focus or investigate these potential cultural differences. Cultural 
differences may also be pertinent in the case of "unsatisfactory" social identity 

and how a member react to these stations and what a social group sees as an 

acceptable method for its members to deal with "unsatisfactory" social identity. 
Intuitively, one can expect individualist social groups being more flexible than 

collectivist social groups with regards to allowing their members to make 

individualistic decision; ultimately in collectivist social groups cooperation and 

following groups' objectives would have priority over individual members' goals 
and desires. By investigating above potential cultural differences between social 

groups, SIT may increase its applicability to practical and real-life issues. 

II.C. Acquired versus Ascribed Identities  

According to Taylor (1989) social identities can be categorized as acquired 

(obtained and described by oneself such as second career or divorce) and ascribed 

(recognized and labelled by others such as race and ethnicity). Societies may place 
various importance acquired versus ascribed social identities. For instance, in 

contemporary American society individuals' identity highly characterized by 

acquired identities (Huddy, 2001). The importance of acquired and individual 

choice in identity can be observed even with fixed identities such as race and 
ethnicity in a way that ethnic switching or defining one's race would be different 

from their parents. Although SIT put forward the concept of social mobility, the 

studies generally do not allow participants to choose their identity or study social 
mobility. Furthermore, social mobility does not appear to be practical in real life 

settings. Generally, in SIT studies participants are randomly assigned to groups 

and assumed to internalize their group memberships without a choice of identity.  
Also, SIT studies typically do not investigate individual variations in the 
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motivation to adopt such experimentally (perhaps artificially) ascribed identities 

(Perreault & Bourhis, 1999). Thus, SIT assumed deterministic view of social 

identity where social identity is determined by the salience of one's group 
membership, which neglects to investigate individual choice. Identity choice is an 

important feature of social identities particularly outside of laboratory settings but 

also can be influential in a laboratory.  Perreault and Bourhis (1999) found that 

group identification can be stronger with the sense that lab group membership is 

made by choice.  

The assumption that social identities are more frequently obtained rather than 

being assigned underlines the importance of individual variation in the process of 
social identity. Duckitt (1989) suggested that authoritarian behaviour may be 

explained partly by the firmer inclination of some individuals to identity with 

dominant groups (e.g., whites in the USA). In this line of inquiry, Perreault and 
Bourhis (1999) conducted one of the rare studies examining individual differences 

in identity attainment. They investigated the effects of ethnocentrism, 

authoritarianism, and personal desire for structure on strength of in-group 

identification in a group experiment. They discovered that all three personality 
traits are correlated with strength of in-group identification; however, but these 

relationships with identification seem to be motivated by ethnocentrism (Perreault 

& Bourhis, 1999). On the other hand, Huddy (1999) suggested that this study 
resulted in more questions than answers, such as what are the sources of a broad 

dislike of outsiders? Or are there supplementary fundamental personality traits 

that can explain both ethnocentrism and in-group identity embracement. There are 

also other individual differences that need to be considered as potential causes of 
in-group bias, including motivational factors such as tendencies toward belonging, 

uniqueness, and certainty (Huddy, 2001). It is particularly significant for applied 

social psychologists to examine why some individuals would strongly embrace a 
group identity, whereas others in a matching social context do not accept the same 

social group identity. SIT generally disregard personal variations and has not been 

able to sufficiently account for individual differences for social identity 

acquisition.    

II. D. Group Differences in the Liberty to Acquire Identity  

Identity acquisition can be influenced by both a group's permeability and 

vagueness around group membership (Huddy, 2001). The studies, examining the 
group permeability of group borders in various groups, found that individuals are 

more willing to abandon membership in a low-status group (Jackson et al., 1996). 

Examinations of group permeability also brings about questions in relation to the 
influence of external labelling on social identity acquisition. For instance, it may 

be more difficult for an African American to escape being labelled as such than a 

Caucasian from Italy in Turkey. In other words, less permeable group borders and 
more frequent external labelling can increase the chances that a group member 
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will internalize group identity. On the other hand, attributes that can be easily 

concealed increases the role of identity acquisition choice (McKenna & Bargh, 

1998). For instance, a French person can identify themselves (acquire) more easily 
as being Quebecois in Canada than a Japanese individual, with their similar 

accents and physical appearances to the local Quebecois.  

SIT assumes group memberships are fixed and known. Consequently, empirical 

studies have focused on research with unambiguous naturally occurring groups or 
experimental groups with clearly defined borders (Huddy, 2001). This assumption 

does not fit well with some social groups, particularly groups formed on basis of 

ideology or beliefs. For instance, a person who supports needle exchange 
programs and legalized abortion, but also who is in favour of strict immigration 

policy and more government control on the market should be identified as a liberal 

or conservative? At what point would liberal or moderate perspective transform 
into conservative or vice versa? In other words, social identities are generally 

more fluid and relate to one another in real life settings than what is commonly 

assumed in a laboratory setting by SIT studies.    

II. E. Boundary versus Meaning 

As social identity acquisition involves a personal choice (acquired identity), 

investigating the relationship between being a in a social category and 

internalizing its meaning may have important implications. SIT has focused on 
the degree at which group borders define group membership and form group 

identity attachments. This focus on group borders, however, occurred at the 

expense of the meaning of group membership internalizing (Deaux, 1993). If all 

social group identities were basically assigned to all group members, an 
understanding of group borders could be sufficed to analyses the consequences of 

a group membership. Nevertheless, once group identities attained, the level at 

which internalizing a meaning of group membership can have a strong impact 
over the voluntary acceptance of an identity and its consequences when attained 

(Huddy, 2001). Disregarding a member's internalizing of a group membership is 

problematic for application of the theory. For instance, political psychologists do 
not focus solely on group since the process of labelling groups and thereby 

defining group borders, is entangled with the meaning of group membership. 

Group boundaries are clearly important in relation to social identity categories, 

such as darker skin colour for African Americans; however, it is also imperative 
to examine how an individual internalizes the meaning of such social identity 

(e.g., being African American). In other words, a darker skin colour is an 

important feature of being African American as a social category, but internalizing 
its membership is not necessarily correlate with the darkness of skin colour.  In 

diverse groups, group members may have various group identity (Cohen, 1986). 

Diverse meanings may occur because of various factors, for instance, the identical 
group is present in various geographical regions or in distinctive subcultures or 
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even because of the meaning of group membership is being disputed as a result of 

political reasons (Huddy, 2001). I have lived in Canada for more than 15 years 

where I observed that Turkish Canadians born in Canada more likely to express a 
bi-national identity as a Turkish-Canadian; however, individuals born in Turkey, 

despite their dual citizenship, tend not to hold bi-national identity. They tend to 

identify themselves either as Turkish or less frequently as Canadian. Furthermore, 

the internal meaning of a group can be substantially different from its meaning to 
others, particularly out-group members (Cohen, 1986). For instance, an individual 

speaking with Turkish accent in Toronto may face resistance by some other 

individuals when he identifies himself as Torontonian. Therefore, researchers 
should examine the formation of social identity from the point of views of both 

in-group members and out-group members to analyses the meaning of group 

membership. It is essential to enhance SIT research to include several real-world 
identities of diverse strength. The main issue is not that SIT is not applicable to 

identities that are present outside of lab, but the personal preference, social 

mobility, and internalization of such identities are scarcely discussed in SIT 

studies. Furthermore, to understand the process of identity development, SIT 
needs to focus on the characteristics of individuals that make them more inclined 

to accept certain group identity (Huddy, 2001). For instance, some individuals 

may tend to adopt bi-national, or other multiple identities, whereas others may 
tend to define themselves with one-national, or another social group identity. 

Therefore, it may also be informative to investigate at what point these 

individualistic people are compelled by societal forces to internalized in-group 

membership and develop dislike towards an out-group.  

II. F. The Relationship Between Group Identification and In-group bias 

SIT assumes that a positive social identity is based on favourable intergroup 

evaluations. According to this assumption, there should be a positive correlation 
between level of group identification and the extent of positive intergroup 

differentiation or favourable in-group bias (Brown, 2000).  The review of studies 

examining this relationship found that the support for SIT's assumption was 
modest at best (Hinkle & Brown, 1990). Among the 14 studies examined, the 

overall correlation between the strength of identification and degree of bias was 

very weak (+0,08); and even though majority of the relationship were positive, 

the correlation was not strong (+0,24) (Hinkle & Brown, 1990). The findings 
suggest that social groups, group frameworks, and even group members may be 

differentiated within the dimensions of individualism, collectivism, and 

autonomous relational direction. Another researcher also found that the 
relationship between group identification and bias suggested by SIT is most likely 

to exist in the collectivist and relational combination, whereas it is least likely to 

occur in the individualist autonomous cell (Brown, et al., 1992). Furthermore, 
Turner (1999) criticized the justification for the identification and bias hypothesis 

in the following terms: favourable in-group bias is only one of the several identity 
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protection tactics. Secondly, studies investigating this hypothesis has always been 

correlation, therefore there could be some other variables responsible for the 

relationship. It needs to be noted that many of these correlational studies have 
been conducted in the field with real-life groups in which experimental 

manipulations of identification and random assignments to conditions were not 

practical. Taxonomic hypothesis is essentially problematic as they assume that 

group characteristics are static and unchanging; however, group characteristics 

can be fluid and contextually change.  

One of the main assumptions of SIT is that favourable in-group bias is induced by 

an aspiration to see one's group and oneself in a better position (Tajfel, 1979). 
Consequently, a causal relationship between intergroup differentiation and self-

esteem has been assumed (Brown, 2000). However, years of research have not 

conclusively supported this relationship with conflicting findings over the years 
(Rubin & Hewstone, 1998).  Some researchers suggest that conflicting and 

inconsistent findings in this relationship may be due to social desirability factors 

(Farnham, et al., 1999). In fact, Farnham et al. (1999) demonstrated that implicit 

assessment of self-esteem correlated with an implicit assessment of in-group bias.  
With the conflicting findings, some researchers in favour of SIT argued that self-

esteem should be seen as a by-product of in-group bias not as a direct cause or 

effect (Hogg & Abrams, 1990).  

II. G. The effects of Intergroup Similarity 

SIT is fundamentally a theory of group separation, and it aims to explain the 

process in which group members tend to perceive their groups unique and superior 

to out-groups (Brown, 2000). Therefore, groups that find themselves to be like 
each other should be particularly motivated to display intergroup discrimination 

(Turner, 1978). This assumption has been tested thoroughly and has received 

uncertain support (Brown, 2000). Some findings suggest that similar groups 
display more intergroup attraction and less bias than dissimilar groups (Brown & 

Abrams, 1986; Grant, 1993). One possible explanation for these contradictory 

findings come from the Optimal Distinctiveness Theory (ODT) by Brewer (1991). 
Brewer (1991) suggests that individuals seek for a middle ground between the 

conflicting needs for distinctiveness and assimilation. This compromise brings out 

an 'optimal' selection of in-group for identification functions and the same trade-

off may be functional at the intergroup level.  

SIT also predicts that members of low-status groups could have a few identity-

protection responses (Turner, 1978). These strategies include leaving the group or 

challenging the dominant group's superior status position. An examination of 
these strategies is beyond the scope of this paper (for a comprehensive review see 

Doosje et al., 1995b; Klink, 1998). However, it needs to be noted that an important 

question remains unanswered with this prediction; which one of these conflicting 
strategies would be used in each intergroup relationship. Ellemers and colleagues 
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(1997) suggested that the more committed group members would be the least 

likely to adapt leaving the group, which can be described as an individual mobility 

solution in case of unsatisfactory identity. This view has been also supported by 
field research, suggesting there is a significant negative correlation between group 

identification and individualistic strategies (Abrams et al., 1998). Nevertheless, 

efforts to predict what other tactics could be used by low-status groups have been 

less successful (Brown, 2000). In fact, Brown and Ross (1982) find that even 
under identity threat situations many other strategies are used by both low-status 

and high-status groups. Therefore, SIT's prediction on how low-status group 

members maintain their social identity needs to be refined. SIT should reconsider 
the concept of social identity and that strength of group identification and 

favourable in-group bias may be concurrently high in certain intergroup 

relationship, but that does not necessarily mean they are related (Brown, 2000). 
There may be some other variables impacting both level of group identification 

and in-group bias, such as presence of another social group competing for limited 

resources. Some researchers also argue that social identities can be obtained in 

ways other than via intergroup comparisons (Hinkle & Brown, 1990).   

Furthermore, SIT does not appear to make a distinction between various kinds of 

groups. SIT considers all group psychologically comparable for their members in 

relation to the social identity processes. Nevertheless, research suggest that 
different groups facilitate very different identity functions (Deaux et al., 1995).  

Some social groups function as entertainment or high status for their members, 

whereas some others provide safety and security for its members. For instance, 

being a member of a tennis club may bring high social status and entertaining, 
whereas being accepted as a member to a social group in a prison may have 

survival implications for its members. Thus, SIT may be further refined by 

incorporating group diversity in identity processes and social functions.  

II. H. Adding an Affective Piece 

Some suggest that SIT needs to examine the mechanisms of out-group hostility 

and negative emotions (Brown, 2000). As Brewer (1999) indicated SIT can be 
defined as a theory of in-group love rather than out-group hate. However, in 

contemporary societies most of intergroup relationships are stamped by real 

expressions of outright prejudice and aggression. In order for SIT to examine and 

solve these real social dilemmas it should consider and study such manifestation 
of negative emotions (Brown, 2000). Smith (1993) attempted to included 

appraisal theories of affect within the SIT structure and argued that it may be 

practical to differentiate between five main emotional state. These are fear, 
disgust, contempt, anger, and jealousy, each of which could have its own 

antecedent and consequences for intergroup behaviour. For instance, according to 

Smith fear and jealousy for out-siders could be more characteristic of lower-status 
groups, whereas disgust and anger could be more likely be observed in dominant 
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groups (Smith, 1993). Another attempt to integrate emotions into intergroup 

relations was made by Fiske and colleagues (1999). They postulated that variety 

of traits can be thought along two dimensions, competence, and warmth. Thus, 
depending on the dimension that exists in any specific stereotype, intergroup 

orientations of (dis) respect and (dis) liking may occur correspondingly (Fiske et 

al, 1999). Brewer (1999) also suggested several variables that may facilitate the 

conversion of intergroup narcissism into out-group belittlement or worse. These 
social psychological variables include societal complexity (fewer complex 

societies may have tendency to intense intergroup hatred than more complex 

ones), the existence of super-ordinate goals without a matching super-ordinate 
identity (groups may see it undesirable the loss of subgroup identity implied by 

the cooperative ventures), the endorsement of mutual values out-groups (this may 

oddly enough make common declarations for group distinctiveness more 
intimidating) (Brown, 2000). Lastly, Leyens et al. (2000) suggested that some 

emotional traits are generally seen as fundamentally human (for instance shame, 

resentment, love), whereas some others are regarded as being shared with animals 

(for instance anger, pain, pleasure). They have discovered some evidence that 
essentially human emotions are most likely to be associated with in-group 

members while other emotions with out-group members. The implication of this 

perspective is significant; that is people tend to see in-group members more 
humane by associating human emotions with them, while they tend to perceive 

out-group members less humane by associating them with other emotions.  

 

CONCLUSION 

SIT is a prominent social identity theory that can be potentially applied to real life 

settings, and subsequently it can be utilized in the applied fields such as political 

psychology. However, current interest in SIT in the applied fields has been very 
limited. In this critical review, I aimed at summarizing both SIT's strengths as well 

as its limitations that have had hindered its applications in the applied fields. 

Furthermore, there are some discrepancies between SIT's assumptions as well 
predictions in its conception and subsequent interpretations by the followers of 

SIT, which may also contribute the limited application of SIT. The examples of 

these discrepancies were discussed in this review.  

Finally, some of the suggestions on refining SIT were discussed. I think that there 
is a great potential for SIT in applied fields. This objective may be facilitated by 

(I) focusing on both the consequences of social categorization and how individuals 

decide to or ascribed to these social categories, (II) examining individual and 
social differences in identity acquisition, (III) incorporating group differences in 

the liberty to acquire and change social identity, (IV) adding an affective piece 

into the model, and (V) taking cultural differences into account. This 
contemporary perspective is likely to make SIT a better fit in applied settings. 
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Applied fields need practical social identity theories and SIT has the potential to 

fulfil to this need. 
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EXAGGERATION AND DRAMATIZATION 

IN POLITICAL DISCOURSE 

 

Elshad Assadullayev 

 

Abstract: With the expansion of the means of communication today, setting an 

agenda by powerful groups is becoming increasingly comprehensive. As this trend 
unfolds, people become more susceptible to manipulation. Some events may be 

brought to the attention of people in a favourable light, while others, rather, may 

be presented negatively. As such, this study supports the notion that today people 
are more exposed to influence than ever before in history. Two instruments of 

persuasion which this paper addresses are exaggeration and dramatization. 

Hyperbole and metaphor are two non-literal uses of language, which this article 

takes as the primary tools of obtaining the effect of exaggeration and 
dramatization. Indeed, hyperboles and metaphors are constantly used in political 

messages, and reproduced by media, to play with people’s emotions, to create 

positive or negative images, to promote a system of ideas with its own “rights” 
and “wrongs”, ultimately, to modify people’s models of behaviour. Thus, 

exaggeration and dramatization can be considered as political resources aimed at 

acquiring political benefits. 

Keywords: Exaggeration, dramatization, hyperbole, metaphor, discourse. 

 

SİYASAL SÖYLEMDE ABARTI VE DRAMATİZASYON 

Öz: İletişim imkanları dahilinde günümüzde ortaya çıkan ve güçlü gruplar 
tarafından gerçekleştirilen gündem oluşturma oldukça asal hale gelmiştir. 

Bundan dolayı insanlar manipülasyon tehlikesine dair daha şüpheci olmaya 

başlamışlardır. Bu makalede tarihsel olarak dış etkiye en fazla açık olunan 
zamanda yaşamaktadırlar. Bu çerçevede söylemde kullanılan abartı ve 

dramatizasyon iki manipülasyon aracı olarak değerlendirilmiştir. Anılan 

araçların etkisini analiz etmek üzere hiperbol ve metafor literal olmayan dil 

kullanımları olarak abartı ve dramatizasyonun etkisi ölçmek için kullanılmıştır. 
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Ayrıca hiperbol ve metafor medya tarafından yeniden üretilerek insanların 

duygularını, düşüncelerini ve siyasal görüşlerini şekillendirmeye yönelik 

mesajları içermektedir. Böylece abartı ve dramatizasyon siyasal hedefleri 

gerçekleştirmenin kaynağına dönüşmüştür. 

Anahtar kelimeler: Abartı, Dramatizasyon, Hiperbol, Metafor, Söylem 

 

INTRODUCTION 

The rhetoric of exaggeration and dramatization can be seen as ways of 
exaggerating the facts in one's favour (Van Dijk, 2013: 68). Hyperbole and 

metaphor, separately or in combination, are two figures of speech, which help 

achieve the effect of exaggeration and dramatization. Exaggeration is essentially 

the main feature of hyperbole. Other related definitions of hyperbole point to 
overstatement and extremity (Burgers et al, 2016). McCarthy & Carter (2004) 

define it as an instrument that “magnifies and upscales reality”. Concerning 

dramatization, it is the process of a dramatic or theatrical depiction of events. Its 
effect is often reached through hyperbole and metaphor. Both tropes have the 

potential of persuasion. Here we can suggest that the discursive purpose of 

hyperbole and, to some extent, metaphor is to exaggerate and dramatize. 

When we talk about hot political topics, such as the energy crisis or immigration, 
we often hear exaggerated and dramatized statements. Hence, immigration as an 

event and/or process is often metaphorically conceived in terms of national 

disaster, flood, tsunami, invasion. According to the cognitive or conceptual 
metaphor theory developed by Lakoff and Johnson (2003), a metaphor involves 

understanding one concept in terms of another concept. Hyperbole, in this case, 

provides the scale of magnitude. That is, when we use the “tsunami of 
immigrants”, especially when we talk about the small and irregular immigration, 

we amplify the actual number of immigrants. With this exaggeration comes its 

dramatic effect. Every disaster, tsunami, or invasion leads to losses, economic 

consequences, and so on. And, as in a typical theatrical play, there are villains, 

traitors, guilty ones, and those who will heroically save the day. 

 

I. METAPHOR, HYPERBOLE AND REPRESENTATION 

There are different figures of speech such as metaphor, comparison, metonymy, 

hyperbole, and irony, that people constantly use to indirectly express their 

communicative intentions (see Gibbs, 1999: 148). Among them, metaphors have 
been extensively explored. In proposing a theory of conceptual metaphor, Lakoff 

and Johnson's pioneering work in 1980 (2003) revolutionized the field of 

metaphor research. The theory says that through metaphors, people come to know 
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the world. Metaphorical expression is a surface realization of cross-domain 

mapping, or what is called, conceptual metaphor (Lakoff, 1993; Lakoff and 

Johnson, 2003). To put it differently, linguistic representation is a product of 

conceptual representation (Hart, 2008). 

According to the conceptual metaphor theory, metaphorization occurs when there 

is an interaction of two structures of knowledge - the cognitive structure of the 

source domain and the cognitive structure of the target domain. In the mapping 
process, the target domain is conceptualized in terms of the model of the source, 

i.e., “cognitive mapping” occurs. Whereas the target domain is more abstract, less 

tangible, less accessible, and more difficult in terms of cognitive comprehension, 
the source domain is more specific and structured. For this reason, we tend to 

understand entities such as TIME in terms of SPACE, and LIFE in terms of JOURNEY. 

Metaphors are also often essential to fill the gap where there is not adequate literal 
language to express an idea, such as in scientific terminology (e.g. “worm-holes”, 

“electron cloud”, see Boyd, 1993: 486).  

A more pragmatic approach is adopted in the critical discourse studies (see, 

critical metaphor analysis by Charteris-Black, 2004). In this instance, the 
metaphor can also be used intentionally for political purposes (see also Steen, 

2008). As Charteris-Black (2011: 28) writes, politicians employ metaphor to tell 

the right story. Thus, while conceptual metaphors are part of the cognitive 
consciousness, the critical discursive approach treats metaphors (especially “non-

primary” metaphors) as grounded in discourse (social and political domains). 

Subsequently, they can be entrenched at the conceptual level (Hart, 2008, 94). 

As for hyperbole, it mainly works by adding more semantic information within 
the same domain or category (Claridge, 2018). For example, a report could say 

“thousands of immigrants”, when it refers to a much lower number. However, as 

Carston and Wearing (2015: 81) indicate, hyperbole is also very easily combined 
with other figures of speech. As such, unlike “pure” hyperboles, metaphorical 

hyperbole, having a more complex structure allows you to achieve the effects of 

both tropes. For example, in “you’re dead disappointed, aren’t you”, dead means 

very (Claridge, 2011: 43).  

Moreover, as hyperbole naturally exaggerates a specific aspect, this aspect likely 

is the most important to the discourse producer. In turn, it often puts listeners or 

readers in a position to recognize this most important idea. This feature makes 
hyperbole a powerful discursive instrument. It is able “to structure reality so that 

some aspects overshadow others” (Swarz, 1976: 111). This is in harmony with the 

discourse theory discussed by Fairclough (1995: 4), who suggested that in a 
representation, there are aspects that are foregrounded and aspects that are 

backgrounded. 
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Thus, as Claridge (2011:2) points out, the manipulative potential of hyperbole can 

be very useful in public speeches and debates. Unlike metaphor, such as primary 

metaphors, which we often use inevitably to be able to express ourselves, 
hyperbole is never a ‘necessity’ since it always offers an option (Claridge, 2011: 

176). In addition, Swarz (1976: 108) notes that in society, one way or another, 

hyperbole is more acceptable than some other ways of distorting reality. In 

politics, it is employed without hesitation. A politician can say “I dedicated my 
entire life to …” or “I always supported …”, even though physically he could not 

really devote his “whole” life to something, such as public service or nation-

building. Even after taking office, he does not work round the clock.  

Studies confirm that terms with a different degree of intensity can have a different 

level of impact on people. Carefully selected words can be an effective persuasive 

tool. In a renowned experiment by Loftus & Palmer (1974), the findings showed 
that certain formulations can cause reconstruction in one’s memory. In the 

experiment, subjects were invited to watch clips of traffic accidents. Next, they 

were to report the observed events based on the questions asked by the researchers.  

However, different terms were used in the questions to capture the events. The 
variable in the questions is a term that describes the moment when two vehicles 

collide with each other. Differently worded questions pertained to the same 

events. Some subjects were asked, “About how fast were the cars going when they 
hit each other?” Others were given the question with just one amendment in a 

verb. These words were smashed, collided, bumped, hit, contacted. The spectrum 

of words also resonates clearly with the hyperbolic scale, as will be discussed 

later. 

The responses exhibited that the mean speed estimate in the sentence with the verb 

smashed was 40.5 mph. The lowest estimation was given to contacted, 31,8 mph. 

According to Loftus & Palmer, the results demonstrate that the form of a question 
can consistently influence people’s responses. In this way, these stronger words 

may therefore serve to create false impressions and conclusions (Claridge, 2018). 

Loftus & Palmer (1974) also asserted that the use of particular words has the 

potential to influence the memory of a subject.  

Memory is one of the most significant factors in the formation of a new social 

representation (Arruda, 2015: 142). Drawing its origin from the imaginary, a 

social representation determines the interpretation of the visual images. Therefore, 
it can be suggested that the various descriptions can mislead people, instigating 

them to “recall” an alternative version of the events that occurred. The new reality 

in the form of exaggerated statements is merged with the existing experience. 
Events are reconstructed based upon the intensity of the words provided. This is 

also in line with what Wagner and Hayes (2005: 170-71) write regarding the 

similarity in the underlying structures of social representation and metaphor. In 
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this sense, as they claim, metaphor is an iconic illustration of an initially non-

iconic or abstract thing. 

 

II. DECEPTION AND PERSUASION 

Figurative language can be viewed as a “speech where speakers mean something 

other than what they literally say” (Gibbs & Colston 2012:1). Exaggeration is 

often approached as “a truth that has lost its temper” (Gibran, cited in Bergler, 
1955: 262). Similarly, the classical definition of hyperbole says, “it sacrifices 

credibility in order to express a deeper truth” (Claridge, 2011: 20). Yet such 

“truth” could be true only to the speaker. Because it allows misrepresenting the 
world. That is, words about the world do not accurately describe the world. As 

Claridge (2018) notes, there is no appropriate word-world fit. As such, there can 

be identified another camp, which goes by definition that exaggeration is “a 
branch of lying” (Baltasar Gracian, cited in Bergler, 1995). It is interesting to note 

that these viewpoints emphasize contrasting aspects of exaggeration, which are 

truth and deceit.  

Gibbs (1999: 155) mentions at least five kinds of deception. Each of them is a 
different way of saying things that a speaker himself doesn’t believe. These 

include lying, evasion, concealment, overstatement, and collusion. The difference 

between lying and exaggeration is of particular interest. As Gibbs explains, lies 
fabricate the facts with the intention of creating an alternate version of the truth. 

One can say the same about exaggeration. The deceit in exaggeration, however, is 

attained by magnifying the facts.  

Claridge (2018) attempts to separate exaggeration from lying. To Claridge, if one 
compliments a person using a figurative expression “you look unbelievable”, as 

long as the speaker thinks at least moderately positive of the looks, it can be treated 

as hyperbole. Otherwise, it is a lie. In other words, in the first instance, there is an 
amplification of the idea that somebody looks good. But it is a lie if one thinks of 

a person negatively but tells him the opposite. In such a case, Claridge's approach 

is to measure the degree of distinction between words and the world. The tolerable 
or logically appropriate difference is more in line with the hyperbolic definition. 

Ultimately, if a message conveys a meaning which is opposite to the real state of 

affairs, then such a message can be regarded as a lie.  

As Claridge (2018) notes, it is also possible to treat all cases of misrepresentation 
as outright lies, no matter how closely word and world are matched. The use of 

the phrase “tsunami of immigrants” in the case of several hundred immigrants is 

falser than in the case of thousands of immigrants; but in any case, it gives the 
impression that the number of immigrants is greater than it is.  That is, the 

connotations associated with a tsunami (or flood), its catastrophic consequences, 
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such as loss of life, loss of housing, the scale of the economic disaster or, in 

general, the chaos that it brings, do not correspond to the real state of things.  

As Gibbs (1999: 156) has stated, the reason people lie is not to be merely deceitful, 
but to achieve a particular goal. Deception may be regarded as a deliberative act 

of persuasion. It is equally applicable at the institutional level. If a media outlet 

intentionally exaggerates, it means that it is deceiving its audience. However, one 

does not deceive for the sake of deception. Through “access” to people's minds, a 
deceptive act seeks to fulfil its persuasive goal. Thus, the persuasive goal of a 

political message would attempt to promote its agenda, and a commercial would 

target buyers' pockets. In other words, the deceptive aim is to make “them” believe 
“you”, but the persuasive aim determines the reason for deception. Hyperbole, in 

this context, is a special sort of political resource which is used to gain ends and 

to win the support for special procedures (Swarz, 1976: 101).  

Furthermore, people normally do not want to be deceived. Thus, according to 

Swarz (1976), the likelihood of using the rhetoric of exaggeration is higher when 

there is a higher resistance on the receiving end to accepting the new reshaped 

reality. This is where it also connects to manipulation. To Van Dijk (2006a: 361), 
manipulation is different from persuasion in that it assigns a more passive role to 

the recipients of a message. This is due to a lack of awareness or a failure to 

recognize the intent. As a result, the recipients, as prescribed by Van Dijk, are 
subjected to manipulation. In addition to that, there are ethical considerations. 

Persuasion may still be seen as a legitimate method of communication. A potential 

buyer can say to the seller of a product: “Please convince me”. In such a case, the 

buyer expects the seller to make compelling arguments. On the other hand, it is 
doubtful that the buyer will ask to manipulate him. However, it is up to the seller 

what tools to use to close the deal. This happens without the buyer’s consent or 

awareness. In this regard, exaggeration and dramatization are proven tools of 

manipulation. 

 

III. ELEMENTS AND DIMENSIONS OF HYPERBOLE 

Since the main purpose of any deception is to delude, it is not easy to identify it 

(Gibbs, 1999: 155). Against this problematic backdrop, Burgers et al (2016) 

offered a systematic hyperbole identification procedure (hereafter, HIP). Previous 

studies have already brought to light the theoretical foundation of this procedure. 
The metaphor identification procedure developed by Pragglejaz Group (2007) has 

been particularly influential in the field. The metaphor scholars that make up the 

Pragglejaz Group have tried to create a reliable method for identifying words used 
metaphorically in spoken and written language. The method looks at its 

application in natural discourse. It was subsequently further revisited by Steen et 
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al (2010). Here, I will not focus on the technicalities of the HIP itself, I will instead 

describe the constituent elements of hyperbole, according to the procedure. 

According to Burgers et al. (2016), hyperbole has three primary components. The 
first component is its scalar attribute. Here, the authors break it down into two 

types of scales: quality scales and quantity scales.  The first type is realized 

through qualitative evaluation when a statement is more extreme than the intended 

statement. Below I provide a few illustrations of such statements. Notice that the 

first two of them display a positive assessment.  

(1) We know we live in the greatest city in the history of the world.1  

(2) I could say it, but I don’t want to say it, but some people said it was the best speech 

ever made by a president in Europe.2 

(3) What would Bolton, one of the dumbest people in Washington, know?3  

In (1), a columnist at New York Post calls New York “the greatest city in the 
world”. As great as New York might be, the columnist delivers a statement that 

cannot be proven. It is not only a matter of preference but also a matter of biased 

opinion. Taking into account the impressive size of the city or its worldwide 
popularity or other features that make the city “great”, the rationale for such a 

statement is understandable. In a nutshell, the columnist shares her positive 

thoughts about the city. In the second example, Trump qualifies his speech in 

Poland as “the best speech ever made by a president in Europe”. It is scarcely 
likely that the speech is regarded so. The final example is by Trump as well. That's 

an example of a negative evaluation. On his Twitter, Trump described his former 

national security advisor as “one of the dumbest people in Washington”. It is also 
unlikely for a well-educated man who has held various government positions since 

the 1980s to be the dumbest person in the entire government (or even in the entire 

city).  

What makes these statements the examples of the scale of quality is the qualitative 

evaluation. Simply put, the statements provide a qualitative rating. On the scale, 

this rating might look like: the worst, the bad, the so-so, the neutral, the normal, 

the good, the best. As mentioned earlier, hyperbole operates in a range where the 

 
1 Markowicz, K. (2016). What the haters miss about the joys of New York living. New York Post. 
https://nypost.com/2016/03/06/what-the-haters-miss-about-the-joys-of-new-york-living/  

2 Samuels, B. (2019). Trump: Some say I gave “the best speech ever made by a president in Europe”. 

The Hill. https://thehill.com/homenews/administration/448189-trump-some-say-i-gave-the-best-
speech-ever-made-by-a-president-in  

3 Budryk, Z. (2020). Trump calls Bolton «one of the dumbest people in Washington» after former 
aide weighs in on martial law report. The Hill. https://thehill.com/homenews/administration/ 
531034-trump-calls-bolton-one-of-the-dumbest-people-in-washington-after  

https://nypost.com/2016/03/06/what-the-haters-miss-about-the-joys-of-new-york-living/
https://thehill.com/homenews/administration/448189-trump-some-say-i-gave-the-best-speech-ever-made-by-a-president-in
https://thehill.com/homenews/administration/448189-trump-some-say-i-gave-the-best-speech-ever-made-by-a-president-in
https://thehill.com/homenews/administration/%20531034-trump-calls-bolton-one-of-the-dumbest-people-in-washington-after
https://thehill.com/homenews/administration/%20531034-trump-calls-bolton-one-of-the-dumbest-people-in-washington-after
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meaning is similar. That is, for hyperbole to convey negativity, the meaning of 

“so-so” extends to “the worst ever”. 

Regarding the quantitative scale, it exaggeratedly provides numerical, statistical, 
or temporal information.  Below are some clear-cut cases from the daily 

conversations, as provided by Burgers et al (2016). The waiting period between 

the order of the coffee and its delivery cannot exceed a reasonable waiting period, 

which makes the samples (4), (5), and (6) cases of exaggeration. It is also clear 
that they express negative sentiments. The final example (7) shows that hyperbole 

may also contain small numbers. That is, the hyperbole exaggerates the speed of 

the service, which certainly cannot be delivered within a second. Given that rapid 

service is considered good, it is a positive assessment. 

(4) It took the waiter a week to get me my coffee. 

(5) It took the waiter a month to get me my coffee. 

(6) It took the waiter a year to get me my coffee. 

(7) It took the waiter one second to get me my coffee. 

The second element of hyperbole according to HIP is the difference between the 
propositional and intended meaning (Burgers et al, 2016). It can be seen in the 

examples above. The propositional meaning is a “bigger” or “more extreme” 

version of the intended meaning. The intended meaning set out in the examples 

above speaks of a long waiting period. The propositional meaning intensifies this 
idea. What is normally measured in minutes is now measured in weeks or months. 

Likewise, in example (2) on the quality scale instead of “the best speech ever” the 

intended meaning is more like “good speech”. As Burgers et al (2016) debate, the 

intended meaning is closer to a neutral evaluation than the propositional meaning.  

Finally, hyperbole cannot be fully grasped outside the context, which makes it a 

pragmatic phenomenon. Thus, as the authors offer, hyperbole should be 
approached in the light of the ontological referent. In other words, knowledge of 

the subject is crucial in determining whether a particular statement is hyperbole. 

Without prior information, false statements may be mistaken for true statements. 

Furthermore, the level of overstatement may not correspond to the true magnitude 
of an event. For instance, it is unthinkable that anyone would have waited for their 

coffee for a year. Yet, from this expression, it is understandable that the wait must 

have taken a great deal of time, say 20 minutes. However, someone sitting at the 

next table could witness that it has only been 5 minutes.  

We shall take a closer look at some of these issues. Below are a few more 

examples of exaggeration. To illustrate, former US President Donald Trump is 

known for his extensive use of hyperbole. As a CNN journalist said, “For 
President Donald Trump, a big inaccurate number is almost always preferable to 

a slightly smaller accurate number. Even when the truth is in his favour, Trump 
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tends to choose the lie” (Dale, 2019).  Various fact-checking articles tracked some 

of the statements by Trump.  

(8) [Drug overdose deaths] … dropped for the first time in more than 30 years.4 

(9) Thanks to my administration's aggressive actions since taking office, we have 

successfully lowered drug prices for the first time in 51 years.5 

As the New York Times reports, by 2018, overdose deaths in the United States 

have dropped for the first time since 1990, or 28 years ago (Goodnough, Katz and 

Sanger-Katz, 2019). As far as drug prices are concerned, at the time the speech 
was made, prices fell for the first time in 46 years (Rizzo, 2019). On both 

occasions, by magnifying the real figures, Trump misled the public. To Dale 

(2019), it is as if Trump’s teleprompter has been set “to automatically translate the 
word almost to more than”. In his book “The Art of the Deal”, Trump shares his 

perspective on hyperbole.  

People may not always think big themselves, but they can still get very excited by those 

who do. That’s why a little hyperbole never hurts. People want to believe that something is 

the biggest and the greatest and the most spectacular. I call it truthful hyperbole. It’s an 

innocent form of exaggeration — and it’s a very effective form of promotion (cited in 

Lozada, Washington Post, 2015). 

Based on the examples above, one can also see the huge manipulative potential of 

numbers. Argumentation with numerical data implies objectivity. Statistical data 

seem to be exact information and contribute to creating a scientific aura. This 

rhetorical device is called the “Number Game” (Van Dijk, 2013, 2018). The 
numbers aim to represent “facts”, “empirical evidence”, or a sort of “quantitative 

research” better than mere opinions expressed in words. Thus, the narrator is seen 

as a holder of those precise facts. It is virtually impossible to hear a news report 
on certain topics without providing figures. Imagine news about protests, riots, 

accidents, hostage situations, school shootings, poverty, unemployment, and so 

on (see Van Dijk, 1988: 88). Thus, there is indeed plenty of room to use numbers 

for exaggeration purposes.  

It should be noted that in the cases above when Trump uses numerical 

exaggeration, the information he shared with the public cannot be validated 

without research. In other words, we must either know the subject or do thorough 

 
4 Factbase. (2019). Transcript Quote-Speech: Donald Trump Holds a Political Rally in Greenville, 

North Carolina - July 17, 2019. https://factba.se/transcript/donald-trump-speech-maga-rally-
greenville-nc-july-17-2019  

5 C-SPAN. (2020). President Trump Signs Executive Order on Lowering Drug Prices. C-SPAN.org. 
https://www.c-span.org/video/?474183-1/president-trump-signs-executive-order-lowering-drug-
prices  

https://factba.se/transcript/donald-trump-speech-maga-rally-greenville-nc-july-17-2019
https://factba.se/transcript/donald-trump-speech-maga-rally-greenville-nc-july-17-2019
https://www.c-span.org/video/?474183-1/president-trump-signs-executive-order-lowering-drug-prices
https://www.c-span.org/video/?474183-1/president-trump-signs-executive-order-lowering-drug-prices
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research to be able to identify the deception. For this reason, the aforementioned 

cases require additional extra-textual information. 

Also, as illustrated by Claridge, (2011: 7-9) the hyperbolic scale can be divided 
into three basic types: semantic, pragmatic, and argumentative. A hyperbole of 

semantic scale rests upon its linguistic features. The examples of quality and 

quantity provided above are also examples of semantic scale, which depends on 

contrast in the lexicon.  For instance: “so-so, bad, the worst”, “failure, fiasco, 

disaster”, “cool, cold, freezing”, and so on. 

The pragmatic scale is not grounded solely in language. It usually mirrors the 

speaker’s vision of events. As Claridge (2011: 8) explains “Extralinguistic facts 
inform these scales and a change in the world or in speaker assumption will lead 

to different scales; the latter highlights the potentially subjective nature of 

hyperbole”. Examine the following statements.  

(10) Sochi Watch: Why Tsar Putin Released His Arch-Nemesis.6  

(11) Но Путин — наш царь, которому мы доверяем.7  

But Putin is our tsar, whom we trust. 

In case (10), President Putin is called a “tsar”. Tsar is considered a sovereign far 

more powerful than a president. That is, the gradation is in terms of power, from 

the president to the tsar. In that sense, citizens also turn into “holops”, i.e., slaves. 
Also, if in this context tsar is used with a negative flavour, the following example 

shows rather a positive evaluation. A retiree calls the president “our tsar”. While 

the two examples show the same gradation, the meaning is different. In the first 
instance, and/or generally in cases of a similar context within the democratic or 

liberal discourse, “tsar” is used to refer to a lack of fair elections and freedom of 

expression. Concerning example (11), we can say that the term “tsar” is a natural 

part of the national consciousness. 

The third type of hyperbole focuses on argumentative strength. Claridge (2011: 9) 

states that different arguments, targeted at the same conclusion, have different 

implications. Hence, using the terms “tsar”, “dictator”, “sultan” or “totalitarian 
regime” from a manipulative standpoint may be more convenient in liberal 

discourse than using terms such as “strong president” or “weak democracy”. This 

type of argumentation, which is also pragmatic in nature, can be more effective in 
instances such as influencing the voters' behaviour or encouraging protests the 

government. These arguments can be impactful in creating certain sentiments 

 
6 Kozlowska, H. (2013). Sochi Watch: Why Tsar Putin Released His Arch-Nemesis. Foreign Policy. 
https://foreignpolicy.com/2013/12/20/sochi-watch-why-tsar-putin-released-his-arch-nemesis/  

7 Verbisky, M. (2020). «Путин — наш царь»: Как голосуют по поправкам во дворах 
Екатеринбурга. The Village. https://www.the-village.ru/weekend/report/384037-vote-pandemic  

https://foreignpolicy.com/2013/12/20/sochi-watch-why-tsar-putin-released-his-arch-nemesis/
https://www.the-village.ru/weekend/report/384037-vote-pandemic
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among the population towards a group of people or a country, which also will pay 

its dividends when negative emotions are converted into hateful actions. By saying 

“it’s freezing” to someone, you signal the need to put on a coat more convincingly 
than by saying “it’s cold” (Claridge, 2011). In this regard, Claridge treats 

hyperbole as a part of the intensification phenomenon. Intensification also makes 

hyperbole economic, because instead of explaining something in several words, 

using hyperbole, one can more efficiently reformulate the same idea with fewer 

but stronger words (Claridge, 2011:50). 

 

IV. EXAGGERATION THROUGH METONYMY 

While metaphor is a way of perceiving one thing in terms of another, metonymy, 

on the other hand, is when one thing is used to refer to another thing. In other 

words, metaphor involves mapping between domains. Metonymy, in contrast, 
maps within a single domain (Deignan, 2005; Lakoff & Johnson, 2003). Kövecses 

& Radden (1998: 39) define metonymy as a “cognitive process in which one 

conceptual entity, the vehicle, provides mental access to another conceptual entity, 

the target, within the same domain”. There are numerous examples of 
metonymies, like GUN FOR SOLDIER, PEN FOR WRITING, PRODUCER FOR PRODUCT. 

For instance, the cases of PLACE FOR INSTITUTION could be the Pentagon for the 

US Department of Defence, and the Kremlin for Russia’s presidential 
administration, and so on. Thus, metonymy is another figure of speech with great 

persuasive potential. 

Another definition of metonymy, given by Gibbs (Deignan, 2005), indicates that 

metonymy is when an easily perceived part of something represents the whole 
thing. This is also the definition of synecdoche, which is generally considered a 

subtype of metonymy (see Lakoff and Johnson, 2003). It is used when the part 

refers to the whole, and vice versa, such as THE BODY PART FOR THE PERSON, as 
in “two heads are better than one”. Furthermore, when we say “head” we refer to 

a person, we don't use another part of the body, because with this phrase the head 

is associated with the mind. Two heads are better in the sense that it improves the 
likelihood of resolving an issue that requires human intelligence. “We need more 

hands” may be associated with some sort of manual labour, where human hands 

are the decisive attribute. Thus, metonymy allows us to focus more specifically 

on certain aspects of a thing. In the context of the present article, this characteristic 

can also be used for exaggeration purposes.  

Let us consider the cases of totum pro parte, that is, THE WHOLE FOR THE PART 

metonymy. When we say, “the host country won the gold medal,” it means that 
an athlete or a team won the medal. The statement “Exxon has raised prices again” 

mentions the entire company, not the few who are responsible for the decision 

(Lakoff & Johnson, 2003). Similarly, America often refers to the United States of 
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America, and so on. This feature of metonymy can be used to amplify the 

meaning. For instance, “entire country supports”, “whole town wants”, are typical 

cases of PLACE FOR INHABITANTS metonymy, which is based on THE WHOLE FOR 

THE PART metonymy. Often these cases have hyperbolic significance because they 

reinforce the intended meaning. The whole place embodies all the inhabitants as 

if absolutely all people are united and driven by the same idea, which is a rare case 

(Littlemore, 2015: 33-34).  

In addition, terms such as all, always, forever, everything, never, nobody, suggest 

a potential hyperbolic use. To illustrate, “he always wears a hat” (for more 

regarding “always” and “never”, see Lindley, 2016), “he has been everywhere”, 
represent the cases where whole stands for the part. The first case depicts a person 

who usually wears a hat. In terms of a scalar explanation, this could be described 

as periodically, usually, always. In the second case, it is understood that the person 
has visited many places in the world or that he travels more than people usually 

travel. 

THE PART FOR THE WHOLE metonymy provides even more sophisticated examples 

of hyperbolic meaning. For instance, social stereotypes, according to Lakoff 
(1990), can be viewed as cases of the metonymic model. A subcategory of people 

may have a socially recognized status that stands for the category as a whole. It 

defines certain cultural expectations about a group, depending on the 
characteristics of that subcategory. For example, the metaphor IMMIGRANT AS A 

CRIMINAL is also a subcategory that can be applied to the entire category of 

migrants, even if most of them are not criminals. Cultural expectations about a 

group of people draw prototypical roles for all its members. Furthermore, 
exaggeration is especially common when stereotyping is directed at outgroups 

(McCauley, 1995: 240). It is also noteworthy that both exaggeration and 

stereotyping share the evaluative aspect in their definitions (see Van Dijk, 1993). 
Through evaluation, both draw the line between the real and the representative. 

This effect of generalization is illustrated in the sample below. 

(12) Всех местных людей предупреждают, что беженцы носят ножи […].8 

All local people are warned that refugees carry knives [...]. 

So, with the help of THE PART FOR THE WHOLE metonymy, by focusing on certain 
aspects of the whole, one can oversimplify and/or overgeneralize the 

characteristics of the whole. Consequently, the entire group of people will be 

stigmatized according to the characteristics of some of its members. In other 
words, it can lead to a whole group being discriminated against based on the 

attributes assigned to them (see Goffman, 1963). By emphasizing these attributes, 

 
8 KP. (2015). Хроника гибели Германии: Чтобы ублажить беженцев, католическая церковь 
отказывается крестить младенцев. https://www.kp.ru/daily/26426/3299114/  

https://www.kp.ru/daily/26426/3299114/
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or better yet, caricaturing them (McCauley, 1995: 238), it helps to increase the 

difference between “us” and “them”.  

Furthermore, exaggeration often occurs via a metonymic chain. For example, an 
“illegal” immigrant can be associated with both “legal” migrants and terrorists. 

As Charteris-Black (2006: 574) describes, “particular example of an immigrant, 

‘the terrorist’, represents a sub-category of immigrants – ‘illegal immigrants’ – 

that in turn represents the whole category of ‘immigrants”. The link between 
illegal immigrants and terrorists falls within the realm of criminality (violated 

law). Thus, the chain goes from THE TERRORIST FOR THE ILLEGAL IMMIGRANT to 

THE ILLEGAL IMMIGRANT FOR THE IMMIGRANT (see Charteris-Black, 2006). In 
addition, the chain can be further expanded to THE IMMIGRANT FOR MUSLIM, 

which will eventually allow terrorists to be associated with Muslims. 

Furthermore, Herrero-Ruiz (2018) proposed two other types/interpretations of 
metonymies that evoke hyperbolic effects. The first type is known as situational 

metonymy. Based on the works of Lakoff (1990), this type of metonymy may 

consist of the following elements: precondition, embarkation, center, finish, 

endpoint. For instance, to get to the airport, “a man waved down a taxi”. The 
prerequisite for such a situation is the availability of access to the car. 

“Embarkation” means boarding a vehicle. The “center” assumes being in the car. 

The “finish” means arriving at the destination and exiting the vehicle. The last 
phase indicates that you are at your destination. The structure of this Idealized 

Cognitive Model is common to the situational type. Thus, it is metonymically 

feasible to use one specific element, such as precondition (availability of a car), 

to denote the entire process. Herrero-Ruiz (2018: 56) argues that if processes can 
be addressed as scenarios with temporal phases, then a particular phase can be 

employed to either highlight or downplay the contextual impact. The initial stages 

of the scenario can contribute to mitigation. Likewise, the use of the later parts of 
the process can heighten the effect, especially when other figures of speech 

accompany the metonymy.  

The second type is effect-cause metonymies. An idea can be exaggerated by using 
the EFFECT FOR CAUSE metonymy. That is, exaggeration is achieved by the way 

of amplifying the outcome of an action. CAUSE FOR EFFECT metonymy, on the 

other hand, may help to mitigate the meaning of a message. As Herrero-Ruiz 

(2018) notes, logic is closely related to the logic of situational metonymy. “He 
pulled the trigger” euphemistically softens the meaning of “he killed”, which 

entails that somebody died. Being killed is the result of pulling the trigger, which, 

in this context, is the cause of death. In a like manner, as Herrero-Ruiz points out, 
in the expression “he drank the cup dry”, the effect of exaggeration is obtained by 

accentuating the degree of the emptiness of the cup. In other words, the cup is now 

so empty that not even a single drop of liquid remains. Therefore, as both 
aforementioned types of metonymies can generate hyperbolic understandings, this 
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makes them useful in discussions on political and social issues. Check out the 

examples below. Each is tied to recent COVID-19 vaccine debates.  

(13) Please, please, get vaccinated, […] It makes a big difference.9 

(14) They could then go door-to-door to take your guns. They could go door-to-door to 

take your bibles.10 

(15) Nobody should mandate somebody else to inject poison into their body, […]. There’s 

not enough research on this vaccine.11 

The words of the first example (13) come from US President Biden. The message 

calls on people to get vaccinated against COVID-19. He points to the big 

difference, that is, the big change that vaccines make. Example (14) is a response 
to Biden's policy of advocating vaccination. Due to the decline in vaccination 

rates, the Biden administration has called for a door-to-door campaign. The 

initiative facilitates the involvement of officials and volunteers to help people; 

“neighbourhood-by-neighbourhood, and oftentimes, door-to-door — literally 
knocking on doors” as Mr. Biden said (The Associated Press, 2021). In this regard, 

condemning the Democrats' policy, a Republican politician said that the same 

mechanism could subsequently be used to confiscate people's guns and bibles. 
The GOP representative emphasized the political repercussions, i.e. the loss of 

some rights due to the democrats’ vaccine push. The words in example (15) belong 

to an unvaccinated civil servant. The first part of the statement uses a metaphor 
that maps the severe consequences of the POISON domain onto the domain of 

VACCINE. At the same time, the use of the term “poison” may have a hyperbolic 

impact. Since most drugs and vaccines might have side effects, the overall 

negative impact of the vaccine on the population can also be exaggerated, to the 
point that its use is considered harmful rather than beneficial. As for the second 

part, it conversely downplays the positive impact of the vaccine. By focusing 

attention on the research stage, the stage preceding a fully tested drug, the 

utterance casts doubt on its efficacy. 

 

 

 
9 Shear, M. D., & Weiland, N. (2021). Biden Calls for Door-to-Door Vaccine Push; Experts Say 
More Is Needed. The New York Times. https://www.nytimes.com/2021/07/06/us/politics/biden-
vaccines.html  

10 Vlamis, K. (2021). GOP Rep. Madison Cawthorn said offering vaccines door-to-door could lead 

to the government confiscating guns and bibles. Insider. https://www.businessinsider.com/madison-
cawthorn-vaccines-effort-could-lead-to-taking-guns-bibles-2021-7  

11 The New York Times. (2021). Covid-19 Updates: What We Know About the C.D.C.’s New Mask 
Guidance for Vaccinated People. https://www.nytimes.com/live/2021/07/27/world/covid-delta-
variant-vaccine  

https://www.nytimes.com/2021/07/06/us/politics/biden-vaccines.html
https://www.nytimes.com/2021/07/06/us/politics/biden-vaccines.html
https://www.businessinsider.com/madison-cawthorn-vaccines-effort-could-lead-to-taking-guns-bibles-2021-7
https://www.businessinsider.com/madison-cawthorn-vaccines-effort-could-lead-to-taking-guns-bibles-2021-7
https://www.nytimes.com/live/2021/07/27/world/covid-delta-variant-vaccine
https://www.nytimes.com/live/2021/07/27/world/covid-delta-variant-vaccine
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V. EXAGGERATION AS DRAMATIZATION 

Studies reveal that figurative language is employed more often when its users want 

to express their emotions and, we can argue, it is more accurate in communicating 
these emotions than the literal language (Claridge, 2011: 78-9). Thus, figurative 

language offers access to the expression of emotions. The main function of 

dramatization can be regarded as evoking emotions. Van Dijk (1991) sees 

dramatization as a type of hyperbole. In this regard, as it was earlier defined, 
exaggeration can be treated as “a truth that has lost its temper”.  Hyperbole enables 

to focus on specific aspects of reality in such a way as to “bring about awareness 

of values and norms associated with those aspects in an emotionally charged way” 
(Swarz, 1976: 101). In fact, hyperbole can play a part in all three aspects which 

make up Aristotelian persuasion. As Claridge (2011: 217) points out, with respect 

to logos, hyperboles can exaggerate the facts. As for ethos, the discourse producer 
must be careful because the overuse could lead to a loss of reliability. And when 

it comes to pathos, hyperbole enables some facts to seem more vital, fearful, 

desirable, distressing, and so on. In other words, it causes statements to be filled 

with sentiment. This is also why exaggeration is often correlated with informal 
language, which, contrary to formal language, is narrative, emotional, and more 

interactive (Lindley, 2016: 236).  

The effect of dramatization can also be achieved with the help of certain 
metaphors. As it has been discussed, conceptual metaphors link two distinct 

domains, where one domain, which is more abstract, is cognized in terms of the 

more physical domain. As such, “boiling with anger” is a linguistic realization of 

the conceptual metaphor ANGER IS A HOT FLUID, and, similarly, “burning with 
love” is an example of metaphor LOVE IS FIRE. Such examples are notable because 

they transmit the intensity element (Kövecses, 2000: 4-5). Kövecses (2000: 41) 

provides some examples of conceptual metaphors which specifically entail 
intensity: INTENSITY OF EMOTION IS AMOUNT/QUANTITY, INTENSITY OF EMOTION 

IS HEAT, INCREASE IN THE INTENSITY OF EMOTION IS GROWTH, INTENSITY OF 

EMOTION IS STRENGTH OF EFFECT. Each of these metaphors is based on more 
general conceptualizations, like INTENSITY IS HEAT, which feeds INTENSITY OF 

EMOTION IS HEAT.  

So, strong and visual metaphors stimulate the hyperbolic effect. Beyond that, they 

can be loaded with emotions. For this reason, metaphors such as based on source 
domains of disaster, war, disease, and others provide some of the most colourful 

images. To illustrate, Hitler pictured the Jews as parasites. A parasite means a 

harmful creature that lives at the expense of the host organism. As Chilton (2004: 
52) explains, what we know about parasites - that they get into the body, and that 

they cause disease - maps onto the frame of human beings. Rash, (2005) provides 

that this metaphorization is part of the Great Chain of Being model. As such, Rash 
writes that there is a big gap between the entity of people and the entity of 
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parasites. Musolff (2010:17), in this regard, points out that this metaphor stresses 

the contrast rather than the gradual difference. 

This is also where it connects to hyperbolic interpretation. The intensity given to 
the metaphor could be underscored by the scale of the Great Chain. In terms of 

the hierarchy of the beings, from the greater beings to the lower beings, and in 

terms of the size, from big to small, parasites are forms of life that should be placed 

at the lower section of the scale. Small, in this case, by the way of established 
conceptual metaphors, such as IMPORTANCE IS SIZE and VALUE IS SIZE, means 

insignificant and worthless. Cognitively, any hyperbole may be approached as a 

basic mental process, which is bonded to the primary metaphors such as 

IMPORTANT IS BIG (Claridge, 2011: 176, also see, Lakoff & Johnson, 2003).  

Dramatization, in this case, is achieved through the link with the illness. Because 

parasites suck the life from an organism. All the following connotations include 
serious emotional experiences. These days, the use of similar metaphors is 

especially common in immigration discourse. Nation in “body politics” is 

understood as an organism. The parasite is an alien substance that enters the 

organism and causes the disease, which, as Santa Ana (2002) has noted, sooner or 
later always involves some sort of pain. Thus, as in dramatic narratives, the strong 

sickness brings much pain and tears. The death (for example, the downfall of a 

nation in immigration discourse) is ultimately what happens if there is no cure.  

But in this scenario, there may also be a “hero”, for example, a political party that 

can provide “heroic act”, that is, political measures. Thus, structurally political 

and social events are often also conceptualized in terms of the THEATRE source 

domain, where there are heroes, villains, victims, etc. For example, the utterance 
“political arena” is based on WORLD POLITICS IS A STAGE metaphor. Similarly, the 

metaphors of the lower category incorporate NATIONAL POLITICS IS A STAGE, 

POLITICIANS ARE STAGE ACTORS, also, A MANIPULATED POLITICIAN IS A PUPPET, 
HIDDEN AUTHORITY IS A PUPPETEER, and so on. Thereby blending politics and 

dramaturgy. Examine the sample below. The statement is taken from a Sunday 

political program aired on the main Russian federal television broadcasting 

network. 

(16) На фоне реальной драмы миллионов людей на политической сцене Европы 

дают комедию ужасов и абсурда. Пример бессилия — как следствие — клоунады 

— был представлен на прошедшей неделе в Европарламенте.12 

In the context of the true drama of millions of people on the European political scene, they 

provide a comedy of horror and absurdity. An example of powerlessness - as a result - 

clownery - was presented last week in the European Parliament. 

 
12 Vesti. (2015). Европа может стать мусульманской в обозримом будущем. Вести недели. 
https://www.vesti.ru/article/1757822  

https://www.vesti.ru/article/1757822
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Firstly, the politics surrounding the European migration crisis is considered a 

“scene” (or stage).  The statement shows to what extent the European authorities 

are helpless and cynical. To the point that they seem funny and absurd to people 
who understand the current processes. By “knowing” “the true drama” the state-

owned television channel depicts Russia as the bearer of the truth. Then, there is 

also the “clownery” metaphor. Using “clownery” means that this is not just any 

stage, but a circus stage. This can also be understood as an exaggeration of the 
level of incompetence. Europe is seen so incapable that it is even funny. Through 

conceptual mapping, European politicians are then viewed as clowns and 

European Parliament as a circus. Moreover, it can be argued that Russia is 
presented as a laughing spectator that watches the clowning. The statement also 

utilizes the “number game” rhetoric. Considering the date, in 2015 the total 

number of migrants who entered Europe was just over a million (BBC, 2016). 
Though the real number is indeed high, the given number is still an exaggeration. 

Words like “horror” make things even more dramatic. Similarly, the theatrical 

term “prelude” in the example from a major Russian tabloid below, indicates that 

this is just an introduction to the main act in the chain of tragedies. 

(17) […] миграционный поток - всего лишь прелюдия к цепи трагедий и 

перерождению Европы.13 

[…] the migration flux is just a prelude to a chain of tragedies and the rebirth of Europe. 

(18) Драматизма ситуации добавили местные журналисты. В разгар 

беспорядков девушка с камерой намеренно сбивала их с ног.14 

Local journalists have added to the drama of the situation. In the heat of the riots [amid the 

unrest; the unrest was in full swing], a young woman with a camera was deliberately 

knocking them down. 

Moreover, consider case (18) above, which uses the lexeme “heat” from the FIRE 
domain. It is used in a sense that a process (narrative of the European Migration 

Crisis) is in culmination or climax, i.e., at the highest point of tension. This 

selection of words assists in visualizing the moments. Indeed, it is not uncommon 
to see how the various phases of an event (“start”, “end”, “during”) are described 

in visually intense words. For example, the statement “угасание белой расы”15  

from a Russian news outlet in the context of the European migration crisis means 

“the extinction/end of the white race”. The synonym for the word “end” literally 
means, “fire fading away”, or also “lights going out”. Likewise, “debate started” 

 
13 KP. (2015). Боевики ИГ перешли в наступление на Европу. https://www.kp.ru/daily/26429.5/ 

3301452/  

14 Vesti. (2015). Отношения Европы и беженцев накаляются. https://www.vesti.ru/article/ 
1736195  

15 KP. (2015). Станет ли нашествие мигрантов с Ближнего Востока закатом Европы. 
https://www.kp.ru/daily/26431/3303620/  

https://www.kp.ru/daily/26429.5/%203301452/
https://www.kp.ru/daily/26429.5/%203301452/
https://www.vesti.ru/article/%201736195
https://www.vesti.ru/article/%201736195
https://www.kp.ru/daily/26431/3303620/
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can be paraphrased as “debate flared up”. Various languages, such as Turkish, 

show similar logic. For example, “tartışma alevlendi”, or “skandal patladı” 

(scandal exploded). The continuous process can be expressed as a “boiling 
process” such as in “passions are boiling”. This is based on the metaphor INTENSE 

EMOTIONS IS HEAT and INTENSITY IS TEMPERATURE. In fact, many of these 

examples indicate the intensification in the degree of temperature. 

Lastly, allusions also can contribute to dramatization and exaggeration. Any event 
can be compared or associated with another event of greater scope. They include 

not only dramatic events in the history of humanity but also mythic and legendary 

stories. For example, the Trojan War, the Fall of the Roman Empire, the Great 
Migration of People, the Colonization era, the Second World War, the Lord of the 

Rings, Odysseus, are amongst many others which can be mentioned. Events, 

actors, incidents, and results in these stories can intermingle with modern realities. 
Furthermore, storytelling techniques may also be transferred to political speeches 

and news reports. To illustrate, fiction narratives, either cinema or novel, often 

employ weather conditions to mirror the mood of an episode or a scene. Rain can 

symbolize grieving and crying. In different contexts, a moment can be described 

as rainy, cold, or hot. 

 

CONCLUSION 

Exaggeration can trick people’s perceptions, it plays with their emotions, and 

offers an alternative vision of events. There are discourse domains where 

figurative expressions and symbols are precisely used for persuasive reasons 

(Claridge, 2018). Advertising and politics have been traditionally such fields. 
Hence, it is imperative to know the intention of the discourse producer. The 

receiving end of discourse must be capable of distinguishing between true and 

false messages.  

Exaggeration helps to impose agenda on the audience (see Swarz, 1976: 113). In 

politics, it is used to manipulate facts, to stigmatize the “scapegoats”, to create 

memorable slogans. Exaggeration enables to discredit political rivals, to amplify 
“their” failures (and downgrade their success), to magnify “our” achievements 

(and understate our bad decisions). This is also what is called the “ideological 

square”. In other words, according to Van Dijk (2006b: 734), ideological 

discourse contains four strategies: Emphasizing their bad things, de-emphasizing 
their good things, emphasizing our good things, and de-emphasizing our bad 

things. Thus, users of exaggeration, concentrating on specific aspects and ignoring 

others, are able to structure reality in certain ways that are beneficial to them. 

Politicians and media organizations frequently exaggerate and dramatize events, 

especially when it concerns opposing political powers or minority groups. They 

do not overlook the power of this rhetorical instrument to convey an ideological 
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message. It operates at all levels of the political hierarchy. With the help of these 

tropes, the media tend to sensationalize events. Heavy dramatization is not 

restricted to merely tabloids (see Bednarek, 2006: 194), it is present in most genres 

and styles.   

Exaggeration can be considered a form of deception. It portrays the world the way 

it is not. It could be compared to a sort of magnifying lens. When people look 

through it, they are deluded, as what they see is only the modified reality. At the 
same time, as not everything is hyperbole, by identifying where the lens is applied 

you can also understand what is of importance to those who try to misrepresent 

the reality. 
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OLYMPE DE GOUGES’TAN NEZİHE MUHİDDİN’E 

DEVRİMLERİN YOK SAYDIĞI KADINLAR 

Fatma İlknur Akgül
*
 

 

Öz: Bu çalışmanın temel amacı, iki feminist kadın örneğinden hareketle Fransız 

Devrimi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının ardından ulus-devlet inşa sürecinde, 

siyasi hak talebinde bulunan kadınların nasıl görmezden gelindiklerini hatta 
baskıya maruz kaldıklarını ortaya koymaktır.  Olympe De Gouges, Fransız 

Devrimi sürecinde kadın hakları mücadelesi veren ancak bu mücadeleden dolayı 

giyotine gönderilen öncü bir kadındır. Benzer biçimde Nezihe Muhittin de 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de kadınlar için siyasi haklar elde etmek 

adına mücadele etmiş, ancak rejim tarafından dışlanmış ve itibarsızlaştırılmıştır. 

Bunun sonucunda ruh sağlığını yitirerek geriye kalan ömrünü akıl hastalıkları 

hastanede tamamlamak zorunda kalmıştır. Çalışma bu iki öncü kadın örneğinden 
hareketle kadınların siyasal haklarını elde etme mücadelesinin iktidar tarafından 

nasıl bastırıldığına dikkat çekmeye çalışmaktadır. Gerek Fransa’da gerekse 

Türkiye’de devrimden sonra kadınlar eğitim ve çalışma yaşamında haklara 
kavuşurken siyasi haklardan mahrum bırakılmıştır. Bunun temelinde siyasi alanın 

erkek alanı olduğu düşüncesi yatmaktadır. İki ülkede de devrim sonrasında 

kurulan yeni rejimde siyaset erkek işi olarak görüldüğü için kadınlar bu alanın 
dışında tutulmuş ve kendilerine ulusun annesi anlamında annelik rolü 

yüklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Olympe de Gouges, Nezihe Muhiddin, Devrim, Ulus, Ulus-

Devlet, Kadın Hakları, Siyasal Katılım. 

 

WOMEN IGNORED BY REVOLUTIONS: FROM OLYMPE DE GOUGES 

TO NEZIHE MUHIDDIN 

Abstract: The major goal of this study is to show how women who desired political 
rights were disregarded and even oppressed in the nation-state building process 

after the French Revolution and the proclamation of the Turkish Republic, using 

the example of two feminist women. Olympe De Gouges was a trailblazing woman 

who battled for women's rights during the French Revolution and was sentenced 
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to death as a result of her efforts. Similarly, in the early years of the Republic, 

Nezihe Muhittin struggled for women's political rights in Turkey, but was shunned 

and despised by the state. She lost her mental health as a result, and she spent the 
rest of her life in a mental health facility. The study uses the instances of these two 

pioneering women to highlight how the government suppresses women's battle for 

political rights. Women were deprived of political rights after the revolution in 

both France and Turkey, while gaining rights in education and the workplace. 
The concept that the political arena is a masculine realm is at the heart of this. 

Because politics was considered as a man's work in the new regimes founded 

following the revolutions in both nations, women were excluded from this sector 

and given the duty of mother to raise children for the newly established nation. 

Keywords: Olympe de Gouges, Nezihe Muhiddin, Revolution, Nation, Nation- 

State, Women’s Rights, Political Participation 

 

“…tarih yazmak, tarih yapmak kadar zordur. 

Tarihi yazan tarihi yapana sadık kalmazsa 

aranan hakikat insanı şaşırtacak bir durum 

alır”. Mustafa Kemal Atatürk 

“Kadın bedeni en büyük muharebe alanıdır. 

İktidar mücadeleleri bu alan üzerinde verilir”. 

Ömer Çaha 

 

GİRİŞ 

1789 yılında Fransa’da halkın başlattığı “Liberté, Egalité, Fraternité (Özgürlük, 

Eşitlik, Kardeşlik)” sloganlarından oluşan halk talepleri, çok kısa bir sürede 

Fransız Devrimine dönüşerek dünyadaki dengeleri yerinden oynatmıştır. Bastille 
kalesinin halk tarafından basılmasıyla başlayan, Kral XVI. Louis’nin tahttan 

indirilmesi ve kraliçeyle birlikte idam edilmesine kadar uzanan süreç, tarihte 

“Fransız Devrimi” olarak bilinmektedir. Bu devrimden sonra artık dünyada hiçbir 

şey eskisi gibi olmamıştır. Fransız Devrimiyle beraber toplumsal ve siyasal hayatı 
kökten değiştiren, ulus-devletlerin oluşumuyla yeni bir devlet örgütlenmesi ortaya 

çıkmıştır. Ulus-devlet, belli bir tarihsel dönemdeki siyasi iktidarın, vatandaşlık 

temelinde kurduğu siyasi bir yapılanmadır. Ulus-devlet siyasal bütünlük ve 
birliğini vatandaşlık unsuruyla birleştirerek egemenlik gücünü 

kurumsallaştırmaktadır (Akpınar, 2021: 36-7). Kurulan vatandaşlık bilinciyle 

bireylerden görev ve sorumluluklarının farkında kurallara uyan bireyler olarak 

davranmaları beklenmektedir. 
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İnsanlık tarihini etkileyen tarihsel olaylar ve devrimler incelendiğinde kadınların 

yer almadığı ya da ön saflarda bulunmadığı bir mücadele olmamıştır. 14 Temmuz 

1789’da Bastille Kalesini ele geçirmek için nişanlısıyla beraber çarpışanların 
arasında 18 yaşında Marie Charpentier isimli genç bir kız vardır. Marguerite 

Pinaigre isimli kadın da topçulara cephane taşırken ölen Fransız Devrimi 

kahramanı bir kadındır. Bastille Kalesine baskına gidenlerin en az üçte birinin 

kadın olması, Versailles Sarayına yapılan yürüyüşün de kadınlar tarafından 
planlanması, başlatılması ve direnişe katılanların çok büyük çoğunluğunun 

kadınlardan oluşması bu halk hareketinin adının tarihe “Kadınların Yürüyüşü” 

olarak yazılmasına neden olmuştur (Karakuş, 2021). Türk devrimi öncesinde, 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Erzurumlu Nene Hatun, beşikteki 

bebeğini bırakıp mahallede örgütlediği kadınlarla, Türk askerlerine desteğe 

koşmuştur. Yine 1921 yılında Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, sırtındaki bebeği 
ile cepheye mermi taşırken donarak ölen Şerife Bacı gibi adını yazamadığımız 

sayısız kadın, Türk kadınının kurtuluş mücadelesinde nasıl yer aldığını 

göstermektedir.  Cephe gerisinde, cephede ve her alanda hiç tereddüt etmeden 

mücadeleye koşan bu kadınlar özel yaşam alanlarından çıkarak her alanda 
fedakârca mücadele vermişlerdir. Tarih boyunca toplumlarda bağımsızlık, eşitlik, 

özgürlük vs. mücadelesi verilirken cinsiyet ayrımı, özel alan ve kamusal alan 

ayrımı gibi kadın ve erkeği ayrıştıran bir tutum takınılmamıştır. Tüm insanlar 
cinsiyet ayrımı olmaksızın, tek vücut halinde tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırmak 

için ortak bir özgürlük mücadelesi içinde olmuşlardır.  

Gerek Fransa’da gerekse Türkiye’de kadınların bu süreçlerde oynadığı roller bu 

kadar değildir. Kadınlar, toplumlarının modernleşme sürecinde ve ulus-

devletlerin oluşma sürecinde önemli aktörler arasında yer alarak birleştirici bir 
güç olmuşlardır (Avcil, 2020: 481). Fakat kadınların bütün süreç boyunca 

aldıkları görevler ve bulundukları faaliyetler modernleşmenin tarihi yazılırken 

unutulmuştur (Sancar, 2014). Devrimlerin sonrasında kurulan ulus-devletlerin 
oluşturduğu toplumsal yapıda kadının kaderi değişmemiş, konumu ve yeri erkeğin 

gerisinde kalmış, kadın adeta yok sayılmıştır. Buna rağmen kadınlar asırlardır 

yaşamlarını ilgilendiren tüm konularda ve toplumsal ilişkilerinde erkekler 
karşısında ikincil konumda kalmış olsalar da hakları için mücadele etmeyi asla 

bırakmamışlardır. Kadın mücadelesi 1789 Fransız Devrimi ile zirve noktasına 

ulaşmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kadınları da Fransız kadınlarını takip 

ettikleri için burada oluşan sosyal ve düşünsel ortamdan etkilenmişlerdir.  

Bu çalışmada öncelikle ulus-devlet inşa sürecinde Fransa’da ve Türkiye’de 
kadınların siyasal hak talepleri karşısında karşı karşıya kaldığı ikincil konum 

üzerinde durulacaktır. Ardından Fransız Devrimi ve Cumhuriyetin ilanıyla, iki 

devrimin ardından, düşünce ve eylemleriyle kadınların siyasal haklarını 
kazanmalarına ömürlerini adamış olan iki kadın Olympe de Gouges ve Nezihe 

Muhiddin’in bu süreçte verdiği mücadele ele alınacaktır. 
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I. ULUS-DEVLET İNŞA SÜRECİNDE KADIN 

Yalnızca bir cinsiyete ait olarak kabul edilen hakların diğer cinsiyet için 

tanınmaması, eşitsiz iktidar ilişkilerini içinde barındırmaktadır. Bu hakların 

genellikle erkekler lehine, kadınlar aleyhine tanımlandığı görülmektedir. Eşitsiz 

iktidar ilişkilerine rağmen devrimlerde ve sonrasında gerçekleşen ulus-devlet inşa 
süreçlerinde kadınların da aktif rol aldığı görülmektedir. Kadının içinde olmadığı 

bir toplumsal yapıyı tahayyül etmek zaten imkansızdır. Fransız Devrimi, “hem 

ulus devleti hem de ulusal yurttaşlığın modern kurumunu ve ideolojisini icat 
etmiştir” (Saygılı, 2010: 91). Ulus-devlet kavramındaki ulus, Benedict Anderson 

(1991)’a göre “tahayyül edilmiş bir topluluk” olarak tanımlanmaktadır. Çağhan 

Kızıl da (2007) ulus-devleti “ulusunu yaratmış bir devlet” olarak 
tanımlamaktadır. Anderson’un tanımından hareketle, “ulus” hayal edilmiş sınırlı 

bir siyasal topluluk olarak değerlendirilirse, tüm insanları kapsamayan bir kavram 

olduğu söylenebilir. Bu sınırlar çerçevesinde, toplumsal cinsiyeti üzerinden kadın 

ve erkeğin birbirinden farklılığı ya da ayrılığını temel alarak erkeği üstün kılan, 
kadının sınırlarını belirleyen bir çerçevede ulus-devlet varlığını oluşturmuştur. 

Anderson, ulus-devletin içinde barındırdığı tüm eşitsizliklere rağmen yüzyıllardır 

varlığını sürdürmesini aşağıdaki sözler ile ifade etmektedir: 

Her ulusta fiilen geçerli olan eşitsizlik ve sömürü ilişkileri ne olursa olsun, ulus 

daima derin ve yatay bir yoldaşlık olarak tasarlanır. Son iki yüzyıl boyunca 

milyonlarca insanın, birbirlerini öldürmekten çok, böylesi sınırlı hayaller 

uğruna ölmeye razı olmalarını mümkün kılan şey son kertede bu kardeşlikti[r] 

(2007: 22). 

Ulus-devlet kurgusunun, eril tahakkümün bir aracı olarak konu kadınlar olunca 
uygulamaya nasıl yansıdığını anlamak, kadın hakları konusunda yıllardır verilen 

mücadeleyi çözümlemek için oldukça önemlidir (Chatterjee, 2005: 214-25). Ulus-

devletler, kadınların hakları için mücadele etmesine imkan tanımayan, kendi 
sistemiyle uyumlu bir hiyerarşi düzeni içinde toplumsal cinsiyet rejimini yeniden 

kurmaktadır. Anne McClintock’a göre ulus-devletler, “kurumsallaşmış toplumsal 

cinsiyet ayrımına dayanır” (1993: 61-80). Ulus-devlet kendi meşruiyetini 

yaratmak için farklı söylemlerden faydalanmaktadır. Bu ortam kadına özgürlük 
alanı tanımamaktadır. Alim Yılmaz’ın adil bir toplum yapısı için özgürlüğün 

oluşmasına ortam oluşturan ögelerin önemine vurgu yaptığı aşağıdaki sözler 

kadının iktidarın algısındaki konumuna vurgu yapmaktadır: 

Özgürlüğü esas alan bir siyaset teorisi ‘iyi’ toplumun değil, ‘adil’ toplumun 

doğasını araştırmalıdır… Özgürlük kavramı hukuk, devlet, iktidar, sosyal 

düzen, eşitlik ve sorumluluk gibi kavramların da değerlendirilmesini 

gerektirmektedir. Siyasî ya da ahlâkî olarak özgürlük, kısıtlamadan muaf olma 

durumu olarak tanımlanabilir (2018: 68-75). 
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Sylvia Walby, toplumsal cinsiyet ve ataerkinin oluşturduğu iktidar ilişkilerinin her 

toplumda farklı yaşandığını belirterek, bu ilişkileri kamusal ataerki ve özel ataerki 

olarak ikiye ayırmaktadır (2011: 49-50). Yasalar karşısında kamusal alanda kadın 
erkekle eşit haklara sahip olarak görünmektedir. Buna rağmen kadın, toplumsal 

cinsiyeti nedeniyle kendisine yüklenen geleneksel roller bakımından özel alana ait 

görüldüğü için erkekle eşit olamamaktadır.  

Ulus-devlet oluşum sürecinde iyi bir ulus yaratmanın temelinde aile yatmaktadır. 

Aile, toplumun en küçük birimi olarak toplumsal ilişkilerin sağlıklı yürümesi ve 
nüfus planlamasının yapılması gibi temel konularda büyük sorumluluk 

taşımaktadır. Aile düzeninde meydana gelecek en küçük maddi ve manevi 

problem, toplumun genelini etkileyerek siyasi açıdan yıkıma sebep olabilmektedir 
(Şerifsoy, 2011: 169). Bu bakımdan aile, ulus-devlet idealinin gerçekleşmesinde 

çok önemlidir. Floya Anthias ve Nira Yuval-Davis çalışmasında ailenin kültürün 

bir aktarıcısı olarak barındırdığı semboller vasıtasıyla, yalnızca cinsellik ve 

üremenin düzenlendiği bir alan olmasının yanı sıra çocuk ve kadınların beslenme, 
giyinme, eğitim, estetik vb. eşitlikçi değerleri yaratan ve yaşanmasına ortam 

hazırlayan bir alan olduğunu belirtmektedir (1989: 8-11). Bu sebeple ulus 

kavramının temel yapı taşı olarak toplumsal kimliğin oluşumunda kadın ve aileye 
özel bir yer verilmektedir (Kandiyoti, 2007: 173). Yüzyıllardır özel alan ve aileyle 

ilişkilendirilen kadının kaderi ulus-devlet içinde de değişmeyerek aynı 

kalmaktadır. Aşağıdaki bölümlerde ele alacağımız Fransa ve Türkiye örneklerinde 
olduğu gibi ulus-devlet ideolojisi üzerinden kendini oluşturan ülkelerde inşa 

edilmek istenen kadın örneği birbiriyle benzerlik taşımaktadır. 

 

II. FRANSIZ DEVRİMİ VE KADINLARIN ROLÜ 

Fransa’da bireylere hiçbir özel alan tanımayan siyasal ve feodal sistem, 1789 

yılında gerçekleşen Fransız Devrimi ile sona ermiştir. Fransız Devrimi, insanlık 

tarihinin en büyük toplumsal hareketlerinden biridir. İnsanı temel alan düşünce 
yapısından oluşan yeni siyasal ve toplumsal anlayış, Fransız Devrimi sonrasında 

tüm dünyayı etkisi altına alan bir ideoloji haline gelmiştir (Aslan, 2013: 21). 

Bireyin önünde yeni ufukların açılması anlamına gelen devrim, beraberinde 26 
Ağustos 1789 tarihinde Kurucu Ulusal Meclis tarafından ilan edilen İnsan ve 

Yurttaş Hakları Bildirisi ile evrensel bir yapıt olarak insanlık tarihinde önemle 

yerini almıştır (Ağaoğlu, 2020: 195-6). 

Fransız ressam Moreau tarafından 1775 yılında, başında bulunan özgürlük 

şapkasıyla dönemindeki özgürlüğün sembolü olarak çizilen Marianne figürlü 
tablo, halk arasındaki rivayete göre Marsilya halkını eski rejim aleyhine kışkırtan 

bir kadını temsil etmektedir. Tablodaki Marianne figürünün, “Özgürlük 

Tanrıçası” olarak devrimin sembolü haline gelmesi, ülkenin birçok yerine 
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heykellerinin dikilmesiyle taçlandırılmıştır. Marianne heykelleri ülkede Birinci ve 

İkinci Cumhuriyet döneminde sembolik değerini kaybettiği için kaldırılsa da, 

Üçüncü Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle yeniden özgürlük ve devlet sembolü 
olarak eski yerini almıştır. Marianne figürünü, ulus-devlet düşüncesinin 

doğrultusunda paralarda, posta pullarında ve tüm resmi kurumlarda kullanan yeni 

Cumhuriyet yönetimi, kadınları Cumhuriyet’e hizmet eden özgür Marianne’lere 

dönüştürmeyi istemektedir (Çaha, 2021: 43). Marianne figürü üzerinden kadının 
Cumhuriyet’in sembol değeri olarak kabul edilmesiyle, Fransız Devrimi ile kadın 

hakları açısından önemli kazanımlar elde edilmiş gibi gözükse de,  gerçek böyle 

değildir. Fransa kadınlara erkeklerle eşit haklar tanıma konusunda diğer Avrupa 
ülkelerinin oldukça gerisinde kalmış bir ülkedir. Kadınlar ancak 1884 yılına 

gelindiğinde kamu okullarında örgün eğitim hakkına kavuşabilmiştir. Fransa’da 

erkeklere seçme seçilme hakkı 1848 yılında vermişken, kadınlara bu hakları ancak 
1944 yılında vermiştir. Ne var ki Fransa’da kadınların parlamentodaki oranı 1968 

yılına kadar yüzde 2’nin, 1997 yılına kadar da yüzde 6’nin üzerine çıkamamıştır 

(A.g.e.: 43-4).  

Jean Jacques Rousseau düşünceleri ile Fransız Devriminin şekillenmesinde 

önemli rol oynamış bir filozoftur (Aydın, 2007: 143). Rousseau’nun düşünceleri 
kadını erkek karşısında ikinci konumda kabul eden bir doğrultudadır. Rousseau, 

kadınların özel alanda ataerkil ve patriarkal değerlere göre bir tutum takınması 

gerektiği üzerinde durmaktadır. Ona göre kamusal alan ataerkildir ve erkekler 
yaptıkları toplumsal sözleşme ile devleti kurmuşlardır. Oldukça doğal olan bu 

durum sebebiyle kadın özel alanda kalmalıdır. Fransızlar için ülkenin 

“babavatan” olarak kabul edilmesi ve düşünülmesi, Fransız toplumundaki 

kültürel yapının patriarkal değerlerden oluştuğunun bir örneğidir (Çaha, 2021: 

44).  

Fransız Devriminin gerçekleşmesinde pek çok kadının yer aldığı bilinmektedir.  

Olympe de Gouges, Claire Lacombe, Théroigne Méricourt, Lucile Desmoulins, 

Pauline Léon, Charlotte Corday, Etta Palm d’Aelders, Madam Tallien, Manon 
Roland bu öncü kadınlar arasında en ön planda olan isimlerden bazılarıdır 

(Serebryakova, 1998). Tarihe ismi geçen ya da geçmeyen bu kadınlarda erkelerle 

eşit paylaşımlı, insan haklarını esas alan bir devlet kurmak için mücadele 

vermişlerdir. Ne vardır ki, devrimden sonra büyük hayal kırıklığı yaşadıkları gibi 
bazıları siyasal alanda erkeklerle eşitlik talep ettiği için ağır biçimde 

cezalandırılmıştır. Bunların başında oy hakkı mücadelesi verdiği için giyotine 

gönderilerek öldürülen Olympe de Gouges gelmektedir.  
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III. OLYMPE DE GOUGES VE KADIN HAKLARI BİLDİRGESİ 

Fransız Devriminin insanları kitleler halinde harekete geçiren “özgürlük, eşitlik 

ve kardeşlik” vaatleri kadınları kapsamıyordu. Fransızların özgürlük ve eşitlik 

arayışlarındaki direniş ve ayaklanmalarda kadınlar hareketi başlatan ve ön 
saflarda mücadele eden olmuş olsa da devrim amacına ulaştığında kadınlar 

kazanımların dışında bırakılmışlardır. Devrimci erkeklerin istediği, bu devrim 

sonucunda kadınların özel alanlarında kalmaları ve kamusal alanda yalnızca 

medeni haklarını kullanmak için görünür olmalarıydı. Yeni yönetim, 23 Mayıs 
1795’te beş kişiden fazla gruplar halinde toplanan kadınların tutuklanacağını 

duyurarak, kamusal alanda kadının var olmasını engellemek için çeşitli yasak ve 

kısıtlamalar getirdi (Çakmak, 2007: 729). Tüm bu yasaklama ve kısıtlamalara 
rağmen kadınlar, siyasal hak talepleri için mücadele vermeyi kesinlikle 

bırakmadılar. Kadınların siyasal hakları için mücadele eden kadınlardan biri olan 

Gouges (1748-1793), yazdığı “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi” 

nedeniyle Fransa tarihinde kraliçe Marie Antoinette’ten sonra ölüm cezasına 

çarptırılarak giyotin ile idam edilen ikinci kadındır. 

Gouges, kadınlar üzerindeki erkek hegemonyasının dünyadaki tüm eşitsizliklerin 

ve adaletsizliklerin sebebi olduğunu iddia etmekteydi. Onun düşüncesine göre, 

Fransız Devrimi amacına ulaşamamış, yalnızca hegemonyanın yer değiştirmesine 
uygun ortamı yaratmıştır. Gouges, bu konuda hissettiği rahatsızlığını anlatmak 

için kraliçe Marie Antoinette’e yazdığı mektupta şöyle demektedir: “Bu Devrim 

ancak bütün kadınlar kötü kaderlerinin farkında olurlarsa ve toplumdaki 
haklarını alamadıklarının bilincine varırlarsa tamamlanacak[tır]” (A.g.e.: 741). 

Fransız Devrimi, Gouges için hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle 

yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmek için devrimin ardından kadınlara şöyle 

seslenmiştir: 

Ey kadınlar! Gözlerinizi ne zaman açacaksınız? Bu Devrimden ne kazandınız? 

Daha pervasız bir aşağılanma, daha aleni bir küçümseme. Yozlaşma 

yüzyıllarında sadece erkeklerin zayıflığına hükmettiniz. İmparatorluğunuz 

yıkılıyor, geriye ne kalıyor? Erkeğin adaletsizliklerinin mahkumiyeti. Doğanın 
bilge kararlarına dayandırılan, irsi mülkiyetin üzerinde hak talebi (Landes, 

1990: 114). 

Gouges, devrimden sonra ilan edilen “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin” bir 

aldatmaca olduğunu düşünmektedir.  Bildiride geçen “insan” kelimesi, insan 

olarak yalnızca erkekleri tanımaktadır. Oysa bu mücadelede kadınlar en ön safta 

yer almıştır. Gouges, bunun üzerine bu bildirinin yalnızca erkekleri kapsadığını 
ve kadınları yok saydığını göstermek için, 1791 yılında Fransa Anayasası 

yayınlanır yayınlanmaz, 7 Eylül 1791’de on yedi maddeden oluşan “Kadın ve 

Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni” yayınlamıştır (Sarin, 2019: 76). Bildirgede 
yer alan aşağıdaki sözler bir kadının yalnızca kadınların hakları için haykırışının 

yazıya dökülmüş halidir: 
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Madde1. Kadın özgür doğar ve erkeklerle eşit haklara sahip olarak yaşar. 

Toplumsal farklılıklar yalnızca genel yarar nedeniyle kabul edilebilir. 

Madde 10. Hiç kimse, esaslı derecede farklı olsa bile, düşüncelerinden dolayı 

koğuşturulamaz. Kadın idam sehpasına çıkma hakkına sahiptir. Bu nedenle 

eylem ve ifadeleri yasalarla korunan kamu düzenini bozmamak koşuluyla, 

konuşma kürsüsüne de çıkma hakkına sahip olmalıdır. 

Madde 16. Hakların güvence altına alınmadığı ve güçler ayrılığının 

benimsenmediği bir toplumun anayasası yoktur. Eğer ulusu oluşturan 

bireylerin çoğunluğu, yapımına katılmamışsa, o anayasa yoktur ve geçersizdir 

(Göztepe, 1996: 186-8). 

Bildirgenin yukarıda yazılı olan üç maddesinde de görüldüğü üzere, Gouges 

kadının da bir insan olduğuna ve bir insan olarak erkeklerle eşit haklara sahip 

olmasından daha doğal bir şey olmadığına vurgu yapmaktadır. Fakat Gouges’in 

bu teşebbüsünün bedeli canından olmasıyla neticelenmiştir. O tarihte Fransa’da 
yayınlanan Le Moniteur Universal gazetesinde, Gouges 10 Kasım 1793 tarihinde 

idam edildikten sonra, “Olympe de Gouges… Devlet adamı olmak istedi ve yasa 

onu, cinsiyetine yakışan erdemleri unuttuğundan dolayı cezalandırdı”, sözleriyle 
idamı duyurmuştur. Gazete bu idamın bütün bozguncu ve komplocu kadınlara bir 

ders olması gerektiğine vurgu yapmıştır (Akgül, 2021: 65). 

Resim: Olympe de Gouges’ un giyotinde idam sahnesinin tasviri. 

 

Kaynak: Merve Öke, 2020, Fransız Devrimi’nin Jironden Feministi: Olympe 

de Gouges. https://gaiadergi.com/fransiz-devriminin-jironden-feministi-

olympe-de-gouges/  

Olympe de Gouges'un kadınların siyasal hakları hareketinde önemli bir aktör 
kabul edilmesinin sebebi, Fransız Devrimiyle evrensel olduğu iddia edilen 

hakların, yalnızca erkek cinsi ile sınırlı olması dolayısıyla evrensel olamayacağını 

açıkça ortaya koymasından gelmektedir. Gouges kadınların durumunu bu haliyle 

https://gaiadergi.com/fransiz-devriminin-jironden-feministi-olympe-de-gouges/
https://gaiadergi.com/fransiz-devriminin-jironden-feministi-olympe-de-gouges/
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kabul etmeyerek kadına yönelik bu sınırlandırmayı sorgulamıştır. Ataerkil sistemi 

sorgulamasının bedelini de canıyla ödemiştir.  

 

IV. TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DEVRİMİ,  

KADINLAR VE ULUS İNŞASI 

Türkiye’de kadınların siyasal hakları için verdikleri mücadele Birinci Meşrutiyet 
dönemine kadar uzamaktadır. Fransa’daki gelişmeleri yakından takip eden 

Osmanlı kadınları buradaki gelişmelerden ve kadın hareketinden etkilenmişlerdir. 

Dünyada pek çok alanda meydana gelen değişiklikler Osmanlı’daki kadınların 
yaşamlarında kadın hakları konusunda farkındalık bilinci oluşturmuştur. 

Öncelikle Gayri-Müslim kadınlar arasında başlayan toplumsal hayatta görünür 

olma Tanzimat Fermanı ile özellikle eğitimli kadınlar arasında hız kazanmıştır 
(Çaha, 2006: 178). Fransız Devriminin estirdiği rüzgar, İkinci Meşrutiyetin ilan 

edilmesiyle birlikte vatanın her köşesinde yaşayan eğitimli kadınları kapsayan bir 

kadın hareketine dönüşmüştür (Gürbüzoğlu, 2013: 11).  

Nezihe Muhiddin ve Halide Edip Adıvar gibi öncü kadınların içerisinde olduğu 

hareket Cumhuriyetin ilanıyla tıpkı Fransa’da olduğu gibi yeni rejimin baskısıyla 
karşı karşıya kalmıştır. Kadın ve erkeğin cephede omuz omuza mücadele vererek 

kazandığı Kurtuluş Mücadelesinin ardından kurulan yeni Cumhuriyet rejiminde, 

kadını ikincil konuma mahkum eden, “kadınsız kadın hakları” (Zihnioğlu, 2000: 
22) devrimi gerçekleştirilmiştir. Kadınlara toplumsal hayata medeni kanunla bir 

takım haklar verilmiş olsa da siyasal haklar konusunda 1934 yılına kadar durum 

böyle olmamıştır. Yeni kurulan rejim kendi istediği doğrultuda, rejimin 

verdiklerini kabul eden bir kadın profili yaratmaya çalışmıştır.  Siyasal haklarını 
talep eden, otoritenin verdiğini kabul etmeyen kadınlara karşı baskı ve yıldırma 

politikası uygulanmıştır. Eşitlik temelinde bir modernleşme anlayışı takip 

edilmesine rağmen kadın siyasi anlamda bu eşitliğin dışında tutulmuştur (Göle, 
2020: 21-2). Yaprak Zihnioğlu yeni kurulan Cumhuriyet rejiminde kadına 

yüklenen rolü aşağıdaki sözlerle ifade etmektedir: 

Görünüşteki kadın haklarından yana söylemine karşın Cumhuriyet'in kurucu 

kuşağı, kadınları ulusun yaratıcıları, etken bireyler, siyasi failler/eyleyiciler 

olarak görmedi. Kemalistlere göre kadınlar yeni rejimin siyaset-dışı, edilgen 

seyirci ve destekleyicileri olmalıydı. Patriyarkal ve indirgemeci bir yaklaşımla 

kadınların toplumdaki rolü “vatana asker/evlat yetiştiren anneler” olarak 

tanımlandı. Cumhuriyet Halk Fırkası, yasal/toplumsal uygulamalarıyla kamu 

ve özel alan ikiliğini kadınlar aleyhine oluşturdu; böylece kadın haklarının 

sınırlarını belirledi ve kadınlara bu sınırları “gönülden” kabul ettirmek için 

öncü kadınların ve örgütlerin üzerinde baskı uyguladı (2000: 22).  

Ülkenin yeni rejiminin yöneticileri, kadınlara uygun görerek verdikleri hakları 
uluslararası camiaya karşı ülkenin modernleşmesinin bir simgesi olarak 
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sunmuşlardır. Kadınların haklarını elde etmesinin altında yatan büyük kadın 

mücadelesini görmezden gelmişlerdir. İktidar olarak, “kadınlara haklarını 

verdiklerini” toplumsal hafızalara yerleştirerek oluşturdukları algıyı, toplumsal 

söyleme dönüştürerek tarihe geçirmişlerdir (A.g.e.: 23). 

 

V. NEZİHE MUHİDDİN VE KADINLAR HALK FIRKASI 

Nezihe Muhiddin, 1889 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğmuş, 1958 
yılında ölmüş, kadınların haklarını kazanmaları adına verdiği mücadeleye ömrünü 

adamış bir kadındır. İstanbul’da eğitimli bir ailede dünyaya gelen Muhiddin’in 

Fransızca, Almanca, Farsça ve Arapça dillerine hakim olması, dünyada olan 
gelişmeleri yakından takip etmesine imkan sağlamıştır. Öncü bir kadın olan 

Muhiddin’in kadın hakları mücadelesi, Meşrutiyet ve Cumhuriyet gibi iki farklı 

siyasal ve düşünsel yapıda gerçekleşmiştir (A.g.e.: 64). Bu mücadele sürecinde 
Muhiddin, “kadınların doğuştan insan haklarına sahip olmaları gerektiğini değil, 

kadınların haklara sahip olmaya layık olduğunu kanıtladığını” (A.g.e.: 103) öne 

sürmüştür. Bu konudaki düşüncesini dönemin Vakit adındaki gazetede yayınlanan 

bir makalesinde aşağıdaki şu sözleriyle beyan etmektedir:  

Fedakâr erkeklerimiz memleket için kanlarını akıtırken Anadolu’nun asil 

kadını, ele kazma kürek alarak çocuklarının nafakasını temin etti, onunla da 

kalmadı aziz toprağını tehlikede görür görmez tüfeğini omuzlayıp hududa 

koşarak bu vatanın sadık ve hakiki evlatları olduğunu ispat etti. Bünye-i 
ictimaiyemizin her bir uzvunda bariz ve fiili bir rolü olan kadınlarımız siyasi 

hakkından da istifade etmeye hak kazanmıştır (Kaçar, 2020: 128). 

Muhiddin, Cumhuriyetin ilanından önceki dönemde “Hanımlara Mahsus 

Gazete’de” yazılar yazmış, “Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası’nda” sanatla ilgili 

yazılar yazmış (Akagündüz, 2018), çeşitli kurum ve derneklerin kuruculuğunu ve 

yöneticiliğini yapmış entelektüel bir kadındır. Osmanlı döneminde dergi ve 
dernekler vasıtasıyla yaptığı yayın ve çalışmalarla kadınların sesi olmaya çalışan 

Muhiddin, Cumhuriyet dönemi ile kadınların siyasal haklarını kazanması adına 

adımlar atmıştır.  

1923 yılı Nisan ayında Mecliste seçim kanunu üzerinde bir değişiklik yapılmıştır. 
Söz konusu değişiklikte kadınların seçme hakkı konusu konuşulması yerine, “Her 

elli bin erkek bir mebus seçer” maddesi, “Her yirmi bin erkek bir mebus seçer” 

maddesi olarak değiştirilmiştir.  Bu görüşmeler esnasında Bolu Milletvekili olan 

Tunalı Hilmi, mecliste yaptığı konuşmada, kadınlara da seçme ve seçilme hakkı 
verilmesi gerektiğini dile getirmiş, ne var ki, birçok milletvekillinin aşırı tepkisi 

ile karşılaşmıştır. Bu oturumda kadınların siyasi hakları ile ilgili olumlu bir sonuç 

alınamamıştır. Erkekler tarafından kendilerine siyasal hak tanınmayacağıyla bir 
defa daha yüzleşen kadınlar, Muhiddin önderliğinde siyasi parti kurma 
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girişiminde bulunarak, 15 Haziran 1923’te “Kadınlar Halk Fırkası” adıyla bir 

siyasi parti kurmuşlardır. Parti tüzüğünün birinci, ikinci ve üçüncü maddesinde de 

görüldüğü üzere bu girişim kadınların siyasal hakları adına büyük bir atılım 

olmuştur: 

Madde 1. Kadınlar Halk Fırkası, kadınlarımızı memlekete yararlı olan 

etrafında yalnız dolaylı, fikren değil bilfiil toplayarak onları kadınlığa temas 

eden noktalarında katılımcı, dolayısıyla alakadar kısımlarımda doğrudan 

doğruya müessir, muavin ve tamamlayıcı olarak tatbik edecektir.  

Madde 2. Hukuk-i siyasilerimizin alınması ancak hak etme ve layık olmaya 

dayandığı cihetle, Türk kadını memleketin siyasi, iktisadi en mühim belirgin 
bir şahsiyet, kabiliyet ve faaliyet ispatına muvaffak olunca bütün bu safahat-ı 

tekamüliyyenin muhassalası olan siyasi hakkını temin edecek bir ‘umde’ 

ilavesine hak kazanacaktır.  

Madde 3. Memleketin sakinlerinden olan kadınların da belediye intihabadına 

iştirak etmeleri (Kaçar, 2020: 131). 

Kadınların siyasal haklarını kazanmaları adına yapılan bu büyük girişim Türk 
basınında hoş karşılanmamıştır. Bu girişimleri üzerinden kadınlarla alay edilerek, 

onlara karşı çok çirkin cinsiyetçi yakıştırmalar yapılmıştır. Dönemin ünlü Akbaba 

dergisi 21 Haziran 1923 tarihli sayısında, Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk 
Cemiyeti’nin o dönemde yayımladığı dokuz maddelik seçim beyannamesini, 

Kadınlar Halk Fırkası beyannamesine uyarlayarak hem kadınların girişimini hem 

de Muhittin ve beraberindeki kadınları toplumun algısında değersizleştirmeye 

çalışmıştır. Söz konusu yazının ilk dört maddesi şöyledir: 

Madde 1. Hâkimiyet kayıtsız şartsız kadınlarındır.  

Madde 2. Her koca, karısına itaate mecburdur. 

Madde 3. Bütün ev işleri erkeklere aittir.  

Madde 4. Erkek, kadının müsaadesi olmadıkça harem dairesinden dışarı 

çıkmayacaktır (Sarısakal, 2016 ’dan aktaran A.g.e.: 134). 

Muhiddin ve arkadaşlarının parti kurmak için verdikleri dilekçe, başvurularından 

sekiz ay sonra kadınların böyle bir hakları olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. 

Zafer Toprak (2012)’e göre yeni rejim, Kadınlar Halk Fırkası’nın kuruluşunu 
“tüm ulusu kapsayacak” bir biçimde kurgulanan Halk Fırkası’nın faaliyetini 

“bölücü” nitelikte bularak engellemiştir. Parti kurma yönündeki talepleri 

reddedilen kadınlar, parti tüzüğündeki kadınların siyasetle ilgili olduğu maddeleri 

değiştirerek bir dernek kurma girişiminde bulunmuşlardır. Bu taleplerinin de 
reddedilmemesi için rejim tarafından tehdit olarak görülmeyecek bir tüzük 

hazırladılar. Zihnioğlu, kadınların bu teşebbüsünü aşağıdaki sözlerle şöyle ifade 

etmektedir: 
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Birliğin siyasetle ilgisi olmadığı ibaresi bir madde olarak nizamnameye 
eklendi. Nizamnamedeki, kadınların “hukıik-i siyasiyyesinin” alınmasına 

ilişkin “ünlü” 2. Maddeyi kaldırdı ve yerine “Kadınlığı düşünsel ve toplumsal 

alanlarda yükselterek çağdaş ve gelişmiş bir yere eriştirmek” amacı geçirildi 

(Zihnioğlu, 2000: 150). 

Kadınlar nihayetinde 7 Şubat 1340 (1924) tarihinde, iktidarın kabul edebileceği 

bir tüzüğe sahip olan, “Türk Kadınlar Birliği” isimli bir dernek kurdular (Kaçar, 

2020: 59). Siyasal hak taleplerinden vazgeçmeyen kadınlar amaçlarına ulaşmak 
için strateji değiştirmiş oldular. Bu teşebbüsün ardından ünlü psikiyatri doktoru 

Mazhar Osman’ın kadınların siyasal hak talepleri karşısında “Sıhhi Sahifeler” 

dergisinde dile getirdiği aşağıdaki sözler, dönemin etkili isimlerinin kadınların 

siyasi hak arayışlarına bakışını ortaya koyması bakımından önemlidir: 

Kadın fikirden ziyade, hisle yaşayan bir mahlûktur… Kadın tahakküm için, 

ezmek için yaratılmamıştır. Mahkumiyetten, himayetten ve esaretten zevk 

alır… Kadın her gün aldanır, kaplanın gözyaşına, kurdun yalvarışına inanır… 
Erkek hayatta bir iş yapmak için çalışır, bir meslek sahibi olur. Kadın dışarıdan 

boyandığı, süslendiği gibi içerden de ilimle irfanla süslenir ki iyi bir zevc 

avlayabilsin… Bu hanımlarda evde yıkanacak çamaşır varken ne diye başka 

bir meşgale arıyorlar (Salman, 2014: 45-8). 

Muhiddin, Türk Kadınlar Birliği üzerinden yürüttüğü bu kararlı mücadelesinin 

neticesinde susturulmuştur. Amacından asla vazgeçmediği için iktidar tarafından 

tehdit olarak görülen Muhiddin, hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla 
itibarsızlaştırılarak ve kamuoyu önünde küçük düşürülerek rejim için ayak bağı 

olmaktan uzaklaştırılmıştır. Muhittin ve arkadaşlarının kurduğu Kadınlar Birliği 

1935 yılında devletin baskısıyla kapatılmak zorunda kalmıştır. Buna rağmen 
Muhittin’in itibarsızlaştırılması süreci iktidar yanlısı medya tarafından 

sürdürülmüştür. Kadınlar Birliği’nin kapatılması dönemin baskın medyası 

tarafından adeta bir bayram havasında karşılanmıştır. Zaten kadın hareketine 

başından beri muhalif davranarak, bu kadınları itibarsızlaştırmaya çalışan 
Cumhuriyet gazetesi, derneğin kapatılması haberini, “Çok Şükür Kurtulduk”, 

başlıklı bir yazıyla duyurmuştur. Söz konusu yazıda şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Oh, diyoruz aman kurtulduk! Artık her gün kusma eğilimi içinde bunalmaktan 
kurtulduk!” (Zihnioğlu, 2000: 165-6). Zihnioğlu, Muhiddin’in iktidar tarafından 

stratejik bir biçimde susturulduğunu aşağıda sözlerle şöyle anlatır: 

Kemalistlerin “yeni kadın” tasarımına uygun düşmeyen, Kemalist kadın 

hakları projesine kendisini uyarlayamayan ve otoriter bir siyasal ortamda kadın 

hakları alanında devletten bağımsız bir güç oluşturmaya çalışan Nezihe 

Muhiddin’in Türkiye'nin tarihinden silinmesi süreci, mahkemelerle yıldırma, 

unutturulma ve reddedişe dayalı bir yol izledi. Aleyhinde “yolsuzluk, 

sahtekarlık, emniyeti suiistimal” suçlamalarıyla birbiri ardına açılan 

davalardan, aklanarak veya beraat ederek değil, af kanunu ile kurtulabildi. Bu 
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davalar, kişisel itibarını kamu önünde kadın haklarını yeniden savunamayacak 

denli düşürmüştü (A.g.e.: 259-8). 

Yazdığı 20 romana, 300 kadar öyküye, kurduğu siyasi partiye ve dönemin en 

önemli derneklerinden birine rağmen Muhiddin’e 1990’lı yıllara kadar hiçbir 

edebi antolojide yer verilmemiştir. Bu da kendisinin bilinçli biçimde Türkiye’nin 

gündeminden silinmesi düşüncesinin bir sonucudur (Eskin, 2016: 325). 
Muhiddin’in hem kendinin hem de yazarlığının yok sayılması, rejim tarafından 

kadınların siyasal hakları için mücadele eden bir kadının nasıl toplumun 

belleğinden çıkarıldığını gözler önüne sermektedir. Muhiddin’den geriye kadın 
hakları hareketi adına bıraktığı geniş bir külliyatın yanı sıra aşağıdaki resimde de 

görüldüğü gibi mezar taşının üzerinde yazan “Kadınsız İnkılap Mümkün 

Değildir” sözü kalmıştır. 

Resim: Nezihe Muhiddin’in mezar taşında yazan ünlü sözü. 

 

Kaynak: Efdal Sevinçli, 2020, Nezihe Muhiddin ve Bir İzmir Öyküsü: “Ay ve 

Genç Kız”, http://kentyasam.com/2020/07/27/nezihe-muhiddin-ve-bir-izmir-

oykusu-ay-ve-genc-kiz/ 

Muhittin’in düşüncesine göre, ancak kadınların erkeklerle eşit bireyler olarak 
toplumsal, ekonomik ve siyasal hayata katılmalarıyla inkılaplar başarılı bir 

biçimde gerçekleşerek ulus-devlet inşası tamamlanabilir. Muhiddin’i kadın tarihi 

açısından önemli kılan, kadınların siyasal hakları uğruna ömrünü adamış ve bunun 
bedelini de susturulup yalnızlaştırılmak ve dışlanmak suretiyle son günlerini akıl 

hastalıkları hastanesinde geçirerek ödemiş, düşünce insanı ve eylemci bir kadın 

olmasıdır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İnsanlık tarihinde kadınların siyasal haklarının kazanılması ve bu hakların 

devrimlerden sonra kurulan yeni rejimler tarafından kurulan ulus-devletlerin 

anayasalarına girmesi için mücadele eden Gouges ve Muhiddin, idam sehpasında 
giyotinle ve susturulmak suretiyle yok sayılarak akıl hastalıkları hastanesinde son 

bulan ömürleriyle, kadınların pek çok şey borçlu olduğu iki kadındır. Bu 

kadınların yaşamları, kadın hakları için çalışmanın yanı sıra kadınların 

araçsallaştırılmasına karşı giriştikleri mücadele ile geçmiştir. Gouges, giyotin ile 
idam edilecek olduğunu bilmesine rağmen, “Kadınların giyotine gitme hakları 

varsa, kürsüye çıkma hakları da olmalıdır!”, diyerek tarihe adını yazdırmıştır. 

George Orwell, ünlü 1984 romanında, “Geçmişi kontrol eden geleceği kontrol 

eder, bugünü kontrol eden geçmişi kontrol eder”, sözleriyle her iki ülkede de 
devrimlerden sonra kurulan yeni rejimlerin ulus-devlet inşa sürecinde neden kadın 

üzerinde bu kadar ısrarla durduğunu açıklamak adına iyi bir örnektir. Tüm 

iktidarlar kendi bilgisini ve hakikatini yaratmaktadır. Belli bir sistem içinde 

kurgulanan hakikat de kendi rejimini oluşturmaktadır. Çakır, kadının ulus-devlet 

kurgusu aşamasında nasıl hakikatin dışında tutulduğunu şöyle anlatmaktadır: 

Ulus-devletler kurulup anayasalarda birey hak ve özgürlükleri tanınırken sivil 
ve siyasal hakları kadınlardan esirgendi. Nedeni ne olursa olsun, yeni devlet 

ve toplum biçimlerine yön verecek sözleşme, erkeklerin hakim ve belirleyici 

olduğu, kadınların dışlandığı ve haklarından mahrum edildiği bir şekilde 

şekillendi (Çakır, 2019: 77). 

Michel Foucault, iktidarın kendi hakikat rejimini yaratmasını aşağıdaki sözleriyle 

anlatmaktadır: 

Hakikat kendisini üreten ve destekleyen iktidar sistemleriyle ve kendisinin 

meydana getirdiği ve kendisini yayan iktidar etkileriyle döngüsel bir ilişki 

içindedir: hakikat rejimi… (bu rejim sadece) keşfedilecek ve kabul edilecek 

hakikatler bütünü değil, doğru ile yanlışın birbirinden ayrıldığı ve doğruya 

spesifik iktidar etkilerinin yüklendiği kurallar bütünüdür (Foucault, 2000: 84).  

16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa ve Amerika’daki cadı avlarında kadınlar kitlesel 

olarak katledilmişlerdir. İktidarın yarattığı hakikat rejimi kontrol edemediği, 
iktidarın normalinin dışındaki kadınları cadı olarak niteleyerek yok etmekten 

çekinmeden, işleyen sisteminin bozulmasını engellemiştir. Eğer Gouges ve 

Muhiddin o dönemde yaşamış olsaydılar muhtemelen cadı olarak nitelendirilerek 
yakılacak kadınlar arasında yerlerini alırlardı. Çakır iktidarların kadın üzerinden 

gerçekleştikleri bu faaliyetini aşağıda şöyle ifade etmektedir: 

Cadılara yönelik katliamlar ve terörün örgütlenmesinde kilise ve devlet 

arasında planlı bir işbölümü vardı. Kilise temsilcileri cadıları tespit ediyor, 

ideolojik gerekçelerini oluşturuyor ve sorgulamaları yönetiyordu. Devletin laik 
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organı ise işkence yapması ve en sonunda cadıları yakması için başvuruyordu 

(Çakır, 2019: 78). 

Ahmet Kemal Bayram (2005), kendi hakikatini oluşturan rejimin yalnızca bilgi 

dolaşımını düzenlemeyeceğini, neyin doğru neyin yanlış olduğunun da ölçütünü 

koyduğunu söylemektedir. İktidar böylece kendi hakikat rejimi içinde oluşturduğu 

söylemle doğruyu üstün bir konuma getirerek, bu hakikat adına tahakküm 
ilişkileri kurmaktadır. Ne yazık ki, bu iki öncü kadının yaşadığı dönemde kadınlar 

siyasal haklara sahip olamadıkları için bu tahakküm ilişkilerinin ve hakikat 

rejiminin kurgulanmasında oyunun dışında kalmışlardır. Kadınları karar verme 
mekanizmasına dahil etmeyen erkek egemen sistem bu sebeple kendi eril rejimini 

yaratmıştır.  Çakır, 2013 yılında yayınladığı kitabına bu sebeple “Erkek 

Kulübünde Siyaset” adını vermiş ve bu tespiti gerekçelendirmiştir.  

Siyaset, devrim öncesi dönemde de devrim sonrası dönemde de erkek işi olarak 

görülmektedir. Fransa ve Türkiye bu yönüyle benzer bir yapıdadır (Çarkçı, 2021: 
33). Devrimlerden önce de devrimlerden sonra da kadınlar siyasal haklarını elde 

etme konusunda bu nedenle baskıya ve dışlanmaya maruz kalmışlardır. Kadınlara 

toplumsal ve medeni hakları yeni rejimler tarafından zaman içinde verilmiş olsa 
da kadınlara siyasal hakları uzun süre verilmemiştir. Siyasal haklarını elde etme 

noktasında Gouges ve Muhittin kadınların kararlı mücadelesinin önemli iki 

sembolüdür. Kuşkusuz bu iki sembol kadının arkasında veya yanında kadının 
siyasal haklarını elde etmek için mücadele eden başka kadınlar da vardır. Bu 

yönüyle değerlendirildiğinde, kadınların iki ülkede de siyasal haklarını elde 

etmede önemli bir role sahip oldukları görülmektedir.  

Sonuç olarak, Fransız Devrimi kadınların kendi tarihlerini yeniden yazacakları 

yeni bir sayfa açmıştır. Bugün Paris’te Fransa’nın entelektüel veya 
kahramanlarının yattığı Pantheon Anıt Mezarında sadece iki kadın yatmaktadır. 

Gouges, sadece Fransa’nın değil tüm dünyadaki, kadınların sembol ismi olarak 

orada yer almayı hak etmektedir. Döneminde kadınların siyasal hakları için 
verdiği haklı mücadele nedeniyle genç yaşta giyotinde sonlanan hayatın diyeti, 

onun ruhuna atfen tüm kadınlar için Fransız ulus-devleti eliyle verilmelidir. 

Muhiddin ise, Osmanlı’dan yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne, tüm ömrünü 

kadınların siyasal haklarını kazanmaları için mücadele etmekle geçirmiş aydın ve 
entelektüel bir kadındır. Sayısız eseri, tıpkı adının ve mücadelesinin yok sayıldığı 

gibi yok sayılmış ve unutturulmaya çalışılmıştır. Kadın hareketinin ve kadın 

akademisyenlerin, Nezihe Muhittin’in külliyatını günümüze kazandırması, 
kadınların siyasal haklarını elde etme yolunda verdiği mücadelenin 

anlaşılmasında önemli bir katkı olacaktır.  
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POLİTİK BİR EYLEM OLARAK RUANDA SOYKIRIMININ 

PSİKOPATOLOJİSİ 

Ayşe Sena Kurt
*
 

 

Öz: Bu makalede birçok bilim insanın analizinden yola çıkılarak, son yüzyılda 
262 milyondan fazla insanın hayatına mal olan soykırım eylemi incelenmiştir. Bu 

bağlamda failler, seyirciler ve kurtarıcılar arasındaki zihinsel ve duygusal 

özellikler ele alınmış olup, kişisel ve sosyal kimlik arasındaki farklılıkların 
savaştaki bu bölünmeleri nasıl açıkladığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Soykırım 

reddinin yol açabileceği tehlikeli etkilerden bahsedilirken, mağdurlar üzerinde 

bıraktığı psikolojik yaralara değinilmiştir. Özellikle soykırıma dâhil olan 

grupların ve ideolojilerin psikolojisine atıfta bulunulmuştur. Fikirlerin ve 
inançların grupların oluşumunda ve politik eylemlerde oynayabileceği öncü rol 

açıklanamaya çalışılmıştır. Bion, Neri ve Anzieu’nun çalışmalarına atıfta 

bulunarak, grup tarafından başlatılan toplu katliamlarda grup düşleminin siyasi ve 
psikolojik önemi incelemiştir. Bu makalede “fikir” kavramı liderin yerine 

geçmiştir; böylelikle yalnız Freud’un “Grup Psikolojisi ve Ego Analizi”ndeki 

“lider” perspektifinden yola çıkılarak değerlendirmelere başvurulan “soykırım 
psikolojisine” yönelik sınırlı bakış açısının dışına çıkılması amaçlanmıştır. Son 

olarak DSM-V tanı kriterleri ve psikologların görüşleri ele alınarak, soykırımın 

mağdurlar üzerinde bıraktığı izler ve iyileşme süreçleri değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Soykırım, sosyal ve kişisel kimlik, politik eylemler, liderler, 

grup davranışları, grup düşlemi, psikoloji. 

 

THE RWANDA GENOCIDE’S PSYCHOPATHOLOGY AS A POLITICAL 

ACTION 

Abstract: The act of genocide, which claimed the lives of more than 262 million 

people during the twentieth century, is examined in this article. It was explored in 

this context how the mental and emotional traits of perpetrators, onlookers, and 

rescuers differ, and how these distinctions in personal and social identities 
explain these divisions in battle. While discussing the dangers of genocide denial, 
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the psychological wounds it inflicted on its victims were brought up. The 

psychology of the organizations and ideologies involved in the genocide was 

examined in detail. Ideas and beliefs can play a significant impact in the 
establishment of groups and political movements. He drew on the work of Bion, 

Neri, and Anzieu to analyse the political and psychological relevance of group 

phantasy in group-initiated mass killings. It is the goal of this essay to move 

beyond Freud’s “Group Psychology and Ego Analysis,” which evaluates 
“genocide psychology” just from the “leader” perspective, to examine the 

concept of “idea.” After that, the DSM-V diagnostic criteria and the viewpoints 

of psychologists were addressed, and the traces of the genocide on the victims and 

their recovery processes were assessed. 

Key Words: genocide, social and personal identity, political actions, leaders, 

group behaviour, group phantasy, psychology. 

 

GİRİŞ 

Genel anlamda, “soykırım” kelimesi, bir grup veya ulusun belirli bir etnik, ırksal, 

ulusal veya dini nüfusu sistematik olarak yok etmeye çalıştığı durumlara atıfta 

bulunmak için kullanılmaktadır. Bu tür cinayetlerin tarih boyunca işlendiği 
kuşkusuz doğrudur, ancak bir terim olarak “soykırım” 2. Dünya Savaşı’nın 

sonlarına kadar ortaya çıkmamıştır. Holokost’un dehşeti, Nazi Almanlarının 

Yahudileri ve diğer birçok coğrafyadan toplumların yok edilişi, akademisyenleri 
ve yorumcuları olanları tanımlamak için yeni bir dil aramaya yöneltmiştir. 

Polonya-Yahudi kökenli bir Avukat Raphael Lemkin, Nazi zulmünü tanımlamak 

için “soykırım” terimini icat etmiştir. Soykırım, Yunanca’da ırk veya kabile için 

kullanılan “geno” ön ekini, Latince öldürme teriminden gelen “-cide” sonekiyle 

birleştirilmektedir (Lemonik, 2019). 

İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda “soykırım”, bilim adamları, yorumcular 

ve savcılar tarafından tanımlayıcı bir terim olarak kullanılmıştır. Özellikle, 

Nürnberg’deki Uluslararası Askeri Mahkemedeki savcılar (Nazi yetkililerinin 
zulümlere katıldıkları için yargılandığı uluslararası bir duruşma) “insanlığa karşı 

işlenen suçlar” kapsamındaki eylemleri tanımlamak için soykırım terimini 

kullanmışlardır (Douglas, 2001). 

1948’de, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve 

Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmeyi oluşturduğunda, bir kavram olarak 
“soykırım” daha kalıcı bir unsur haline gelmiştir. Bu uluslararası anlaşma belgesi, 

soykırımı, ulusların önlemeye ve cezalandırmaya teşebbüs edebileceği 

uluslararası bir suç olarak tanımlanmıştır. Sözleşme’nin 2. maddesi soykırımı şu 
şekilde tanımlamaktadır (Office of The High Commissioner for Human Rights, 

1948): “Bu sözleşmede soykırım; ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen 
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veya kısmen yok etme niyetiyle işlenen aşağıdaki eylemlerden herhangi biri 

anlamına gelir”; 

(a) Grubun üyelerini öldürmek; 

(b) Grup üyelerine ciddi bedensel veya zihinsel zarar vermek; 

(c) Grubun fiziksel olarak tamamen veya kısmen yok olmasına yol açacak 

kısıtlayıcı yaşam koşullarını kasten uygulamak; 

(d) Grup içindeki doğumları önlemeye yönelik tedbirler almak; 

(e) Grubun çocuklarını başka bir gruba zorla nakletmek.  

Sözleşme, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soykırım komisyonuna katılan 

şahısları yargılamasını mümkün kılarken, soykırımı önleme konusunda pek bir 
başarı elde edememiştir. Bunun nedeninin ise, kısmen soykırımın ne zaman 

gerçekleşeceğinin tahmin edilmesinin zor olması şeklinde değerlendirilmiştir. 

Bununla birlikte bir diğer sebep, belki daha da önemlisi, soykırımların sıklıkla tek 
bir ulusun sınırları içinde meydana gelmesi ve uluslararası toplumun bir iç mesele 

olarak gördüğü şeye müdahale etme konusunda genellikle isteksiz olmasıdır 

(Lemonik, 2019). 

Ruanda soykırımının kökleri ulusun siyasi sınırlarına dayanmaktadır. Ruanda’nın 

bir İngiliz kolonisi olduğu yıllarda, sömürge hükümeti iki etnik grubu fiziksel 
özelliklerini baz alarak birbirinden ayırmış, kimliklerini Hutular ve Tutsiler olarak 

dağıtmıştır. Bu farklılaşmalar kızgınlığa ve iç savaşa yol açmıştır. Şiddetli 

çatışmayı sona erdirmesi beklenen ateşkes 1993 yılında sağlanmıştır Ancak 
1994’te Ruanda cumhurbaşkanının uçağının düşürülmesi ile bu olay soykırım 

eylemini tetiklemiştir. Siviller de dâhil olmak üzere Hutular Tutsi komşularını 

öldürmeye teşvik edilmiştir. Müdahale etme yeteneği olan bir BM gücünün 

varlığına rağmen bir milyona kadar insan öldürülmüştür (Gourevitch, 1999). 

Ruanda soykırımı, hem bu kadar kısa sürede bu kadar çok insan öldürüldüğü için 
hem de uluslararası toplum buna izin verdiği için korkunç derecede dikkate 

değerdir. Birleşmiş Milletler Ruanda Yardım Misyonu (UNAMIR) lideri Roméo 

Dallaire, soykırım başlamadan önce önlemek için yardım çağrısında bulunmuştur, 
ancak talebi geri çevrilmiştir. Uluslararası toplum ve barışı koruma güçleri kenara 

çekilmiştir. UNAMIR barışı koruma misyonunun on Belçikalı üyesi Interahamwe 

tarafından öldürülmeden önce işkence edilmiş ve sakat bırakılmıştır. Bu vukuattan 

sonra, Birleşmiş Milletler varlığını 2.500’den 250’ye düşürmüştür (Powell, 2021). 

Batılı milletler soykırımı kabul etmekten kaçınmışlardır ve Amerika Birleşik 
Devletleri, küçük Afrika ulusuna yardım göndermek zorunda kalacağı korkusuyla 

“soykırım” kelimesini bile kullanmayı reddetmiştir. Haber ajansları Ruanda 

soykırımında meydana gelen korkunç olayları yayınlamak bir yana, ülkeye 
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girecek kadar cesur olan yalnızca birkaç muhabir ile dünya çapında ana akım 

basında çok az yer almıştır (Waugh, 2004). 

Ülke genelinde Tutsiler, güvenli olduğu düşünülen yerlere -hastaneler, kiliseler 

ve okullar- kaçmıştır, ancak düşülenin aksine bu durum Hutular’ın onları toplu 
halde bulup öldürmesini kolaylaştırmıştır. Interahamwe ve RTLM’nin (Radio 

Télévision Libre des Mille Collines) baskısı altında olan ve ülkenin Tutsilere karşı 

“cezasız” şiddet politikasını desteklediği bireyler palaları alıp, arkadaşlarını ve 

hatta aile üyelerini katletmiştir. Sıradan Hutu vatandaşları, ülkedeki en güçlü Hutu 
öldürme gücünü temsil etmiştir. Tutsiler ülkenin bataklıklarında ve muz 

ağaçlarında saklanmıştır ama günün sonunda en yakın komşuları hatta Hutu aile 

üyeleri tarafından resmen avlanmışlardır. Bazı Hutular kendilerini çevreleyen 
suçlardan içtenlikle dehşete düşmüşlerdir ve katliama katılmayı reddetmişlerdir. 

Bundan sebep bazıları gruba uyum sağlamadıklarından cinayet kurbanı 

olmuşlardır. Hutuların çok azı bu şiddetin dışında kalmayı başarmıştır ve çok 

azının Tutsileri kurtarma çabaları başarılı sonuçlanmıştır (Gourevitch, 1999). 
Nihayet Temmuz ayında, soykırımın başlamasından yaklaşık yüz gün sonra, RPF 

(The Rwandan Patriotic Frontg) güçleri ülkenin başkenti Kigali’yi ele geçirmiştir 

ve şiddet azalmaya başlamıştır. O dönemde çoğu Tutsi olmak üzere 800.000 ila 1 

milyon Ruandalı öldürülmüştür (Adelman, 1999). 

İnsanlar tarih boyunca birbirlerine karşı kitlesel zulümler (soykırım, savaş suçları, 

insanlığa karşı suçlar ve etnik temizlik) işlemiştir (Monroe, 1995). Sosyal 

bilimciler, soykırımın hem psikolojik alt yapısı hem de siyasi-yapısal 
belirleyicileri için karmaşık açıklamalarda bulunmuşlardır (Baum, 2008). Uyum 

(conformity), insanların bir durumun gücüyle nasıl baştan çıkarıldığını anlamanın 

anahtarı olarak gösterilmiştir (Miligram, 1974). Ancak sosyal-psikolojik 

yaklaşımın da sınırlılıkları vardır. Sıklıkla atıfta bulunulan Milgram çalışmasında, 
deneklerin çoğu (yüzde 65), benzeri görülmemiş düzeyde karşılarındaki denekleri 

şok etmeye hazırdır. Küçük bir grup, direnen kurbanın elini şok cihazına koyması 

için bile zorlamıştır. Sosyal psikolojiye göre insanlığın kaderi belirlenmiştir: 
“Hepimiz soykırımcıyız!” Ortalama bir insanı benzer bir duruma soktuğunuzda 

“sadece emirleri yerine getirecekler”dir (Miligram, 1974). İnsanların çoğunun 

(yüzde 65) bir başkasını yaralama talebine uyacağını düşünmek korkutucu olsa 

da, hikâyenin tamamı aslında bu değildir. Deneklerin üçte birinin uyum 
deneylerinde denek sandığı kişinin bilemediği sorularda zarar verme taleplerine 

karşı geldiği bulguları küçümsenmiştir (Baum, 2008). Aslında, bazıları kurban 

olacağını düşündükleri kişilere yardım etmek için şok vermeyi geciktirmiş, sabote 
etmiş veya deneyden ayrılmıştır (Miligram, 1974). Sonradan fark edilmiştir ki, 

Dr. Milgram’ın emirleri, daha büyük bir hikâyeyi ortaya çıkaran bir takım kişilik 

özelliklerine sahiptir. Bu meydan okuyan özellikler, emirlere uyan ve bir 
başkasını ölümcül bir seviyeye kadar şok etmeye devam eden itaatkârların zıttı 

olarak görünür (Baum, 2008). Baş araştırmacı Stanley Milgram, ‘itaat ve 
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itaatsizliğin’ karmaşık bir kişilik temeli olduğundan emindir. Ama Milgram’ın 

keşfetmediği şey, otoriteye meydan okuyanların, onu sorgulayan ve durmayı 

seçenlerin, sosyal güçlere karşı savunmasız olmayanların duygusal olarak daha 
gelişmiş olduğudur. Uyumlu olan ve deneycinin emirlerini “sadece yerine 

getirenler” duygusal olarak daha az gelişmiştir. Bu iki uç arasında, orta derecede 

gelişmiş bir grup vardır. Milgram’ın bu zor uyum çalışmasının doğrudan duygusal 

gelişimle bağlantılı olduğu görülmüştür (Baum, 2008). 

Stanley Milgram itaat bulgularının karmaşıklığından şikâyet ederken, Jane 
Loevinger adlı bir araştırma psikoloğu ve St. Louis Washington 

Üniversitesi’ndeki meslektaşları, ego gelişimi adı verilen ayrı bir araştırma 

yapmışlardır. Ego geliştirme teorisi ile insanların ne kadar olgun olduklarına bağlı 
olarak “uyum” gösterdikleri öne sürülmüştür. Ortalama bir insan için olgunluk 

genellikle sosyal olarak tanımlanır. Gelişimciler için olgunluk, kültürel uygunluk 

nüanslarıyla, zamanlarının biraz ilerisinde olan fikirlerle ilgilidir (Hoppe & 

Loevinger, 1977). Bugün daha fazla kanıt ve geliştirilmekte olan çalışmalar 
mevcuttur, ancak ana akım psikoloji nadiren Jane Loevinger adından 

bahsetmektedir. Sorunun bir kısmı, olgunluğu ölçmek için geliştirdiği araç olan 

Cümle Tamamlama Testi’nin (WUSCT) külfetli, uzun ve puanlamasının zor 
olmasıdır. Yine de aynı zamanda, Loevinger’in teorisini ve bulgularını 

desteklemek için, ahlaki gelişim, bilişsel gelişim ve dini gelişim gibi konu 

başlıkları da bulunmaktadır (Baum, 2008). 

Loevinger’ın teorisi ve araştırma bulguları aslında oldukça basittir ve şu şekilde 
anlaşılabilir: Gelişim açısından hepimiz eşit değiliz. Olgunluğa erdiğimizde, 

bazılarımız büyümektedir, bazılarımız ise boşa kürek çekmektedir, bazıları ise 

büyümesini sürdürmektedir. Genel bir popülasyonda Loevinger, yetişkinlerin 

büyük çoğunluğunun olgunlaşmanın orta ve en alt kademeleri arasında bir yerde 

olduğunu söylemektedir (Hoppe & Loevinger, 1977). 

Loevinger’in araştırması soykırımı kendi başına ele almazken, araştırması 

soykırım sürecinde gözlemlenen psikolojik süreçlerin aynısına işaret etmektedir. 

Duygusal olarak gelişmiş insanlar daha bağımsız fikirlidir ve sosyal gruplara ve 
çevresindeki kültüre daha az uymaktadırlar. Duygusal olarak gelişmiş insanlar, 

yaşamın en yüksek seviyelerinde çalışmaktadırlar. Sivil hayatta, başkalarına 

ortalama insandan çok daha fazla yardım etmektedirler (Loevinger, 1966). 

Soykırımda ise onlar kurtarıcıdırlar (Baum, 2008). 

Oysaki duygusal olarak az gelişmiş gruptakiler için tam tersi geçerlidir. Duygusal 
olarak az gelişmiş insanlar, sosyal standartlara ve geleneklere en çok uyanlardır. 

Bunlar, sosyal gruplarıyla en yakın özdeşleşen ve kültürün normlarına fazlasıyla 

duyarlı olanlardır. Daha az duygusal olarak gelişmiş insanlar, emirlere 
sorgulamadan uyanlardır (Loevinger, 1966). Soykırımda bu tür kişilerin 

gördükleri yerde Tutsileri vurması beklenmektedir. Milgram’ın önerdiği gibi, 
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gerekli olan tek şey, öldürmeyi meşru sayacak bir otoritedir; bu devlet, kilise 

veyahut halk görüşü olabilir (Baum, 2008). 

Tablo 1. Kişisel & Sosyal Kimlik Teorileri 

Teori Sosyal Kimlik Kişisel Kimlik 

Freudyen Öteki Benlik 

Yeni Freudyen Otoriter Otoriter olmayan 

Charny Faşist  Demokratik 

Kimlik (Identity)  Dışlanmış/Moratoryum  Başarılı 

Lakoff Ataerkil Besleyici Ebeveyn 

Block/Jost Cumhuriyetçi Muhafazakâr  Liberal Demokrat 
Milliyetçilik Kolektif Bireyci 

Kasser Materyalist Materyalist Olmayan 

Kaynak: Baum, S. K. (2008). The psychology of genocide: Perpetrators, bystanders, and 

rescuers. Cambridge University Press. 

Araştırmacılar, kişisel ve sosyal kimlikler arasındaki farklılıkların siyasi 

farklılıkları açıklayabileceğini öne sürmektedirler. Muhafazakârlar ve liberaller 

arasında uzun süredir şüphelenilen farklılıklar, insanlar kendilerini ya biri ya da 

diğeri olarak tanımladığında ve ardından bir dizi psikolojik test yapıldığında 
ortaya çıkmıştır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, iki grup aşağıdaki boyutlar 

açısından kutuplaşmıştır: istikrar ve değişim, düzen ve karmaşa, aşinalık ve 

yenilik, uyum ve yaratıcılık ve sadakat ile isyan -diğer şeylerin yanı sıra 
muhafazakârlar duygusal olarak daha temkinli ve sosyal gruplara bağlı 

bulunmuştur (Jost, 2006). Kişisel ve sosyal kimlik arasındaki ayrımın bir kısmı 

Tablo 1’de özetlenen teoriler çerçevesinde tarih boyunca devam etmektedir 

(Baum, 2008). 

Kişisel ve sosyal farklılıkların ulus temelli kaynaklara sahip olabileceğini öne 
süren ilgili çalışmalar vardır. Illinois Üniversitesi Harry Triandis (1994), içinde 

yaşadığımız kültürün bir işlevi olarak bunu düşünmemizi ve hissetmemizi 

önermektedir. Triandis’e göre, bireysel yaklaşımı benimseyen kültürlerden gelen 
insanlar kültürel normlardan daha bağımsızdır. Tersine, kolektif temelli kişiler, -

örneğin, aile temelli tarım ülkelerinden olanlar- grup bilincine yatkındır. 

Triandis’e göre (1994), bireyciliğe ve kolektivizme yönelik eğilimler her bireyde 
mevcuttur. Kolektivist kültürlerde, kopma asgari düzeyde görünmektedir; insanlar 

kendilerini kolektiflerinin bir parçası olarak görmektedirler ve kişisel hedeflerini 

kendi gruplarının hedeflerine tabi kılmaktadırlar. Sosyal davranışlar, normların 

bir sonucu haline gelmiştir. Kolektivist tipler nadiren kolektiflerinden 
ayrılmaktadırlar; evlendiklerinde, başka bir kolektifle bağlantı kurmaktadırlar ve 

çocukları da o kolektifin iyi üyeleri olmak için çabalamaktadırlar. Bunun aksine, 

bireyci kültürlerden olanlar daha bağımsız ve özerktir, Bireyci kültürlerin 
insanları için kolektifin amacı kişisel hedefleriyle eşleşmediğinde, kişisel 

hedefleri öncelik kazanmaktadır. Bireyciler ilişkilerini kolektiflere oranla daha sık 
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değiştirmektedir ve evliliklerini kişisel duygular temelinde kararlaştırmaktadırlar. 

Çocuklarını da kendi bireyci kültür anlayışları ile yetiştirmektedirler. Onlar için 

kolektifin etkisinden kurtulmak çok önemli bir değerdir.  

Geert Hofstede’nin çalışmaları özellikle bununla ilgilidir. Triandis gibi, Hofstede 
de kültürlerin bireyci ve kolektivist olarak bölünebileceğini bulmuştur bununla 

birlikte diğer üç boyutu da vurgulamaktadır: erkeklik/maçoluk, belirsizlikten 

kaçınma (açık, esnek ve katı kontrollü) ve güç mesafesi (eşitlik/güç ve zenginlik 

eşitsizliği). Araştırmanın sonuçlarına göre kolektif kültürlerden insanlar maçoluğa 
daha yatkındır, daha otoriterdir ve eşitsiz güç dağıtımına daha yatkındır. Grup 

önyargılarına karşı savunmasızdırlar ve daima duygusal gelişimle 

çelişmektedirler (Han & Shavitt, 1994). 

Özetle, çoğu kişi grup normlarına uymaktadır ancak her zaman bu normlara 
uymayanlar da vardır. Daha özerk ve bağımsız, daha içten yönetimli, 

söylendiğinde liderleri, kuralları ve sahip olduğu kültürü takip etmekte o kadar 

hızlı davranmayanlar da vardır. Bu tür kişiler daha büyük bir olgunluk hissine 

sahiptir ve daha az önyargılıdır (Baum, 1994). 

 

I. SOYKIRIMI İNKÂR & PSİKOLOJİK YARALAR 

Soykırım, insanlığın birbirine işleyebileceği en kötü suç olarak kabul 
edilmektedir. Ancak soykırımın neden olduğu zarar düşünüldüğünde bazen 

gözden kaçırılan bir husus vardır. Soykırımdan kurtulan bir kişi, yaşadığı 

travmanın inkâr edildiğini duyduğunda yeniden travmatize olmakta, mağdur 
edilmektedir. Soykırımın inkârının hayatta kalanlar ve soykırım suçundan 

etkilenenler üzerinde ciddi olumsuz etkileri olmaktadır (Pruitt, 2017). 

Soykırımı inkâr tehdit edici davranışların yeniden ortaya çıkışını motive 

etmektedir (Charney, 2000). Gregory Stanton soykırım basamaklarını yazarken 

son maddesine reddetmeyi de eklemiştir. Soykırımın ardından inkâr etmek 
“soykırım katliamının devamı için en kesin göstergelerden biridir” (Stanton, 

2016).  

1996 yılında, Soykırım İzleme Örgütü’nün kurucu başkanı Gregory Stanton, 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nda “Soykırımın 8 Aşaması” adlı 
bir özet makalesi sunmuştur (Genocide Watch, 1996). Burada soykırımın 

“öngörülebilir ama kaçınılmaz olmayan” sekiz aşamada geliştiğini öne sürmüştür. 
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Tablo 2. Soykırımın Sekiz Aşaması 

Aşamalar Açıklama 

1. Sınıflandırma 

 

 

 
 

 

 

 

Tüm kültürlerin insanlarını etnik köken, ırk, 

din veya milliyete göre “biz ve onlar” olarak 

ayıran kategorileri vardır: Alman ve Yahudi, 

Hutu ve Tutsi. Ruanda ve Burundi gibi karma 

kategorilerden yoksun iki kutuplu toplumların, 

soykırıma uğrama olasılığı çok yüksektir. Bu 

erken aşamadaki ana önleyici tedbir, etnik 

veya ırksal ayrımları bir kenara bırakıp, 
hoşgörü ve anlayışı aktif olarak 

desteklemektir. Ruanda toplumu için Katolik 

kilisesi bu birleştirici oynayabilirdi. 

 

2. Simgeleştirme 

 

 
 

 

 

 

 

Sınıflandırmalar da isimler veya semboller yer 

almaktadır. İnsanları “Hutular”veya Tutsiler” 

olarak adlandırmak veya renklerine veya 

kıyafetlerine göre ayırmak buna bir örnektir. 

Sınıflandırma ve simgeleştirme evrensel 

olarak kaçınılmaz bir şekilde varlığını 

sürdürmektedir ancak bir sonraki aşamaya, 
yani insandışılaştırmaya götürmedikçe 

muhakkak soykırıma yol açmamaktadır. 

Sınıflandırmalar nefretle birleştiğinde, Hutular 

palaları ile Tutsileri katletmeye başlamıştır. 

 

3.İnsandışılaştırma 
 

 

 

 

 

 

Bir grup diğer grubun insanlığını 

reddetmektedir. Dışlanan grup hayvanlar, 

haşereler, böcekler veya hastalıklarla 

etiketlendirilmektedirler. İnsandışılaştırma, 

cinayete karşı normal insan tiksintisinin 

üstesinden gelmektedir. Bu aşamada, mağdur 
grubu karalamak için Hutular radyodan nefret 

propagandası yapmıştır. Tutsileri 

“hamamböcekleri” olarak etiketleyerek 

Hutuları palalarını ellerine alarak sokaklara 

dökülmeleri için manipüle etmiştir. 

 

4. Organizasyon 

 

 

 

 

 
 

 

Soykırım genellikle devlet tarafından, bazen 

de gayri resmi veya terörist gruplar tarafından 

organize edilmektedir. Özel ordu birimleri 

veya milisler genellikle eğitilip ve 

silahlandırılmaktadır. Soykırım cinayetleri 

için planlar yapılmaktadır. Bu aşamayla 
mücadele etmek için, bu milislerin üyeliği 

yasaklanmalıdır. Liderlerine yabancı seyahat 
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vizesi verilmemelidir. BM, soykırımsal 
katliamlara karışan ülkelerin hükümetlerine ve 

vatandaşlarına silah ambargoları uygulamalı 

ve ihlalleri soruşturmak için komisyonlar 

oluşturmalıdır. 

 

5. Kutuplaşma 

 
 

 

 

 

Aşırılıkçılar, grupları birbirinden ayırır. Nefret 

grupları kutuplaştırıcı propaganda 

yapmaktadır. Önlemek için, ılımlı liderler 

gerekmektedir ve ülkenin her bir ferdi 

güvenlik koruması altına alınmalıdır. Bunun 

dışında aşırılık yanlılarının varlıklarına el 
konulabilir ve onlara vize verilmeyebilir. 

Aşırılık yanlılarının darbelerine uluslararası 

yaptırımlar ile karşı çıkılmalıdır. 

 

6. Tanımlama 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mağdurlar etnik veya dini kimliklerinden 

dolayı tespit edilip ve ayrılmaktadır. Soykırımı 

uygulayan gruplar ölüm listeleri 

hazırlamaktadır. Mağdur gruplar bu aşamada 

sahte kimliklere başvurmak zorunda 

kalmaktadır. Yakalananlar ise öldürülmekte ya 

da toplama kamplarına zorlanmakta ya da 

kıtlık çeken bir bölgede hapsedilmekte ve 
ölümüne açlığa bırakılmaktadır. Bu aşamada 

Soykırım Uyarısı verilmelidir. ABD 

Hükümeti, NATO ve BM Güvenlik 

Konseyi’nin siyasi iradesi harekete geçirilip, 

silahlı uluslararası müdahale hazırlanmalı 

veya mağdur gruba nefsi müdafaasına 

hazırlanmasında yardım etmelidir 

 

7. İmha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinayetler kısa sürede hukuken “soykırım” 

olarak adlandırılan toplu katliam haline 

gelmektedir. Katiller için bu bir “imha” dır 
çünkü kurbanlarının tamamen insan olduğuna 

inanmazlar. Devlet tarafından 

desteklendiğinde, silahlı kuvvetler cinayeti 

yapmak için genellikle milislerle birlikte 

çalışmaktadır. Bazen soykırım, gruplar 

tarafından birbirlerine karşı intikam 

cinayetlerine yol açarak, girdap benzeri iki 

taraflı soykırım döngüsünü yaratmaktadır. Bu 

aşamada soykırımı ancak hızlı ve ezici bir 

silahlı müdahale durdurabilmektedir. Gerçek 

güvenli alanlar veya mülteci kaçış koridorları, 

ağır silahlı uluslararası korumayla 
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kurulmalıdır. Birleşmiş Milletler Yüksek 
Hazırlıklı Tugayı –5500 ağır piyade -soykırım 

küçükse BM Güvenlik Konseyi tarafından 

seferber edilmelidir. Daha büyük müdahaleler 

için, BM tarafından yetkilendirilmiş çok taraflı 

kuvvet müdahale etmelidir. NATO doğrudan 

müdahale etmeyecekse, bölge devletlerinin 

BM yetkilendirmesine müdahale etmesi için 

gerekli hava ikmalini, teçhizatı ve mali araçları 

sağlamalıdır. 

 

8. İnkâr 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Her zaman bir soykırımı izleyen sekizinci 
aşamadır. Daha sonraki soykırım 

katliamlarının en ciddi göstergeleri arasında 

yer alıyor. Soykırım failleri toplu mezarları 

kazıyor, cesetleri yakıyor, delilleri örtmeye 

çalışıyor ve tanıkları sindirmeye çalışıyor. 

Herhangi bir suç işlediklerini inkâr ediyorlar 

ve sık sık olanları kurbanları suçluyorlar. 

Suçların soruşturulmasını bloke ederler ve 

sürgüne kaçtıklarında, güçten zorla kovulana 

kadar yönetmeye devam ederler. İnkârın 

cevabı, uluslararası bir mahkeme veya ulusal 

mahkemeler tarafından verilen cezadır. Orada 
deliller duyulur ve failler cezalandırılır. 

Yugoslav veya Ruanda Mahkemeleri, 

Kamboçya’daki Kızıl Kmerleri yargılayan bir 

mahkeme veya Uluslararası Ceza Mahkemesi 

gibi mahkemeler en kötü katilleri 

caydırmayabilir. 

 

Kaynak: Baum, S. K. (2008). The psychology of genocide: Perpetrators, 

bystanders, and rescuers. Cambridge University Press. 

Stanton soykırım modelini ilk kez 1987’de Warren Wilson Koleji’ndeki Faulds 
Lecture’da tasarlayıp yayınlamıştır. 1987’de çalışmasını Amerikan Antropoloji 

Derneği’ne sunmuştur. 2012 yılında Stanton, 10 aşamalı bir soykırım modeliyle 

sonuçlanan modeline “Ayrımcılık ve Zulüm” adlı iki ek aşama daha eklemiştir 

(Stanton, 2016).  

Tablo 3. Soykırım Oluşumuna Sonradan Eklenen İki Önemli Madde 

Aşamalar Açıklama 

Yeni3-

Ayrımcılık 

 

 

Dışlanan grup vatandaşlık haklarının dışında 

tutulmaktadır. Oy hakları reddedilmektedir. 

Ayrımcılığı önlemek için vatandaşlarına eşit hakları 

sunan yasalar uygulanmalıdır.  
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Yeni8-

Zulüm 

 

 

Dışlanan grup zorla yerinden edilmekte, toplama 

kamplarına götürülmektedir. Mal varlıkları elinden 

alınmaktadır. Mağdur gruplara doğrudan yardım 
edilmeli, zulüm uygulayanlara yönelik gerekli 

yaptırımlar uygulanmalı, insani yardım veya 

müdahale seferberliği ilan edilmeli, mültecilerin 

hakları korunmalıdır. 

Kaynak: Wikipedia contributors. (2021). Ten stages of genocide. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_stages_of_genocide  

Aşamalar doğrusal olmayıp genellikle birkaçı aynı anda gerçekleşmektedir. 

Stanton’ın modeli, soykırım süreçlerini analiz etmek ve her süreçle mücadele 

etmek veya durdurmak için alınabilecek önleyici tedbirleri belirlemek için 

kavramsal bir modeldir (Wikipedia, 2021). 

İnkâr birçok şekilde olabilmektedir. Soykırım reddedildiğinde, o soykırımın 
kurbanları da reddedilmektedir. Mağdur statüleri reddedilmektedir. Reddetmek, 

mağdur kişilerin gelecekte yeniden mağduriyet sürecini kolaylaştırabilmektedir 

(Etlis, 2008). Mağdurun reddi, suçu faillerden mağdurlara kaydırmak gibi bir 
etkiye de sahip olabilmektedir. Kurbanlar başlarına gelenleri hak ettiyse, o zaman 

gerçekte onlar kurban değil, kışkırtıcı konumuna düşmektedirler (Alvarez, 1997). 

Bu demektir ki, Hutular Tutsileri düşman haline getirdiğinde, soykırım nefsi 
müdafaa imajına bürünebilir. Kişi nefsi müdafaa için hareket ettiğinde, şiddet 

tiksindirici bir durumdan çıkmaktadır ve göz yumulan bir duruma dönüşmektedir. 

Soykırımın reddi mağdurun reddine yol açtığı için “imha” yeniden 

alevlenebilmektedir (Stanton, 2016). Bu nedenle reddedilme gerekçeleri tümüyle 
ele alınıp kanıtlara bakılmadıkça yalan söylemek zararlı olabilmektedir (Nash-

Marshall ve Mahdessian, 2013). Soykırımı inkâr, gerçekleri görmezden gelmek, 

sorumluluğu azaltmak ve cezasızlığı teşvik etmek demektir (Smith, 2010). Bu tür 
davranışlar, gelecekteki soykırımların işlenmesinin yolunu açmaktadır. İnkâr, 

soykırımın tekrarlanmasını teşvik etmenin yalnızca bir yoludur. İnkârın bu kadar 

uzun vadeli olumsuz sonuçlarının olabileceğini göz önünde bulunduran 

devletlerin çoğu inkâr etmeyi cezai yaptırımlarla yasaklamıştır. 

Nefret söylemi, birçok faktöre bağlı olarak dünya genelinde farklı şekillerde ele 
alınmaktadır (Etlis, 2008). Amerika Birleşik Devletleri, ifade özgürlüğünü 

güvence altına almayı tercih etmektedir ve nefret söylemi konusunda birkaç 

sınırlamaya gitmektedir. Almanya ve Fransa gibi ülkeler, bir kişinin insanlık 
onurunun ihlali olarak nefret söylemini yasaklamaya daha isteklidir (Brugger, 

2002). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ifade özgürlüğünü korumaktadır, ancak 

“başkalarının itibarını veya haklarını zedeleyici” ifadeler bunun dışındadır 

(McGoldrick & O’Donnell, 2006: 467). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_stages_of_genocide
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İfade özgürlüğünün korunması ve insan haysiyetine saygı konusundaki bu 

anlayışlar dâhilinde, yirmi bir ülke soykırım inkârını suçlamaktadır. Bu ülkelerin 

çoğunluğu Avrupa’dadır, bunlar: Andorra, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, Almanya, Macaristan, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Makedonya, 

Malta, Polonya, Romanya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İsviçre. Şu anda 

yalnızca üç Avrupa dışı ülke soykırım inkârını yasaklamaktadır: Kolombiya, İsrail 

ve Ruanda. Bu ülkelerin soykırıma karşı derin ve kişisel bir bağları olduğu 

bilinmektedir (Pruitt, 2017). 

Tablo 4. Soykırım İnkârını Suç Sayan Devletler 

Holokost Soykırım İnsanlığa Karşı 

İşlenen Suçlar 

Savaş Suçları 

Avusturya 

Belçika 

Çek Cumhuriyeti 

Fransa 

Almanya 

İsrail 

Lüksemburg 

Polonya 

Romanya 

Slovakya 

Slovenya 

Andorra 

Macaristan 

(Nazi) 

Letonya 

Lihtenştayn 

Makedonya 

Malta 

Portekiz 

Slovakya 

Slovenya 

İsviçre 

Ruanda 

Avusturya (Nazi) 

Çek Cumhuriyeti 

(Nazi) 

Fransa (Nazi) 

Almanya (Nazi) 

İsrail (Nazi) 

Letonya 

Lihtenştayn 

Lüksemburg 

(Nazi) 

Makedonya 

Malta 

Polonya (Nazi) 

Portekiz 

Slovakya 

Slovenya 

İsviçre 

Çek Cumhuriyeti 

(Nazi) 

Almanya (Nazi) 

Letonya 

Lüksemburg 

(Nazi) 

Makedonya 

Malta 

Polonya (Nazi) 

Portekiz 

Slovakya 

Slovenya 

    

Kaynak: Baum, S. K. (2008). The Psychology of Genocide : Perpetrators, 

Bystanders, and Rescuers. Cambridge University Press. 
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Grup üyeleri, grup içi kötü davranışların hatırlatıcılarıyla karşı karşıya 

kaldıklarında, grubun olumlu imajını korumak ve ortaya çıkabilecek olumsuz 

duygulardan kaçınmak için, grubun eylemlerini çeşitli şekillerde meşrulaştırma 
eğilimindedir. Grubun acı çekmesi gibi olası eylemlerin sonuçları en aza 

indirgetilmekte, grup içinde olası bir kötü unsurun sorumluluğu inkâr edilmekte 

veyahut mağdurlar insanlıktan çıkarılarak vicdani yük hafifletilmektedir (Castano 

& Giner-Sorolla, 2006; Kofta & Slawuta, 2013). 1994 sonrasında, soykırımdan 
kurtulanlar, maruz kaldıkları veyahut tanık oldukları akıl almaz, insanlık dışı 

vahşet nedeniyle yüksek oranlarda zihinsel sağlık sorunları ve psikososyal 

sorunlardan muzdarip olmuşlardır. Aile sistemleri ve sosyal bağları, yaşadıkları 
kayıp sonrasındaki korku, endişe, keder, utanç, üzüntü gibi duygularının 

neticesiyle yıkılmıştır. Hayatta kalanların büyük çoğunluğu kadındır. Bu sebeple 

hayatta kalma mücadelesinde yalnız kaldıkları için de gıda, barınma ve 
çocuklarının eğitimi için gerekli olan para kaynaklarının yokluğu ve ekonomik 

yoksunluğun etkilerinden dolayı da acı çekmişlerdir (Rieder, Elbert & Rwanda, 

2013). Rwanda da gerçekleşen soykırım eylemlerinin başlıca hedefleri arasında 

erkek ve erkek çocukları olduğu ve bu sebeple soykırımdan kurtulanların 
çoğunlukla kadınlar olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır (Jones, 2002). 

Ruanda’da soykırımı sonrası ruh sağlığı durumunu analiz eden çalışmalar, esas 

olarak dul ve yetim gruplarında veya çocukların hane reisi olduğu yerlere 
odaklanmıştır. Bu grupların her birinde yüksek düzeyde depresif ve endişeli 

semptomların yanı sıra TSSB’ye (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) rastlanmıştır 

(Rieder, Elbert & Rwanda, 2013).  

 

II. SOYKIRIM PSİKOLOJİSİNDE GRUP FANTEZİSİ 

Politik liderlikle ilgili literatürün çoğu, Freud ve onun “Grup Psikolojisi ve Ego 

Analizi” ndeki argümanından etkilenmiştir (Freud, 1921/1955). Geleneksel fikir 
şudur: lider yol göstericidir, arkasında onu takip eden bir grup insan vardır. 

Liderin grup üzerindeki etkisi, takipçilerin eylemine yol açmaktadır. Bununla 

birlikte, böyle bir formülasyonun fazla mekanik olabileceği, aslında bazen 
fikirlerin gruplara liderlik edebileceği ve ideolojilerin gruplar üzerinde belirli 

bireyler kadar etkili olabileceği gözden kaçırılmaktadır (Glass, 2008).  

Liderin yerini alan bazen bilgi değildir, ancak kültür ve kültürel eser olarak bir 

araya gelen bilgi kümeleri, sanki sınıf, sosyal konum veya kurumsal yapıdan 

bağımsız olarak bir toplumu canlandıran bir inanç atmosferi yaratabilmektedir. 
Bu bağlamda, fikirlerin lideri “yönlendirdiği” ve bu fikirlerin güçlerini grupların 

sosyal tutumu, sosyal gerçekleri ve entelektüel ve duygusal gestalt’ı formüle etme 

biçiminde ortaya koyduğu söylenebilir (Glass, 2008). 
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Kültürlerin toplu katliam yapma olasılığı iki temel faktöre bağlıdır: Birincisi, 

nüfusun bu tür davranışları meşru olarak kabul etme istekliliği ve ikincisi, kitlesel 

katliamın temel ulusal politika olarak normalleştirilmesidir. Bu faktörlerin her 
biri, grupların eylem için gerekli olan inanç yapısını içselleştirme ve inançları 

uygulamak için gerekli yöntemler üzerinde fikir birliğine varma kapasitesine 

bağlıdır. Psikanalitik grup teorisi bizi en azından bu sürecin nasıl işlediğini 

anlamaya bir adım daha yaklaştırmaktadır (Glass, 2008). Her toplu katliam 
olayında bu politikaları uygulamak için bir grup iradesi esaslı inançlar kümesi 

vardır. İtalyan bir psikanalist ve Roma Üniversitesi’nde Grup Psikolojisi 

Profesörü olan Claudio Neri, soykırım psikolojisi ile ilgili çarpıcı görüşler 
sunmaktadır (Neri, 1998). Neri, Fransız psikanalist ve grup davranışı teorisyeni 

Didier Anzieu’dan ilham almaktadır. Anzieu, grup yanılsaması ve grup gibi 

kavramları bir kap olarak kullanmaktadır. Birazdan üzerine değinilecek olan Cilt 

Ego kavramı ona aittir (Glass, 2008). 

Neri, illüzyonların grupları birbirine bağladığı fikrine açıklık getirmektedir. 
Grubun kendisi güçlü, patlayıcı duygular için bir kap görevi görmektedir ve bu 

durum da duyguları eyleme yönlendirmektedir. Neri’nin kendi çıkarımları küçük 

grupları eylem halindeyken izlemekten gelmektedir. Bu açıdan Neri’nin küçük 
grup psikolojisi, eylem ve davranışı daha geniş ölçekte açıklamak için bir 

başlangıç noktası sunmaktadır. Neri, grupların tıpkı bir anne-imgenin (mother-

image) izdüşümü biçiminde bağlanma işlevlerini yerine getirdiklerini 
savunmaktadır; gruptaki diğerleri kritik kardeşlik bağları veya bağlantıları 

sağlamaktadır. Bu bağların oluşturduğu inanç topluluğu, aradaki bu 

bağlantıları/ağları unutarak dış dünyayı grubun birlikte çalışarak var olduğu bir 

yer olarak görmektedir (Neri, 1998). 

Grubun amacı, fraternal mesajın farkına varıp iyileşme umudunu ve daha büyük 
bir birliğe geçişi teklif eden bir anne imajının inşasını hayata geçirmektir. Dış 

eylem, kurtarma ve kefaret fantezilerini güçlendirmektedir. Parçalanmış bir anne 

imagosunu (grupta bilinçsiz tutulan) hor görülen “öteki’yi” vurarak restore 
etmeye çalışmak buna bir örnektir (Glass, 2008). Gruplar iletişim ağlarını 

oluşturmaktadır; bu ağlar, grup tarafından içselleştirilmiş bir dizi inancı 

sürdürmektedir. Bu, “matris” grubu olarak düşünülebilir. S. H. Foulkes şöyle 

yazar: “Matris, nihayetinde tüm olayların anlamını ve önemini belirleyen sözlü ve 
sözlü olmayan tüm iletişim ve yorumlara dayalı ortak paylaşımlı bir gruptur.” 

(Foulkes, 1964: 292). Grup matrisi inanç, eylem ve uyum düzeyinde çalışır; ağ ve 

matris birbirini güçlendirir. İnanç ve eylemle ilgili iletişim, üç katmanlı bir tanıma 
dizisi aracılığıyla iletilir: temel matris, grubun “birleştirici alt tabakası”dır; 

dinamik matris, grubun kendi eylem zorunlulukları hakkındaki görüşünü simgeler 

ve “kişisel” matris, grubun üyeleri arasındaki ilişki ve grubun kendisidir (Glass, 
2008). Siyasi veya kültürel grubun etkili bir şekilde çalışması için hem bilinçli 

hem de bilinçsiz seviyelerde işleyen psikolojik alanı paylaşması gerekmektedir.  
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Neri, her grubun bir mesih fikri olduğunu ve mesih figürünü çevreleyen 

“büyüleyici” fikirler etrafında inşa edildiğini savunmaktadır. Bu, Bion’un grubu 

çökmekten kurtarmak için bir lider gerektiği görüşüne benzer bir kavram 
oluşturmaktadır (Bion, 1989). Gruplar “mesihi” inanç etrafında geleceklerini inşa 

etmekte ve yaşam dünyalarını bu görüşle zenginleştirmektedir. Dahası, grup 

kendisini “güvenlik arzusuna bir yanıt, tehdit altındaki bir egoyu koruma arzusu” 

olan yanılsamayla çevrelemektedir ve “grup illüzyonu, grup narsisizmi kurarak 

bireysel narsisizm tehdidine cevap verir” (Neri, 1998: 41). 

Amaç “iyi bir grup” oluşturmaktır, ancak bilinçsiz amaçlar aynı zamanda grubun 

en çok korktuğu şeye karşı siper veya savunma oluşturmayı içermektedir. “İyi” 

grup illüzyonu hem “tam bir ıstırap ve şaşkınlığa tepki” hem de “doğum ve 
gelişim için başlangıç koşulu” dur (Neri, 1998: 42). Ortaya çıkan grup devletleri, 

parçalanma ve birleşme konumları arasında gidip gelmektedir. Grup illüzyonu, 

bütünleştirici olduğu sürece büyük ölçüde o gruba katkıda bulunmaktadır. Eğer 

gruplar kendi içlerinde ayrışıyorlarsa o zaman yabancı grup tehdit olarak 
görülmektedir (Glass, 2008). Örneğin, Hutuların ırk hegemonyası fikirleri ve buna 

bağlı Tutsilere yönelik fobik yaklaşımları buna örnek olarak gösterilebilir. 

Tutsilerin uzun ve narin yapıları, Hutulara kıyasla ince bir burun yapısına ve açık 
bir ten rengine sahip olmaları Hutuların onları “kadınsı” özelliklere sahip topluluk 

olarak etiketlemelerine sebep olmuştur. Radyodan katliam çağrısında bulunurken 

Hutular, “uzun çalıları” kesin diyerek Tutsileri işaret etmişlerdir (Baum, 2008).  

Grup uyumu tezini desteklemek için Neri, Jean-Paul Sartre’ın (Sartre, 1984/1991) 
varoluşsal fenomenolojisinden yararlanmaktadır. Sartre’a göre grubun 

kaynaşması, bireylerin izolasyon, yabancılaşma ve iktidarsızlıktan çıkmasına 

neden olmaktadır (Sartre, 1984/1991: 47). Her birey, grupla ilişkisinde bazı 

haklara sahiptir fakat bireyler kendini diğer bireylerden ayrı tutma hakkına sahip 
değildirler. Kardeşlik topluluğunun bir parçası olduğu sürece gruptaki her üyenin 

hakkı grubun tamamını ilgilendirmektedir (Sartre, 1984/1991: 48). Her üye 

kayıtsız şartsız olarak topluma kendini vermektedir ve karşılığında topluluktan 

veya gruptan duygusal yaşam, rızık ve anlamlı bir hayat almaktadır (Glass, 2008).  

Anzieu, “egoyu örten hayali deri” den söz etmektedir (Anzieu, 1989). “Zehirli, 

boğucu, yanan, parçalanan bir elbise” olabilir bu deri. Gruplar, bu tür bir yangını, 

bu zehirliliği söndürmek için epeyce çaba sarf etmektedir. Toksik bir cilt egosu, 

grup-topluluğun kendi yaşamı için korktuğunu, dolayısıyla yenilenme ve arınma 
dürtüsü ile hareket edebileceği anlamına gelmektedir. Bu dürtü, ideoloji olarak 

görünmekte, kamusal temsil yoluyla dolaşmaktadır ve dokunulma/temas korkusu, 

benliğin nesneyle fobik ilişkisini, bulaşma korkusunu tetiklemektedir (Glass, 
2008). Buna örnek olarak Hutuların Tutsiler ile birlikteliğinden olan akrabalarını, 

çocuklarını hatta kendi ırklarından olan “ılımlı” Hutuları öldürmesi örneği 

verilebilir (Baum, 2008). “Dokunma yasağı, Ego ile İd arasında bir sınır, bir 

arayüz oluşturulmasına katkıda bulunur” (Anzieu, 1989: 123).  
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Toplumlar tanıdık olanın dokunuşunu arzulamaktadır; tuhaf, yabancı, ya da 

grubun korkunç olarak yansıttığı şeyin varlığı, özellikle de fiziksel varlığından 

çok korkmaktadır. Grup narsisist yaralarına karşı savunma mekanizması 
geliştirmektedir, imha eylemiyle içinde bulunduğu grubun/topluluğun 

parçalanmasına yönelik endişeli duyguların etkisine direnmektedir ve grubun 

hayali, koruyucu benliği içerisinde mesihî ile iyileşme umududur (Glass, 2008).  

 

III. SOYKIRIMDAN GERİYE KALANLAR 

Kahana, Harel ve Kahana (2005), Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’deki 

Holokost’tan sağ kurtulanlar ve göçmenler üzerine yaptıkları karşılaştırmalı 
araştırmada, “hayatta kalanların zihinsel sağlıklarının, travmatik deneyimlerinden 

açıkça olumsuz etkilendiğini” bulmuşlardır. Psikolog Eva Fogelman (1990), 

“kişinin nasıl uyum sağladığına bakılmaksızın, bellek günlük yaşama daha az ya 
da daha fazla oranla müdahale eder”. Travmatik hafıza, bir bireyin yaşam döngüsü 

boyunca yankılanır ve genellikle evlilik, boşanma, doğum, ölüm, hastalık ve / 

veya yaşlılık gibi olaylarla yeniden tetiklenmektedir (Herman, 1992). Soykırım, 

hayatta kalanların bilinçli ve bilinçsiz zihinlerinde silinmez bir iz bırakmaktadır. 
Laufer (1988), “savaş-benliğinin” “ölümle erken karşılaşmadan ya da ölüm ve 

hayatta kalma ile meşgul olmaktan asla kurtulamayacağını” öne sürmektedir. 

Bazıları kendini ölümle lekelenmiş hissetmektedir (Lifton, 1968) çünkü yaşam ve 
ölüm arasındaki sınırlar, özellikle gettolarda ve toplama kamplarında iç içe 

geçmiştir. Nobel ödüllü ve Holokost’tan kurtulan Elie Wiesel’in şu sözleri 

özellikle çok önemlidir “Hayatta kalanların ölümle olan dertleri sorun değil. Ölüm 

onlar için her gün yaşanan bir olaydı. Ölümle yaşamayı öğrendik. Sorun bizim 
için hayata ve yaşamaya alışmaktır. Bize yaşamayı öğretmelisiniz “(Krell, 1989: 

216). Hayatta kalanlar için travmanın çözümü asla nihai değildir ve iyileşme asla 

tamamlanamaz (Herman, 1992). İyileştirmek zor olabilmektedir, çünkü kökler 
aidiyet ve geçmiş arasında sıkışıp kalmıştır ve psişik görevleri yerine getirmeye 

çalışmaktadır. Kayıplar, suçluluk, öfke ve utançla çalışmak mühimdir; ve bu 

deneyimi anlamlı bir şekilde yaşamın bütününe entegre etmek gerekmektedir 
(Danieli, 1981). Terapötik amaç, travmatik olayın hayatta kalanlar için artık 

yaşamlarının merkezinde bir yere sahip olmadığından emin olmaya çalışmaktır 

(Herman, 1992). Bununla birlikte, Holokost deneyimlerini entegre etmek gerçekçi 

bir hedef olmayabilir, çünkü bir kişinin kayıplarının büyüklüğünün yasını tutmak 
birden fazla ömürde –kayıpların yas sürecinin gen aktarımı ile kuşaklar boyunca 

devam etmesi- sürebilir (Giberovitch, 2013).  

Hayatta kalan bir popülasyonla çalışmadan önce ilk önce nasıl bir durumun içinde 

olduklarını kapsamlı bir şekilde irdelemek gerekmektedir. Bunun için, hayatta 
kalanların yaşadıkları kitlesel zulmü ve soykırım öncesinde, sırasında ve 

sonrasında nasıl bir hayatları olduğunu bilmek oldukça mühim bir husustur. 
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Hayatta kalanların vahşet öncesi ve sonrası deneyimleri, algılarını önemli bir 

biçimde şekillendirmektedir. Ancak uzun süreli mağduriyet hayatta kalanları 

farklı şekilde etkilemektedir. Birçoğunun depresyon ve anksiyete gibi travma 
sonrası stres (PTS) semptomları vardır, ancak tam anlamıyla TSSB’den mustarip 

değillerdir (Giberovitch, 2013).  

2013 yılında, Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 

İstatistik El Kitabının (DSM-5) beşinci baskısında TSSB tanı kriterlerini revize 

etmiştir. TSSB, DSM-5’te, Travma ve Stresle İlişkili Bozukluklarda yeni bir 
kategoriye dâhil edilmiştir. Bu sınıflandırmaya dâhil edilen koşulların tümü, 

tanısal kıstas olarak travmatik veya stresli bir olaya maruz kalmayı 

gerektirmektedir. Aşağıda teşhis için gerekli koşullar özetlenmiştir (DSM-V, 

2013): 

Kriter A- Stres etkeni (En az bir madde görülmeli): Doğrudan maruz kalmak, 

travmaya tanık olmak, bir akraba veya yakın arkadaşın bir travmaya maruz 

kaldığını öğrenmek, genellikle mesleki görevler sırasında travmanın caydırıcı 

ayrıntılarına dolaylı maruz kalmak (örneğin, ilk müdahale ekipleri, sağlık 

görevlileri). 

Kriter B- İstençdışı gelen (En az bir madde görülmeli): İstenmeyen üzücü anılar, 

kâbuslar, flashback’ler, travmatik hatırlatıcılara maruz kaldıktan sonra duygusal 

sıkıntı, travmatik hatırlatıcılara maruz kaldıktan sonra fiziksel tepki. 

Kriter C- Kaçınma: Travma ile ilgili düşünceler veya duygulardan, harici 

hatırlatmalardan kaçınmak. 

Kriter D- Bilişlerde ve duygu-durumda olumsuz değişiklikler: Örneğin; travmanın 

temel özelliklerini hatırlayamamak, kendisi veya dünya hakkında aşırı olumsuz 

düşünceler ve varsayımlara sahip olmak, travmaya neden olduğu için kendisinin 

veya başkalarının abartılı bir şekilde suçlanması, olumsuz etki, faaliyetlere olan 

ilginin azalması, izole hissetmek, olumlu duygulanım yaşama güçlüğü. 

Kriter E- Uyarılma ve tepkisellikte değişimler: Örneğin, sinirlilik veya 

saldırganlık, riskli veya yıkıcı davranış, aşırı ihtiyat, artan irkilme tepkisi, 

konsantrasyon güçlüğü, uyumakta zorluk. 

Kriter F- B, C, D ve E tanı ölçütleri 1 aydan daha uzun süre gözlemlenir 

Kriter G- İşlevsellikte Bozulma 

Kriter H- Hariç Tutma (Belirtiler ilaç, madde kullanımı veya diğer hastalıklara 

bağlı değildir.) 
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Dissosiyatif Spesifikasyon Tanı kriterlerini karşılamaya ek olarak, birey 

travmayla ilgili uyaranlara tepki olarak aşağıdakilerden birinin yüksek 

seviyelerini yaşamaktadır: 

1. Kendine yabancılaşma (depersonalizasyon): Kendinden bağımsız veya dış 

gözlemci olma deneyimi. 

2. Gerçekdışılık (derealizasyon): Çevredekilerin gerçekdışı olduğuna ilişkin 

deneyimler.  

Kellerman (2009), soykırım mağdurlarında en sık görülen TSSB ile ilişkili 

semptomun depresyon olduğuna işaret etmektedir. Sıklıkla ilişkili bir semptom 

olarak depresyonla birlikte kronik TSSB’nin, soykırımda hayatta kalanlar için en 
uygun tanı olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca Giberovitch (2013), hayatta kalanlar 

arasında sinirlilik ve öfke patlamaları gibi genel anksiyete ve aşırı uyarılma 

semptomları gözlemlemektedir. Büyük travma yaşayan bireyler öfkeyle dolu 
olabilmektedir ve agresif davranabilmektedirler. İlginç bir fenomen, bu 

popülasyondaki düşük madde kullanımı insidansıdır (Yehuda ve diğerleri, 1996). 

Yehuda ve arkadaşları (1996), hayatta kalanlar arasında depresyon ve TSSB 

prevalansının çok yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca şiddetli seviyelerde 

depresif bir duygu durumuna sahip olup sağ kalanlar, intihar düşüncesi ve intihar 

girişimleri açısından yüksek risk altındadır (Kellerman, 2009). 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Afrika Büyük Gölleri bölgesinde, soykırımı inceleyen akademisyenlerin dikkatini 

çeken tek soykırım, Nisan ve Temmuz 1994 arasında on binlerce muhalif Hutu ile 

birlikte en az yarım milyon Ruandalı Tutsi’nin katledilmesi olayıdır. 1994 

havzasından önceki ve sonraki sayısız soykırım olaylarının tümü birçok bilim 
insanı tarafından gizli soykırım olarak sınıflandırılmaktadır. Hepsi kendi 

kategorilerinde ayrı bir şekilde çalışılmayı hak ediyor olsa da 1994’te 

Ruanda’daki kıyamet olaylarını anlamak tümünden çok daha önemlidir (Hinton, 
Alexander ve diğerleri, 2014). Bu soykırımların “gizli” yönünün siyasi ve 

metodolojik faktörlerin bir sonucu olduğu yönünde görüşler vardır. Siyasi olarak, 

Afrika’nın Büyük Göller bölgesi, uluslararası ilişkilerin ve sosyal-bilimsel bilimin 
sınırlarına terk edilmiştir. Bu marjinal durumun kilit noktası uluslararası 

aktörlerin “neredeyse oybirliğiyle” Nisan 1994’te Ruanda sahnesinin rahatsız 

edici Tutsi katliamı öncesinde bunu planlayarak kaçmaları olmuştur. O zamandan 

beri siyasi güçlerin “Ruanda”yı tüm Afrika için bir model olarak tanımlamasıyla 
beslenen eğilimin yerini utanç duygusu almış, “yeni Ruanda” yalnızca 1994 Tutsi 

soykırımı ile tanımlanır hale gelmiştir. Bu, Hutu-Tutsi ayrımı (Hutu = 

kötü/soykırımcı/failler; Tutsi = iyi/kurbanlar/kurtarıcılar) etrafında kaba bir ahlaki 
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ikilik inşa etme etkisine sahiptir. Hutu-Tutsi ilişkisinin bu haritası yalnızca 

Ruanda ile sınırlandırılmıştır. Bu noktada bakılması gereken en önemli 

unsurlardan bir tanesi politik liderlerin arkasındaki güçlerdir. Bu güçler herhangi 
bir devlet olabileceği gibi, devletin içindeki güçlü kuruluşlar da olabilmektedir 

(örneğin, silah tüccarları, parti örgütleri ve benzeri.). Bu politik liderlerin 

arkasındaki güçler, Hutuları yalnızca silahlandırmakla kalmamış, topraklardaki 

ebedi gücü Hutulara verme vaadinde bulunmuşlardır. Böyle bir katliam olmasa 
idi, Afrikan’ının tartışılmaz en iyi ülkelerinden biri olan “siyahilerin” yönettiği 

Ruanda’yı nasıl bir gelecek bekliyor olacaktı? Katliam sonrasında ülkeye yapılan 

ve yapılacak olan yatırımlar büyük ölçüde etkilenmiştir. Ruanda’nın gelişmekte 

olan Afrika ülkeleri arasında yer alması böylelikle engellenmiştir.  

Toplum, sosyal hiyerarşiler tarafından yapılandırılmaktadır ve bazı bireyler, 

diğerleri üzerinde güç ve etki konumları elde etmektedir. Güç; statü ve sosyal 

konum için önemlidir (Böksem, Smolders & De Cremer, 2009) ve sahibine birçok 

avantaj sağlamaktadır. Yüksek düzeyde güce sahip olanlar siyasi etki 
mekanizmaları, korunma, zenginlik, yüksek kaliteli barınma, bol gıda, sağlık 

hizmeti, boş zaman ve eğitime erişimden yararlanma eğilimindeyken, daha düşük 

düzeyde güce sahip olanlar standartların altında barınma, hastalık, eksik istihdam 
ve tehlikeli durumlara katlanmaktadırlar (Pratto, Sidanius & Levin, 2006). Güçlü 

bireyler kayda değer sonuçlar elde etmektedirler, daha başarılıdırlar ve daha iyi 

sosyal konumlar elde etmektedirler (Guinote, 2007a), güçsüz bireyler ise daha az 
başarılıdırlar ve bu nedenle güçlü konumlara erişmekte zorlanmaktadırlar (Smith, 

Jostmann, Galinsky ve van Dijk, 2008). “Liderlerin” bir halka, hatta dünyaya 

büyük faydalar ve büyük zararlar getirebileceğini herkes bilmektedir. Yine de bu 

bireyler hakkında çok az sağlam bilimsel bilgiler mevcuttur. Lider zekası, 
baskınlık, bağlılık ihtiyacı, başarı yönelimi, kişilik özellikleri, genetik ve akla 

gelebilecek diğer tüm değişkenler gibi faktörler liderlik literatüründe potansiyel 

yordayıcı değişkenler olarak test edilmiştir. Bu yordayıcı değişkenler ve çeşitli 
liderlik ölçüleri arasındaki ilişkiler sıklıkla bildirilmiş olsa da, bu ilişkileri 

açıklamak için henüz evrimsel psikolojik teorik modeller önerilmemektedir. 

Liderler kaostan düzen yaratmaktadırlar. Kaousun sebebi de düzenin sağlanması 
da onların güçlerinin altındadır (McNamara ve Trumbull,2009). Ruanda soykırımı 

başladığında dünya bu katliama sessiz kalmıştır. Birçok lider soykırım 

sonuçlanana kadar “Ruanda da soykırım yapılıyor.” dememiştir. Güçlerinin 

altındaki dünyaya açılan “sosyal ekranlar”da dahi Ruanda soykırımı bir kaostan 
ibaretmiş gibi topluluklara lanse edilmiştir. Bunun sebebi olarak liderlerin kendi 

toplulukları için çıkarlarını koruması ve önemsemesi gösterilebilmektedir.  

Öncesinde bahsi geçen psikolojik boyutlar ele alındığında soykırıma sebep olan 

birçok faktörün, Ruanda katliamına götüren gidişatı anlamak açısından ne kadar 
önemli olduğu gözler önüne serilmektedir. Aynı topraklarda yaşayan iki halk, aynı 

etnik kimliğe ve dine sahip olmalarına rağmen, çeşitli manipülasyonlarla bazı 
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güçler tarafından birbirlerine düşman hale getirilmiştir. Politik psikolojiyi 

anlamak bu açıdan önem taşımaktadır. Politik psikoloji kişilerin, yürütülen 

manipülasyonları fark edebilmesini sağlamakla kalmaz, kişilerin olayları 
irdelemesine, çözümlemesine ve en baştan olası kötü senaryoları fark etmesine 

olanak sağlamaktadır. Kişiler politik psikoloji bilgisini kullanarak, olası kötü 

senaryoların önüne geçebilir ve böylesi bir vahşete giden basamakların 

çıkılmasının engellenmesinde önemli bir rol üstlenebilir. 

Soykırımı inceleyen sosyologlar ve bilim insanları, soykırımı neyin mümkün 
kıldığını anlamakla özellikle ilgilenmektedirler. Soykırımın ne zaman ve nerede 

olacağını tahmin etmek için bir model geliştirilebilirse, uluslararası topluluğun 

soykırımın meydana gelmesini önlemek için ileri düzeyde adımlar atması çok 
daha kolay olacaktır. Böyle bir model henüz mevcut değildir. Ancak bilim 

insanları yukarıda bahsedildiği üzere soykırımı neyin mümkün kılabileceğini 

açıklamaya yardımcı olacak çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. 

Düşündüğümüzden daha sık meydana gelmesine rağmen, soykırım insan 

deneyiminde halen aşırı uç bir olay olmaya devam etmektedir. Tarihçiler, 
sanatçılar, şairler, romancılar ve anıt tasarımcıları soykırım olaylarını anmak ve 

anlamak için bir takım yollar aramaktadırlar. Buna ek olarak, soykırım kurbanları 

uluslararası toplumla birlikte yasal olarak haklarını aramaya çalışmışlardır. Bu 
tepkiler çeşitlidir, ancak denenen üç genel biçim vardır: fail davaları, tazminatlar, 

hakikat ve uzlaşma komisyonları (Lemonik, 2019). 

Hollanda’nın Lahey kentinde, soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş 

suçları kapsamında failleri yargılamak için kalıcı bir tesis olarak hizmet vermek 

üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri de 
dâhil olmak üzere tüm ülkeler Uluslararası Ceza Mahkemesini var eden anlaşmayı 

onaylamasa da bu suçlar kapsamında çeşitli soruşturmalar yürütmektedirler 

(Douglas, 2001). Birçok kişi, hayatta kalanların çektikleri acılar için tazminatı hak 
ettiğine inanmaktadır ve soykırıma karşı başka bir yasal yanıt yöntemi olarak 

tazminat talep etmektedirler. Tazminatlar, hayatta kalanların ve onların soyundan 

gelenlerin, kayıplarını telafi etmek için ödeme almaları gerektiğini 
savunmaktadır. Soykırıma yanıt vermenin daha modern bir yöntemi olarak da 

hakikat ve uzlaşma komisyonu gösterilmektedir. Güney Afrika, 1948 ile 1990 

yılları arasında ülkede yasal olarak uygulanan ve apartheid olarak bilinen şiddetli 

ayrımcılığın ardından ilk hakikat ve uzlaşma komisyonunu geliştirmiştir. Hakikat 
ve uzlaşma komisyonları, soykırım faillerinin cezai yaptırıma uğramayacaklarına 

dair bir teminat karşılığında suçlarını açıkça itiraf etmelerini sağlayacak 

duruşmalar gerçekleştirmektedir. Bazıları bu yaklaşımın faillerin suçlarından 
dolayı cezalandırılmamasına izin verdiğini iddia etse de hakikat ve uzlaşma 

komisyonları toplumsal iyileşmeyi mümkün kılmaktadır ve hayatta kalanların 

seslerinin duyulmasını sağlamaktadır. Ruanda, bu yaklaşımı soykırıma tepki 

olarak kullanan bir millettir (Lemonik, 2019). 
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Uzun bir süre boyunca çok sayıda psikolojik ve fiziksel aşağılama yaşayan ve 

soykırımdan sağ kurtulanlar için Kahana, Kahana, Harel ve Rosner (1988: 59), 

savaşa uzun süre maruz kalmanın, onu diğer insan yapımı felaketlerden ayıran beş 

çevresel yönünü tanımlamaktadır: 

1. Gerçeküstü bir görüşe sahiptirler.  

2. Bulundukları ortamlar onlar için düşmanca, tehditkâr ve tehlikeli gelmektedir. 

3. Stresle başa çıkma yöntemleri oldukça sınırlıdır. 

4. Yaşadıkları deneyimin öngörülebilir bir sonu yoktur. 

5. Deneyimleri ile ilişkili acı ve ıstırap mantıklı bir açıklamadan yoksun 

görünmektedir. 

Courtois ve ark. (2009: 85) soykırımdan sağ kurtulanlar üzerine yaptıkları 

çalışmaların sonucunda, mağdurların devamlı duygusal bir sıkıntı içinde olup, 

kendine zarar verme düşüncelerine ve eylemlerine yöneldiklerini, öfkelerine 
hâkim olmakta güçlük çektiklerini, hafıza kaybı ve disosiyatif dönemler 

yaşadıklarını ve kimlik kaybı ile sonuçlanan “dikkat ve bilinçte değişiklikler”e 

sahip olduklarını, sıklıkla utanç, suçluluk, kendini aşağılama, zarar görme gibi “öz 

algıda değişiklikler”e sahip olup, faille sempatik bir bağ hissetmek gibi “faile 
yönelik algıda değişikliklere ve başkalarına güvenememe veya yakınlık 

kuramama gibi “başkalarıyla ilişkilerde değişiklikler” yaşadıklarını; yaşanan 

istismar türü ve bunun sonucunda ortaya çıkan fiziksel hasarla ilgili 
“somatizasyon ve/veya tıbbi sorunlar”a sahip olup; tıbbi olarak açıklanamayan 

ağrı veya fiziksel semptomların mağdurlar tarafından deneyimlendiğini ve 

umutsuzluk, inanç kaybı dâhil olmak üzere “anlam sistemlerinde değişiklikler” 

meydana geldiğini bulmuşlardır. 

Özetle, politik psikoloji perspektifi ile değerlendirmede bulunulan Ruanda 
soykırımı ile soykırıma götüren basamaklar tek tek incelenmiş olup, olası kötü 

senaryoların nasıl önüne geçilebileceğinden bahsedilmiştir. Soykırıma dâhil olan 

grupların ve ideolojilerin psikolojisine atıfta bulunulmuştur. Fikirlerin ve 
inançların grupların oluşumunda ve politik eylemlerde oynayabileceği öncü rol de 

bu makale kapsamında irdelenmiştir. Birçok bilim insanın analizinden yola 

çıkılarak failler, seyirciler ve kurtarıcılar arasındaki zihinsel ve duygusal 
özellikler irdelenmiştir. Kişisel ve sosyal kimlik arasındaki farklılıkların savaştaki 

bölünmeleri nasıl açıkladığı ortaya konmuştur. Soykırım reddinin yol açabileceği 

tehlikeli durumlardan bahsedilmiştir ve mağdurlar üzerinde bıraktığı psikolojik 

yaralara özellikle değinilmiştir.  
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THE ROLE OF CONCEPTS AND THEORIES IN RESHAPING 

POLITICAL THEORY 

Didem Geylani* 

 

Abstract: Considering our inherent limitations as human beings, the purpose of 

this current article is to explain how we might construct a body of knowledge 

regarding the study of politics, political philosophy, and political activity. Aside 

from our innate predisposition toward competitiveness and power struggles, as 

well as the wide range of personal and social goals shaped by our varied cultural 

heritages, this undertaking is plagued with complication and errors, necessitating 

sacrifice on our part. 

Keywords: Politics, political theory, knowledge, political philosophy, power 

struggle. 

 

SİYASET TEORİSİNİN OLUŞUMUNDA KAVRAMLARIN VE 

TEORİLERİN ROLÜ 

Öz: Bu çalışmanın amacı siyaset bilimi, siyaset felsefesi ve siyasal eyleme dair 

yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bilgi ve bilgiye dair kavramsal çerçeveyi, 

insan doğasının sınırlı nitelikleri bağlamında tartışmaktır. İnsan doğasının 

sonucu olan güç çatışmaları, içinde yaşadığımız kültürün ürünü olan kişisel ve 

sosyal amaçlar kendi ilişkiselliği bağlamında tartışılmıştır. Buna göre İnsan 

doğasına dair yaklaşımlarla siyaset felsefesi ve siyasal pratikler arasında 

bağlamsal yakınlık bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Siyaset bilimi, siyaset teorisi, bilgi, siyaset felsefesi, güç 

çatışmaları. 

 

 

 
*Research Assistant | Van Yüzüncü Yıl University, Department of Public Administration, 
didemgeylani@gmail.com | ORCID: 0000-0002-4865-1975  

mailto:didemgeylani@gmail.com


 
 

 

 

Politik Psikoloji Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2021  

The Journal of Political Psychology, Volume: 1 Issue: 2 Year: 2021 

 

 

128 

INTRODUCTION: THE MAIN QUESTION 

The goal of this article is to discuss the topic of how we could develop a body of 

knowledge concerning the study of politics, political philosophy, and political 

practice considering our inherent limitations as human beings. The limitations of 

language, comprehension, and communication, as well as our constant tendency 

toward competition and power struggles, and our diverse individual and social 

aspirations developed by diverse cultures and histories, all contribute to the task 

being fraught with difficulties and flaws and requiring sacrifice. 

After explaining the purpose and the constraints that encounters in composing as 

a body of knowledge in political theory, we go on to provide several versions of 

problems and critiques that are relevant now. This essay is, accordingly, an 

attempt to reconsideration of political philosophy in terms of political notions and 

political philosophy. To resolve the question, a literature review has been used. In 

fact, a wide range of philosophical, theoretical, and scientific perspectives are 

applied in political philosophy to explain and examine politics on a range of 

perspectives. 

 

I. CONCEPTS PERTAINING TO POLITICS 

Politics is a form of social interaction. In political meetings, assemblies, protests, 

language is used to carry out the agenda. The language of political elites can 

sometimes be used as a political weapon to achieve specific political objectives. 

In politics, advocacy power is more important than accuracy of meaning; it allows 

politicians to mobilize people around causes and improve their personal authority. 

As a result, politicians are under no real obligation to clarify their words. 

Language is not just a passive force, serving as a method of communication 

between people, but it can also be a positive force, evoking emotions and assisting 

in the formation of attitudes. Languages influence how people think about the 

world and how they see it.  

This problem is particularly acute in politics because language is so often 

wielded by those who have an incentive to manipulate and confuse – 

professional politicians. Being primarily interested in political advocacy, 

politicians are typically less concerned with the precision of their language than 

they are with its propaganda value. Language is therefore not simply a means 

of communication; it is a political weapon; it is shaped and honed to convey 

political intent. States justify their own ‘nuclear deterrent’ but condemn other 
states for possessing ‘weapons of mass destruction’ Many people believe that 

when individuals have a clear understanding of each other, they have a better 

chance of achieving peace and working together toward common goals. This, 
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however, will not assist them in putting an end to power disputes. Language 
enables individuals in identifying and developing common social goals as well 

as strategies for achieving those goals (Heywood, 2004: 2). 

In this sense Words are the building blocks of languages that denotes the existence 

of a thing. When people speak, they can express themselves and their thoughts to 

each other by first thinking about them as well then criticizing themselves and 

their own thoughts. Language is not just a tool for communicating, but it is also a 

means of thinking and reasoning. The dialogue between the soul and itself, as 

Plato put it, is the essence of thought. When it comes to words, concepts are a 

peculiar species as abstract thought about something that may be represented in a 

single word, or a brief phrase is referred to as a concept. It could relate to a variety 

of items, if each object satisfies the criteria that define the notion as defined by its 

qualities. Our senses help us collect information about our surroundings; but we 

cannot make sense of this information until we give it a meaningful context 

(Morrow, 1998). 

The term “concept” refers not only to things we can see and touch, such as a “cat,” 

but also to things we can't see and touch, such as the term “injury.” Unnecessary 

harm is done to a cat when it is locked up and denied nourishment for an extended 

period. For instance, by introducing the notions of 'damage' and 'necessity,' a 

meaning has been imposed on the act for it to be understood in a more specific 

way in this phrase. Concepts serve as the fundamental building elements of human 

understanding. As a result, one of the most important ways to make language more 

understandable is to specify concepts when they are used (Arnhart, 2016: 11-46). 

As a starting point, it is extremely difficult, if not impossible, to distinguish 

between political terms and the moral, philosophical, and ideological perspectives 

of people who employ them. In particular, notions that allude to 'values' fall under 

this category. Such political conceptions are meaningless if they are not placed in 

their proper context. When the word 'justice' is used in a modern human rights 

discourse, it elicits associations with meanings that are tied to a particular 

understanding of individual human rights. It is entirely different when the same 

word is used in a political religion-inspired work than when it is used in a secular 

literature. In some cases, even ideas that serve a purely descriptive function, such 

as 'law,' cannot be utilized in a neutral manner. In this context, the term 'law' could 

apply to either a natural idea of the law or a legal civil notion of the law, which is 

a circumstance that reveals a great deal about the speaker's views. It is impossible 

to employ political concepts without considering their value implications. 

The second issue is that political notions can be a source of disagreement. The 

concept of a “free country” is a political concept that has been a topic of debate. 
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When countries are classified as 'free' or 'unfree' by Freedom House, a US-based 

group that receives millions of dollars of funding, the majority of which comes 

from the United States government. The word 'free' itself has become a cause of 

dispute and contention. One way of resolving this difficulty by acknowledging the 

existence of multiple meanings and the plurality of things to which the notion can 

refer when it is utilized. According to Haywood, this position is opposed in two 

ways: first, even if people accept the presence of various interpretations, they 

would continue to defend their chosen interpretation; second, this critic contends 

that at some point, they may come to an agreement (Heywood, 2004). 

The second critic argues that, while some political notions have been a cause of 

contention in recent years, this has not always been the case, and therefore for 

example, the term “democracy” has only recently become a topic of contention, 

having emerged in the late nineteenth century. When the notion was utilized in a 

new context that was distinct from the context that it was previously used to 

indicate. Following the English revolution in the late 17th century, a specific type 

of governance system was referred to as 'democracy.' However, following the 

French revolution and the American war of independence in the late 18th century, 

the term 'democracy' took on a new meaning and was used to refer to a variety of 

non-identical governance arrangements. In the English system, only those who 

owned property had a voice, whereas in the French and American systems, 

everyone was given a voice to express themselves (Birch, 1993). 

After taking these critics into account, it can be said that conceptions can be 

classified as either 'currently' contested or 'contingently' contested. 'Fetishism of 

conceptions,' may lead to a third issue. In this case, words are viewed as things 

rather than as indications of other things. In an attempt to find a solution to this 

situation. Max Weber was a German composer who lived in the early twentieth 

century. 

Ideal types were conceptions that were categorized by the philosopher Ludwig 

Wittgenstein (1864-1920). Ideal types are mental creations that are produced by 

logical extremes rather than by reference to actual things; they are characterized 

by simplicity and exaggeration, and they are used to represent abstract concepts 

or ideas. They are more like explanatory tools than they are approximate 

representations of reality. Such conceptions do not accurately reflect reality and 

do not provide the opportunity for ethical judgment. Therefore, certain notions 

should be seen as analytical tools rather than words that refer to actual things, 

rather than vice versa.  
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However, in most political circumstances, such as political speeches, where 

concepts may be caught by an influential media channel and be loaded with 

specific implications, which the speaker could or could not indicate, this would 

not be helpful in solving a portion of the problem. As a result, notions should not 

be regarded as either “true” or “false”, but rather as either “helpful” or “less 

useful” in terms of explaining the topic at hand. 

It was the postmodernity movement that gained prominence for its relentless 

efforts to underline the mutability of political notions and to draw attention to the 

adverse consequences of deviating from social norms and expectations. In the 

second part of the twentieth century, it became trendy for political scientists to 

identify with “liberal” thought and to consider such identification to be the finest 

possible understanding of “liberty”. However, this identification was not widely 

accepted. Though it is impossible to separate “knowledge” from “discourse,” 

postmodern thinkers argue that acknowledging the ways in which our language 

constructs reality for us as individuals and as communicators, even in the most 

neutral “science” contexts, is the best thing we can do. “Knowledge” is defined as 

“knowledge gained through experience.” Postmodernism was criticized for 

fostering epistemic relativism and eroding the prestige and legitimacy of social 

sciences and political notions, according to its detractors (Rosenblum, 1990). 

 

I. POLITICAL THEORY 

Political science, political theory, and political philosophy are three disciplines of 

k n o w l e d g e  t h a t  a r e  s t u d i e d  i n  t h e  s t u d y  o f  p o l i t i c s . 

Political science was first recognized as a distinct area of political philosophy 

during the twentieth century. In science, knowledge is gained through 

experimentation, observation, and measurement, and as such is based on empirical 

interference (empirical observation, measurement, and experimentation). Its 

origins can be traced back to the 17th-century empiricist movement as well. The 

first people' attempts to harness natural powers and resources to their advantage 

in the first human communities, haunting in groups and instructing youngsters to 

follow through, could be considered political science foundation when we 

consider knowledge based on observations. Test hypotheses against empirical 

evidence as part of the scientific method to determine whether they are correct or 

incorrect. During the twentieth century, the Scientific Method rose to popularity, 

earning it the distinction of being the nearly unquestionably trustworthy, 

objective, and value-free method of discovering truth in the world. 
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A claim of political science was that it would research, analyse, and explain 

political institutions in a methodical and objective manner. Political science 

reached its zenith in the 1950s and 1960s, when a type of scientific reasoning 

known as behaviourism was widely celebrated for its ability to create “truthful” 

knowledge about politics. Theory is a collection of tested hypotheses or 

explanatory assertions regarding a certain subject or occurrence; these hypotheses 

or explanatory propositions are composed of concepts and their relationships. 

Behaviourism resulted in beliefs that were referred to as empirical political 

theories (Crick, 2000). 

Political theory has traditionally been defined as the investigation of ideas and 

doctrines that have had an impact on political thought. It included a literary 

analysis of “classic” literature, as well as some “major” thinkers from Plato to 

Marx, as well as a study of “classic” texts. In terms of subject matter, it was 

concerned with both the means and the ends of political activity. Topics covered 

include: the need to follow the state, the distribution of wealth in society, and the 

protection of social and individual freedoms. It deals with ethical and normative 

issues, as well as with what “ought to” be done and what 'is' done. Formal political 

theory was a different method that related to the Virginia School in the United 

States and was responsible for the development of the “rational choice”, “public 

choice”, and “social choice” schools of thought (Held, 1991). 

Political philosophy is any abstract concept about politics, law, or society that is 

not grounded in empirical evidence. Philosophy is usually referred to as the study 

of wisdom in search of understanding. It was also regarded as a second-order 

study, similar to mathematics in relation to physics, a meta-analysis of not 

empirical objects, but rather the process by which knowledge about them is 

obtained and communicated to others. Political philosophy is concerned with a 

variety of issues. 

Critical evaluation of political ideas, as well as clarification and refinement of 

terminology used in political discourses are all part of the job description. It was 

observed that, despite political philosophers' best efforts to be fair and unbiased, 

they tended to justify some political positions over others, as well as to uphold 

particular understandings and interpretations over others. 

Peter Laslett, writing in 1956, said that political philosophy was dead, citing the 

beginning of a period of strong excitement for scientific knowledge, as well as a 

broad consensus on liberalism in the Western world. No one could have predicted 

that political theory would be resurrected in the following decade. It is dependent 

on a number of things including an acknowledgement that theories are important 
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in scientific empirical investigation. A further blow to scientific progress was dealt 

by the work of Khun in 1962, which stressed the pradyamic nature of scientific 

discovery and how most scientists work within the principles, theories, and 

frameworks accepted by their peers at the time of their discovery, with empirical 

evidence building up until some brave scientists defend new theories. This 

demonstrated the scientific method's epistemic relativism. Aside from that, the 

new social movements of the 1960s brought to the end of consensus-based 

politics. A new generation of political theorists, such as Rawls and Nozick, 

eventually found its embodiment in the liberalism-inspired institutions and values 

of the liberal tradition. 

When it came to several important areas, the new political theory that would 

eventually replace political philosophy was quite different from its predecessor. 

The study of philosophy as a tradition involves the research and analysis of 

answers to eternal questions that have been found throughout history. 

Accordingly, when different philosophical positions are studied, the new political 

theory places a larger focus on the importance of culture and history than previous 

political theories. Additionally, it became increasingly dispersed and fractured, 

even though the highly regarded political intellectuals emerged from inside the 

liberalism framework, as well as Marxism, which was liberalism's most major 

critique. Liberals regarded the political theory developed under the leadership of 

John Rawls as a meta-ideology of political science and politics that prioritized 

“the right” (procedural rules that reflect people's rights to freedom and protections 

they are entitled to) over “the good” (procedural rules that reflect people's rights 

to equality and justice) (how people should lead their lives and what they do with 

their freedoms) (McLennon, Held and Hall, 1984). 

Towards the beginning of the twenty-first century, the anti-foundational critique 

of the new conventional concepts of political philosophy was expected to gain 

more power and produce more division than previously. It was the postmodernist 

movement that posed a challenge to rationality, which was at the heart of the 

“Enlightenment project” and its descendants, “liberalism.” Postmodernist thinkers 

questioned the validity of the claims of the “modern” political tradition as a source 

of truth. A new generation of postmodernists, such as John Gary, has warned 

against the propensity of persistent critique and countercriticism in the 

Enlightenment tradition, asserting that it is self-destructive and leads to nihilism 

and violence. Critical thinkers were adamant in their assertion that philosophy, 

particularly the political theory of the twentieth century, was not an accumulating 

body of knowledge, but rather a discourse in which individuals from all over the 

world expressed their perspectives and worldviews. While the political theory of 
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the modern world has been dominated by speech that began in 'the West,' the rest 

of the world should take its notions and propositions seriously to develop more 

diverse arguments and worldviews, this is not the case (Leftwich, 1984). 

 

II. RIGHTS, OBLIGATIONS, AND CITIZENSHIP 

The relationship between the person and the state has always been a major theme 

in political philosophy, and it will continue to be so. People in Ancient Greece 

were citizens who were required to participate in political life as a matter of civic 

duty. They were only accepting free-born males as citizens at the time of their 

founding. As citizens of a society, we have rights, as well as obligations, to 

exercise those rights, such as being required to serve in the military. 

The term “right” referred to a power or privilege that residents who reside in a 

certain jurisdiction area possessed at the time. As citizens, we have the following 

rights: -the right to work, to education, to abortion, to life, to free expression, to 

own property, and so on. Legal rights and moral rights are two forms of rights that 

can be distinguished from one another. In a legal system, rights are those that are 

protected by a set of explicit laws. Moral rights are more like moral claims than 

they are legal rights. To be able to comprehend rights and who is eligible to 

exercise them, we must first describe the human being. Should we regard human 

beings to have a logical nature or not? What happens to the rights of children and 

individuals with disabilities if we do this? 

Legal rights are those that have been recognized by the law and are therefore 

enforceable through the courts of law. The fact that a right is legal does not imply 

that it is also moral. Wesley Hohfeld categorizes legal rights into four different 

categories. First, there are privileges or liberty-rights that can be exercised. These 

privileges are similar to having more options that you will not be penalized for 

choosing not to take use of. Second, there are the rights to make a claim. This can 

be understood in terms of, for example, a person's right not to be assaulted by 

another. Finally, there are legal authorities (HoHfeld, 1917). 

The rights that we have are those that have been granted to us by legal authorities, 

such as the right to marry or the right to vote. Fourth, there are exemptions from 

military service, for example, those over the age of 65 or who are disabled are 

exempt from serving in the military. Moral rights, on the other hand, provide us 

with an understanding of what is ideal. This is a study of rights from a normative 

perspective. As an illustration, promises can be given. The British utilitarian 

philosopher Jeremy Bentham, for example, rejected the distinction between legal 
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and moral rights, claiming that since moral rights are a manner of describing what 

legal rights should be, there is no need to discriminate between the two. 

The natural rights theories were the inspiration for the concept of human rights. 

In contrast to John Locke, who accepted natural rights as the rights to life, liberty, 

and property, Thomas Jefferson defined natural rights as the rights to life, liberty, 

and the pursuit of happiness, respectively. All people have the right to live in peace 

and freedom. But, what exactly is a human being? What is the starting point? 

Unless we define a human being as beginning at conception, abortion is acceptable 

since all women have the right to manage their own bodies. However, if we accept 

the fact that the unborn child is living as well, abortion would be considered 

murder. The rights to life, liberty, and property are regarded as negative rights by 

most people. Positive rights such as the right to work or the right to education are 

widely recognized (Kymlicka, 2001). 

The rights of animals should be taken into consideration in this section as well. 

Animals have senses like those of people, and it would be unjust not to grant them 

the same rights as humans. Because humans have been granted divine authority 

over the earth, does this imply that they have complete authority over it? Peter 

Singer stated in his book Animal Liberation, which was published in 1975, that 

animals are likewise capable of suffering and feeling pain, and that this is 

something they can sense. They, like humans, prefer to avoid experiencing 

discomfort. He illustrates his point of view with the help of the notion of 

speciesism, which may be used to argue against racism or the empowerment of 

women. 

It is necessary to distinguish between the state of being obligated and the state of 

having an obligation. Being obligated contains aspects of compulsion, whereas 

being obligated contains elements of moral obligation. There are two types of 

obligations: those that are legal and those that are moral. If you do not comply 

with legal duties, such as paying taxes, you may face legal consequences. Moral 

obligations are more like the actions that were required in order to be morally 

correct. Political duties are better understood in terms of the idea of social 

contract, which provides both rational and moral justifications for respecting 

governmental power in a democratic society. 

Contracts are a unique type of agreement in which people agree to enter into a 

society or to help establish a society with the intent of benefiting both parties. In 

the literature, there are three significant examples of social contract: Thomas 

Hobbes' Leviathan, John Locke's Two Treaties of Government, and Jean-Jacques 

Rousseau's The Social Contract (both written in French). Hobbes maintained that 
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those living in the commonwealth have an absolute obligation to respect the 

authority, regardless of how the commonwealth behaves in the present. According 

to him, the existence of any state, whether repressive or not, must be preferred to 

the absence of any state since life would be short, ugly, and terrible in a state of 

nature, according to him. 

According to Locke, there must be two contracts. The first would be the formal 

social contract, which would be observed by the individuals that make up the 

community. The second type of trust is the social contract, which is a contract 

between a society and the government. In contrast to Hobbes and Locke, who 

believed that human beings are power-hungry and self-interested, Rousseau held 

a more positive view of human nature. He created a distinction between general 

will, which reflects the interests of the entire community, and private will, which 

is a selfish act. Finally, but certainly not least, citizenship. A citizen is a member 

of a political community who has both rights and responsibilities as a member of 

that community (Marshall, 1963). 

 

III. DEMOCRACY, REPRESENTATION, AND THE INTEREST OF 

THE PUBLIC 

Political theory is on the lookout for an answer to the question of 'who should be 

in charge?' The response provided by democracy is that “people should govern.” 

Demos means 'the many' or 'the people,' and democracy is defined as 'government 

by the demos.' The primary distinction between direct and representative 

democracies is found in the constitution. We could go on and on about the many 

forms of democracies. Democracy asserts that 'government of the people, by the 

people, and for the people' is the best form of governance. 

First and foremost, we must comprehend what individuals are. What does 

democracy imply when it says “people,” and what does it entail in practice? 

Because it is clear that it is not extending political involvement to all people, one 

can wonder what the reason for democracy's restrictions is. What factors influence 

this? Is it a person's age, education, gender, or social background? Second, what 

kind of government should the people have? Among other things, it pertains to 

the choice between direct and indirect democracy as well as discussions over 

different types of representation and electoral systems, among other things. Third, 

how far should the rule of law be extended? Should democracy be limited to 

political life, or should it be extended to other aspects of life, such as the family, 

the workplace, or the economy? (Elsted and Slagstad, 1988). 
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As previously stated, there are other sorts of democracy that can be addressed. 

The first type of democracy is classical democracy, which is founded on the 

Athenian model and is defined by the direct engagement of citizens in the 

processes of government and decision-making. Protective democracy, on the other 

hand, is a limited and indirect kind of democratic rule that is established to provide 

individuals with protection against the government. The third type of 

developmental democracy is related with efforts to broaden popular participation 

on the basis of freedom and individual flourishing. The fourth type of democracy, 

deliberative democracy, emphasizes the importance of public debate and 

discussion in the formation of citizens' identities and interests, as well as in the 

empowerment of their sense of the common good. 

The idea that politicians serve as the people's representatives becomes more 

important when voters no longer have direct control over government. In politics, 

representation implies that an individual or group is acting on behalf of, or on 

behalf of, a wider group of people, as opposed to acting on their own. Elections 

serve as the foundation for the representative form, with elected officials claiming 

to be representatives based on their selection by the people. An election is a 

method of filling vacancies in public posts. Different countries have different 

electoral systems, with some being more democratic and representative than 

others. It does not imply that elections in all democracies must be conducted in 

the same manner. 

The parliament of the United Kingdom was described by Burke as a “deliberative 

assembly of one people with a single interest, that of the whole.” J.S. Mill 

contributed to the liberal notion of representation through his writings. As a 

working-class man, he expanded his right to participate in elections, and he was 

an early advocate for women's suffrage. Mill opposed the notion that all political 

beliefs are of equal importance. 

The final section of this chapter is concerned with public interest. This section is 

devoted to the idea that democracy is a form of 'administration for the people.' 

Politicians claim to be working for the general public's benefit. What, on the other 

hand, is good? Who is the one who defines it? The rational choice theory must be 

mentioned before we can conclude this chapter, as stated by Brian Barry: “a 

person's interests are defined as “that which increases his or her chances of getting 

what he or she wants.” It is “the notion that individuals pick a path of action that 

is most consistent with their personal preferences” that constitutes rational choice 

theory (Barry, 1989). 
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CONCLUSION 

Making a distinction between political philosophy and science is not only 

oversimplified, but also deceptive. Political philosophy deals with what should be, 

whereas political science deals with what already is. In its dominant present 

guises, political philosophy does not always provide us with what should be, if by 

'ought' we mean a feasible option. This is because political philosophy is too 

utopian; name philosophers are unwilling to accept. A utopian society is defined 

as such in two ways: first, it engages in thought experiments with which no real 

world could possibly correspond; and second, it provides purified generalities 

from which conflict and inconsistency have been surgically eliminated. Its 

applications in political philosophy can be seen in its incisive clarification of 

issues within the context of its greater generalities. For example, it has shed crucial 

light on issues such as the equalization of treatment and the equality of life chances 

by proposing criteria for fair and justified inequalities in treatment. However, it 

would be improper to refer to these as best practices if it is impossible to reach 

excellent practice in the first place. 

Instead, they are examples of what excellent practice could look like if we were 

to abstract a specific set of problems from their contextual limitations and smooth 

over the frictions that any political solution tries to minimize through negotiation. 

When it comes to political philosophy, micro-coherence is achieved by holding 

most 'externalities' constant. They use this as one of their primary methods, and it 

serves a variety of important functions: it allows for the critical construction of 

alternatives through which to evaluate, and in many cases reject, current practice; 

it advances our moral sensibilities; it refines the analytical skills necessary for the 

lucid understanding and prescription of social practices; and it encourages precise 

thinking on the causes and consequences of human conduct. 
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SENNETT’İN ÇALIŞMALARINDA ŞEHİR PSİKOLOJİSİ: 

MODERN KAPİTALİST ŞEHİR KARŞISINDA BİREY 

 

Turgay Ovalı
*
 

 

Öz: Sennett’in sosyal bilimlere en önemli katkılarından biri, şehirlerin, modern 

dünyada bireylerin üzerindeki etkileri ve yaşamlarını şekillendirmelerindeki rolü 
üzerindeki çalışmaları olmuştur. Sennett, bu yönüyle şehir psikolojisi alanında da 

önemli bir düşünür olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Sennett’in çalışmalarında 

seküler-kapitalizm üzerine kurulmuş modern şehrin, sakinleri üzerinde 
oluşturduğu olumsuz psikolojik etkileri ortaya koymaktır. Bu bağlamda, 

Sennett’in çeşitli eserleri taranıp incelenmiş ve modern şehir ile birey arasındaki 

ilişkilere dair görüşleri onun anahtar kavramları kullanılarak ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Sennett’e göre, farklılıklar mekânı olan modern şehir, beraber 
yaşama kültürünün tesis edilebileceği bir şekilde planlanmamıştır. Kamusal 

yaşamın zayıflatılması ve sessizleştirilmesi, dolayısıyla sağlıklı toplumsallaşma 

imkânının şehir sakinlerinin elinden alınması sebebiyle birey, aktörlükten 
çıkartılarak izleyici konumuna indirgenmiş, bireyselliğe ve narsist bir kişiliğe 

mahkûm edilmiştir. Modern şehirde oluşan otoriter ilişkiler bireylerde utanç ve 

yetersizlik duygusu yaratmaktadır. Yeni tip esnek kapitalizm düzenindeki çalışma 
koşulları, bireylerde özgürlük, sadakat ve süreklilik duyguları yerine risk, kaygı 

ve belirsizlik hisleri uyandırmaktadır. Bir tür karakter aşınmasına neden olan 

kapitalizme karşı Sennett, kişinin kendi kendine yettiği bir üretim biçimi olan 

zanaatkârlık kültürünü önermektedir. Bununla birlikte, mekânın değiştirilmesiyle 
insanın da değişeceğine inanan Sennett, toplumsallaşma alanlarının aktive edildiği 

bir şehir planlamasının önemi üzerinde durmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Richard Sennett, toplumsallaşma, modernite, şehir. 
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URBAN PSYCHOLOGY IN SENNETT’S WORKS: THE INDIVIDUAL 

VERSUS THE MODERN CAPITALIST CITY 

 

Abstract: One of Sennett’s most important contributions to social sciences has 

been his Works on the impacts of cities on individuals and their roles in shaping 

the lives of people in the modern world. In this aspect, Sennett has become an 

important thinker in the field of urban psychology. The aim of this study is to 
reveal the negative psychological effects of the modern city built on secular- 

capitalism on its inhabitants in Sennett’s studies. In this context, Sennett’s various 

works are scanned and examined, and his views about the relations between the 
modern city and the individual are tried to be revealed by using his key concepts. 

According to Sennett, the modern city, which is a place of differences, was not 

planned in such a way that a culture of living together could be established. Due 
to the weakening and silencing of public life, and thus the deprivation of the 

opportunity of healthy socialization from the inhabitants of the city, people are 

removed from being an actor and reduced to the position of a spectator and are 

condemned to individuality and a narcissistic personality. Authoritarian relations 
in the modern city create a sense of shame and inadequacy in individuals. Working 

conditions in the new type of flexible capitalism arouse feelings of risk, anxiety, 

and uncertainty in individuals instead of feelings of freedom, loyalty and 
continuity. Against capitalism, which causes a kind of character erosion, Sennett 

proposes a culture of craftsmanship, which is a self-sufficient mode of production. 

However, Sennett, who believes that people will change with the change of space, 

emphasizes the importance of city planning in which socialization areas are 

activated. 

Keywords: Richard Sennett, socialization, modernity, city. 

 

GİRİŞ 

Sennett, şehir, şehir kültürü ve sınıflı toplum yapısı üzerine çalışmalarıyla şehir 

sosyolojisinde günümüzün en yetkin isimlerinden biridir. Türkçeye çevrilmiş 
Karakter Aşınması, Ten ve Taş ve Kamusal İnsanın Çöküşü gibi şehir ve toplum 

tarihi özellikli kitaplarıyla tanıdığımız toplumbilimci Richard Sennett’in yazıları, 

genellikle iş, yabancılar ve işbirliği gibi konuları ele almakta ancak her zaman 

onların nasıl planlanacağına, nasıl uyarlanacaklarına ve içinde nasıl yaşanacağına 
dair tavsiyeleriyle şehirlere bağlanmaktadır. Şehirdeki toplumsal ve bireysel 

rollerle ilgilenmesi ve şehirlerde ortaya çıkan toplumsal ilişkilere ve modern 

dünyada şehirlerin bireylerin yaşamına olan etkileri üzerine olan çalışmaları 
Sennett’i şehir psikolojisi alanında önemli bir düşünür kılmaktadır. Bu makale 

Sennett’in çalışmalarında şehir karşısında bireyin durumunu odağa alarak modern 
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şehirlerde ortaya çıkan toplumsal ilişkilerin insan psikolojisindeki etkilerini 

incelemeyi amaçlamaktadır. 

Sennett’in kitapları gözden geçirildiğinde, eserlerin, şehir sosyoloji bağlamında 
çalışma hayatının modernlik eleştirisi çerçevesinde ele alındığı görülmektedir. 

Günümüz şehirlerinde modern kapitalizmin ortaya çıkardığı psikolojik açmazların 

temelinde sağlıklı bir toplumsallaşmanın yatmadığına işaret eden Sennett, 

toplumsal iş birliği, saygı, otorite ve bunlar gibi toplumsallaşma temellerinden 
yoksun olmanın şehirde yaşayan bireylerde bir tür karakter aşınmasına sebebiyet 

verdiğini düşünmektedir. Sennett, çözümlerini, modernite öncesi ve sonrasındaki 

durumu karşılaştırmalı olarak araştırarak ve toplumsal ilişkilerde kaybedilen 
duyguların yeniden kazanımlarının nasıl mümkün olacağını inceleyerek 

sunmaktadır. Sennett’e göre iş yaşamındaki ilişkiler şehir yaşamına doğrudan 

yansımakta, şehir mekânı da modernite süreci içinde bu ilişkilerin dönüşümüne 
göre şekillenmektedir. Bu durumun düşünsel temellerinde çözümlenmesini 

gerektiğine inanan Sennett, modern toplumsallaşma biçiminin doğurduğu 

çıkmazları odak noktasına alarak, seküler-kapitalist şehirleşme ile birlikte ortaya 

çıkan psiko-sosyal travmaların üstesinden gelmek için insanın karakterini 
aşındırmayacak ilişkilere ve topluma yeniden güvenmeyi temin edecek yolların 

bulunmasını salık vermektedir. Bu bağlamda çalışmanın eksenini, farklılıkların 

mekânı olarak şehirde beraber yaşama kültürünün edinilmesi, kamusal insanın 
çöküşüyle birlikte otoriter ilişkilerin saygı ve karakterin korunması temelinde 

yeniden inşa edilmesi konuları oluşturmaktadır. 

 

I. BİR FARKLILIK MEKÂNI OLARAK ŞEHİR 

Sennett, kentliliği farklılık kavramıyla açıklamaktadır. Ona göre şehirli olmak, 

bireyin, farklılıklarla ve yoğunlukla bütünleşen şehirde bir taraftan kendine 

benzeyenlerle özdeşlik kurması, diğer taraftan kendine benzemeyenlerle birlikte 
yaşama kültürüne sahip olmakla mümkün olmaktadır (Grönlund, 2007: 4). 

Şehirlerde insan kendisine yabancı gruplarla karşılaşmakta ve bu yabancılarla bir 

arada yaşama kültürüne sahip olma sancısı çekmektedir. 

Hemen hemen bütün eserlerinde modern şehir yaşamının birey üzerindeki 

etkilerini inceleyen Sennett, ilk kitabı The Uses of Disorder’da toplumun 

karşılaştığı sorunların kökeninde şehir planlamasının bulunduğunu iddia 

etmektedir. Ona göre planlamacılar şehri bir bütün olarak görememekte, bunun 
yerine birbirleriyle bağlantılı parçalar halinde bir makine olarak tahayyül ederek, 

şehrin bütünlüğündeki parçaları birbirlerinden ayrıştırarak tasarlamaktadırlar. 

Konut alanları, sanayi alanları, eğitim alanlarının yanı sıra, zengin, fakir, etnik 
ayrıştırmalara kapı aralayacak şekilde toplumun farklı kesimleri ve bunlar gibi 

şehrin işlevsel alanları bütünlükten kopuk bir şekilde planlanmaktadır. Bu durum, 

şehrin mahallelerini birbirinden koparmakta, insanlar toplumsal türdeşlik içinde 
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kalmaya zorlanmakta ve şehrin sakinleri arasındaki temas git gide kopmaktadır. 

Şehir mekânı bu şekilde organize edildiğinde, sakinlerinin tecrübeleri kısır bir 

döngüye girerek basitleşmekte, yabancı olarak addedilmek zorunda bırakılan 
kenttaşlardan gelebilecek tehditlerden ve sıkıntılardan kaçınma isteği şehir 

yaşamına hâkim olmaktadır. Bu, aynı zamanda türdeş olmayan diğer gruplardaki 

insanları basmakalıplarla etiketleyerek uzak tutma temayüllerini doğurmaktadır. 

Şehir, kimlik krizinin doğduğu yerdir ve kimlik kriziyle ancak bu şekilde başa 

çıkılmaktadır (Sennett, 1992). 

Yabancı tehdidinin şehrin sakinlerini içine kapanık hale getirmesinin güzel bir 

örneğini Sennett, Families Against the City: Middle Class Homes of Industrial 
Chicago, 1872-1890 başlıklı kitabında vermektedir. Şehir sosyolojisinde doğal bir 

gözlem alanı haline gelen Chicago, Sennett’in de orta sınıf ailelerini incelediği yer 

olmuştur. Yaptığı araştırmanın sonucunda, geniş aile biçiminin terk edilerek 
egemen aile tarzı haline gelen “çekirdek aile” olgusunun ailenin kendisini 

şehirden çekmesinde etkisinin büyük olduğu sonucuna varmaktadır. Çekirdek 

ailenin evi, artık tanınmayan ve karmaşıklığından ötürü ne olduğu kestirilemeyen 

dış dünyaya karşı bir sığınak haline gelmiştir (Sennett, 1970). 

Son kitabı Building and Dwelling’de yeniden farklılıkların mekânı olarak şehir 

olgusuna geri dönen Sennett, ana sorunsal olarak şehirlerin iki yönü olan yapılı 

çevre olarak şehir ve insanların yaşadıkları yer olarak şehir arasındaki ayrımın 
şehirlerde yaşanılan sorunların temelinde nasıl yattığını göstermeye yönelmiştir. 

Bu, Fransızca şehir için kullanılan iki kelimeden bahsederek açıkladığı bir 

ayrımdır. Villé; inşa edilen yer olarak şehir ve cité; yaşanılan yer olarak şehir. 

Kitabın temel argümanı, bu ikisinin ayrıldığında şehirde sorunlar ortaya çıktığı, 
bu yüzden villé ve cité’nin birleştirilmesi gerektiğidir. Kitabın alt başlığı olan 

‘şehir için etik kurallar’ ifadesi burada önem kazanmaktadır. Yazara göre şehirler 

bugün artık gittikçe büyümesiyle ve karmaşıklaşmasıyla ne villé ne de cité 
konumundadır ve birbirinden farklı birçok insan grubunu barındırmaktadır. Bu 

grupların barış içerisinde birlikte yaşayabilmelerini mümkün hale getirmenin yolu 

şehirlerin tasarımında etik değerlerin kullanılmasıdır. 

Kitabın ilk bölümü, villé ve cité’nin arasındaki kırılmanın tarihsel olarak nasıl 

yaşandığına ayrılmıştır. Ondokuzuncu yüzyılda başlayan ve gittikçe ivme kazanan 

villé ve cité arasındaki bu kırılma yirminci yüzyılın kent bilimleri anlayışında 

artarak devam etmiştir. Örneğin, Chicago Okulu şehrin toplumsal yapısına 
değinmiş ancak iyi bir okulun nasıl tasarlanması gerektiği hakkında hiçbir fikir 

belirtmemiştir (Sennet, 2018: 62). Le Corbusier’in Atina Şartı ise görsel olarak 

şehri âbâd ederken, toplumsala bakan yönüyle oldukça zayıf kalmıştır (Sennet, 
2018: 74). Jane Jacobs’un, şehri küçük ölçekli, kendiliğinden bir eylemin ürünü 

olarak görmesi ve Lewis Mumford’un toplumsal reform aracı olarak planlanan 

metropol vizyonu, şehir planlamasında bu ayrımın sancılarını yansıtmaktadır 

(Sennet, 2018: 75). 
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Sennett, küresel seyahatlerinden anekdotlar sunarak şehirde yaşama sorununu ele 

almaktadır. Örneğin, Sennett’in eserde sıklıkla atıf yaptığı görüşmecilerinden biri 

olan ve Delhi’de çalıntı telefonlar satan bir göçmen olan Bay Sudhir’in büyük 
şehre ait olma mücadelesi üzerinden düşüncelerimizi kışkırtmaktadır (Sennet, 

2018: 78-87). Bay Sudhir, şehir toplumunun dışladığı dezavantajlı gruplardan biri 

olarak şehre entegre edilmesi gereken biridir ve Sennett için harika bir örnek teşkil 

etmektedir. Sennett’e göre, inşa edildiği şekliyle villé olarak dezavantajlı grupları 
dışlayan ve içinde yaşanan hayata yani cité’ye sırtını dönen yaklaşım, şehrin temel 

etik sorununu oluşturmaktadır. Şehirdeki diğer insanlarla nasıl anlaştığımız 

burada önem kazanmakta, şehrin çeşitliliği içinde, toplumsal ve etnik farklarla 

başa çıkabilmenin yolu etik bir şehrin inşasından geçmektedir. 

Sennett’e göre, bu sorunların çözümü için başta yerel yönetimler ve planlamacılar 

olmak üzere yetkililer bir dizi plan geliştirmelidir. Sennett, bu planların şehirde 
göçmen gibi davranarak oluşturulması gerektiğini söyler (Sennet, 2018: 135). Bay 

Sudhir’den ilham alarak Sennett, yeni bir ahlâk kuralına varabilmek için villé’nin 

nasıl yeniden tasarlanması gerektiğini düşünmektedir. Burada birincil odak 

noktası mimarinin ve arazi kullanım planlamasının buluşma yeri olan kentsel 
tasarımdır (Sennet, 2018: 147). Sennett, planlamada bilinen diğer şeylerin yanı 

sıra, aşağıda daha ayrıntılı belirteceğimiz beş etik ilkenin (senkron merkezler, 

işaretleyiciler, gözeneklilik, tamamlanmamış formlar ve tohum planlaması) 
benimsenmesi gerekir. Şehir, yönetici sınıfın sıklıkla yanılgıya düştüğü gibi belirli 

bir ırka, millete, kültüre hatta nesle bile ait değildir. Bu yüzden kullanılışı değişip 

genişleyebilmesi için tasarlanmalıdır. Kimlik siyaseti üzerinden olmayan bu 

planlamanın amacı, gözenekli, eksik ve çok katlı bir şehre olanak tanımak 
olmalıdır (Sennet, 2018: 159-186). Bu nedenle Sennett, planların, profesyoneller 

tarafından tamamen bırakılarak şehir topluluğuna devredildiği zamana kadar, 

uzmanlar ve kamuoyu tarafından ortaklaşa üretilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

Üretilen bir şehir, yerini yaşayan bir şehre ancak bu şekilde bırakabilir. 

Sennett için şehir etiği oldukça önemli bir konudur. Yetkililerin görevi, doğaya 

hükmetmek yerine doğaya uyum sağlayan, onarılabilir şehirler tasarlamaktır. 
Sennett’e göre, açık bir şehirde yaşamak, insanların bir arada olmaktan ziyade bir 

şeyler yapmak için toplandığı bir tür sınırlı kardeşliğe dayanmaktadır. Kantçı bir 

söylemle, bizden ‘sosyal olmayan sosyalleşmenin’ peşine düşmemizi 

istemektedir. Yani farklılığa tahammül eden ama samimiyetten kaçınan bir 
sosyalleşme (Sennet, 2018: 201). Bu açıdan Sennett, sadece şehirciler, 

planlamacılar, tasarımcılar ve mimarlara değil, aynı zamanda şehir sakinlerine de 

tavsiyelerde bulunmaktadır. Bir şehirde yaptığımız günlük seçimlerin etik olması 
gerekmektedir. Örneğin Delhi’de etik sorular şunlardır: Müslümanlar ve Hindular 

aynı alanı paylaşabilecekler mi? Aynı sokak köşesinde takılabiliyorlar mı? Aynı 

kafeleri kullanabiliyorlar mı? Aynı yerlerden alışveriş yapabiliyorlar mı? Bu etik 
sorular, yasalara saygılı bir vatandaş olmak veya başkasının mülkiyet haklarına 

saygı göstermekle ilgili değildir. Bunlar, farklılıkların nasıl bir araya gelebileceği 
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hakkındaki toplumsal sorulardır. Bu nedenle açık cité’yi, ait olmaktan ziyade bir 

yapma yeri; açık villé’yi de boşluklar, düzensizlikler, kesintiler ve eksikliklerle 

dolu bir yer olarak düşünmeliyiz (Sennet, 2018: 218).  

Sennett, akıllı şehirleri de açık akıllı şehir ve kapalı akıllı şehir olmak üzere ikiye 

ayırmaktadır. Yazara göre, kapalı akıllı şehir insanları aptallaştırırken, açık akıllı 

şehir onları daha akıllı hale getirmektedir. Kapalı akıllı şehir kuralcı, açık akıllı 

şehir ise koordine edicidir (Sennet, 2018: 132-133). Kuralcı akıllı şehir size bir 
şeyi yapmanın en iyi yolunu, en iyi rotayı anlatır. Düşüncelerinizi sizin için seçer. 

Koordine eden açık akıllı şehir ise seçim alanınızı genişletirken düşünmenizi 

sağlayarak size tüm şehir hakkında data sunar. Kapalı akıllı şehre bir örnek, Güney 
Kore’deki Songdo’dur (Sennet, 2018: 213). Şehir, hava kalitesi, elektrik 

kullanımı, trafik akışları ve diğer insan faaliyetlerinin yorumlayıcı algoritmalar ile 

izlendiği bir kokpitten yönetilmektedir. Açık akıllı şehirlerde ise teknoloji çok 
daha ucuzdur ve çıkış noktası olarak vatandaşların davranışları esas alınmıştır. 

Kapalı akıllı şehirlerle arasındaki temel fark, açık akıllı şehrin vatandaşlara ve 

vatandaş gruplarına geri bildirim üzerinde kontrol sağlamasıdır. Kapalı akıllı 

şehirler, rızalarının olup olmadığına bakmaksızın, vatandaşların davranışlarını 
izlerken, açık akıllı şehirlerde veriler kamuya açık hale getirilir. Açık akıllı şehrin 

bir örneği, katılımcı bir bütçeleme sürecinin oluşturulduğu ve bilgi teknolojisinin 

toplu karar alma sürecini desteklediği Brezilya’daki Porto Allegre’dir. Diğer bir 
örnek, SimCity benzeri 3D bilgisayar modellerinin, vatandaşlar ve planlamacılar 

arasında kentsel karar alma süreçlerinde açık bir tartışmayı mümkün hale 

getirdiği, Fransa’nın Lyon şehrindeki ForCity projesidir (Sennet, 2018: 131). 

Yazara göre planlamacılar etik ilkelerin yerine, kentsel tasarımın kalitesine veya 
daha da kötüsü, emlak endüstrisinin kâr marjına odaklanmaktadırlar. Sennett bu 

yaklaşıma karşı sağlam bir tavır alır çünkü bu yaklaşım, onun şehir yaşamının özü 

olarak düşündüğü karmaşıklık, çeşitlilik ve açıklığı (complexity, variety and 
openness) göz ardı etmektedir. Açık bir sokak hayatı bunun önemli bir öğesidir. 

İnşa edilen şehir hâkim olmaya başladığında, yaşayan şehir boğulma tehlikesiyle 

karşı karşıya kalır. İnşa edilen şehir ile yaşayan şehri birleştirmenin yolu birtakım 
tasarım ilkelerini uygulamaktan geçmektedir. Bu ilkeler, villé ile cité arasında 

doğru dengeyi bulduracak rehber görevi görürler. Onun şehir etiği bu ilkelerde 

ortaya çıkmaktadır. Sennett, bunu açık bir şekilde dile getirmemekte fakat 

kitabını, şehir planlamacılarının bina ve konutu bir araya getirmeye yardımcı 
olabilecek beş tasarım ilkesiyle bitirmesi, onun asıl amacının şehir etiği olduğunu 

ortaya koymaktadır. Şehrin tasarımını etik değerler belirlemelidir. Bu beş ilke; 

meydan gibi kamusal alanları içeren ve insanların birbirlerini tanıyıp rahatlıkla 
etkileşime geçebilecekleri açık alanlar olan senkron merkezler (synchronous 

centers); şehrin kimliğini belirleyen kule, kale, dikilitaş gibi tarihi ve anıtsal olan 

işaretleyicilerin yanında caddelerin kesişim noktası ve saksı çalıları gibi mütevazi 
işaretleyiciler (punctuated markers); insanları evine kapatmayacak ve 

etkileşimlerini güçlü tutacak mahalle tipi yapılanmaları özendirecek bir 
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gözeneklilik (porousness); özellikle yoksulların kendi evlerini ileride 

büyütmelerine imkan tanıyan ve şehri gelecek nesillere açan tamamlanmamış 

formlar (incomplete forms) ve yapıların farklı şekilde kullanılmalarına müsaade 
eden, Sennett’in ölçek büyütmenin anahtarı olarak gördüğü tohum planlaması 

(seed-planning) şeklinde sıralanmaktadır. Şehirciler ve planlamacılar, ayrılmış 

alanlar yerine etkileşim ve entegrasyon alanları oluşturmalıdırlar. 

 

II. KAMUSAL İNSANIN ÇÖKÜŞÜ VE OTORİTENİN MEKÂNI 

OLARAK ŞEHİR 

Kamusal İnsanın Çöküşü kitabı, Sennett’in en çok ses getiren eserlerinden biri 
olmuştur. Sennett’in buradaki odak noktası, şehirlerin dönüşümü ile birlikte 

kamusal davranışların değişimi doğrultusunda sosyalleşme imkânından mahrum 

bırakılan bireyin toplumsallığının zayıflatılmasıdır. Tüketim alanlarında, iş 
yerlerinde, ailelerinde, kamusal ve özel alanlarında farklı biçimlerde 

sosyalleşmekte olan insanların gözünde kamusal alan, yeni gelenlerin de yarattığı 

değişimle bilinmezliğin verdiği bir korku ve güvensizliğe bürünmüştür. Bunun 

altında, sekülerizm ve kapitalizmin dünyayı anlamlandırmayı somutluk kriterine 
indirgemesi yatmaktadır. Metaların artışı ve tek tipleştirilmesi insanların duygu 

dünyasını da değiştirmektedir. Kamusal alan ve özel alan ikiliği doğmuş ve 

güvenilir olma özelliği özel alana, güvensizliğin vasfı da kamusal alana 

indirgenmiştir. 

Kamusal alandaki sosyalleşmede ortaya çıkan gerileme özel alanlarda büyük 

eksikliklere yol açmakta; modern birey gitgide kendisine odaklanmakta, narsistik 

bir yakınlık ve kendinde boğulma durumunu yaşamaktadır. Kısacası, kamusala 
alan zayıfladıkça bireysellik güçlenmiştir. Örneğin, mağazanın doğuşu, alışveriş 

alanının daha az kamusal bir deneyime sahip olmasına kapı aralamıştır. Meta 

fetişizmi, sosyalleşmenin yani toplumsal iletişimin azalmasının bir göstergesidir. 
Kişilikleri tamamen gelişemeyen ve kamusal alanda aktör olmaktan çıkıp izleyici 

konumuna düşen birey, benliğini kutsayarak kendine dönük bir şekilde kamusal 

alandan çekilmekte, kendisinin çekildiği bu alanı ise kamusal olarak kabul ettiği 
sanatçı/politikacının doldurduğunu düşünmektedir. Sennett, aktörlüğünü yitirmiş 

benliğin kendine kapanarak boşluk hissine düştüğünü öne sürmektedir (Sennett, 

2010). Kendi ifadesiyle “sessizlik, sosyalliğe karşı kamusal bir savunma hakkı” 

(2010: 281) haline gelmiştir. 

Şehir yaşamıyla birlikte gelen modernliği oluşturan zihinsel yapı bireyde narsizmi 

doğurmaktadır. Birey bir defa narsist benliğe sahip olduğunda, oyunun kurallarını 

birlikte oluşturulması gerektiğini unutur ve bu kuralların değişmez olduğuna 
inanmaya başlar. Kamusal alanını yitiren birey sosyalleşmesini de yitirmiştir. 

Seküler-kapitalist yapının sundukları artık bir gerçeklik haline gelmiş ve böylece 

bireyi narsizmi içerisinde pasifleştirmiştir. Weber’de protestan-kapitalist ahlak 
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neyse, Sennett’te narsist benlik de odur. Anti-sosyal kişilik bozukluğu 

sosyalleşmesini yitirmiş benliğin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kamusallık, kalabalığın içinde yalnız kalmayı ve medeni bir kayıtsızlığı ifade 
ettiğinde, kamusal alanın yeni aktörleri olan politikacılar, izleyiciler tarafından 

sosyalleşme yükümlülükleri ile donatılmaya başlanmıştır. Kitle iletişim araçları, 

izleyicilerin pasifliğini artırmasıyla izleyici-aktör ilişkilerini daha fazla 

keskinleştirmiştir. Modern bireyin tek taraflı bir iletişime maruz bırakılması 
toplumsallaşmayı görünür kişilere havale etmesini kolaylaştırmaktadır (Sennett, 

2010: 365). İktidarın toplumsal kontrolü sağlamasında kamusal alanın bu şekilde 

yıpranmasının önemi büyüktür.  

Sennett, “Otorite” isimli kitabında modernleşmeyle birlikte şehir yaşamında 

ortaya çıkan otoriter ilişkileri mercek altına almaktadır. Modern şehir yaşamı, 

bireyleri diğer bireylerle otorite kavramı etrafında bir ilişki biçimine sokmaktadır. 
Aile içinde ebeveynleriyle çocukların ilişkisi, ülke içinde devlet ile vatandaşın 

ilişkisi, iş yaşamında patron ile çalışan veya amir ile memur ilişkisi otorite 

merkezli ilişkilerdir. Sanayi öncesi toplumlarda bu ilişkiler otoriteden ziyade 

meşruiyet merkezli ilişkilerdi. Kapitalist kültür ve piyasa ekonomisinin egemen 
olmasıyla birlikte ilişki biçimleri otoriter hale gelmişlerdir. Dolayısıyla, bu 

otoriter ilişki biçimleri bireyde güvensizlik ve utanç duyguları üretmeye 

başlamıştır. Piyasa ekonomisinin işleyişi insanlar arasında bir tür muhtaçlık veya 
bağımlılık ilişki biçimini yaratmakta, bu ilişki biçimi de onlarda utanç duygusunu 

uyandırmaktadır. Bu duygu, birey bazında kalmayarak gitgide toplumsal bir 

duyguya dönüşmüştür. İnsanlar, çocukluktan itibaren anne-babalarıyla, 

öğretmenleriyle, işverenleriyle korkuya dayalı otoriter bir ilişki biçimine 
girmekte, oluşan otorite bağları kendi iç dünyalarında meşruiyetten yoksun 

olduğunda bir yarılmaya ve utanç duygusuna sebebiyet vermektedir. Bu noktada 

Sennett’in, otorite kavramının analizinin merkezine toplumsal duygularımızın 

nasıl oluştuğunu koyduğu görülmektedir (Bilgir, 2015: 273).  

Modern şehir ile birlikte birilerine muhtaç olmak veya zayıf olmak utanılacak bir 

duygu haline gelmiştir. Modernlik bu eşitsizliği olması istenmeyen bir durum 
olarak sunmakta, otoriter bağlar eşitsizliği katlanılamaz hale getirmektedir. 

Hâlbuki “aristokratik toplumlarda ya da diğer geleneksel toplumlarda zayıflık, 

kendi başına utanılacak bir durum değildi. Kişi, toplumda, zayıflığı bir 

başkasından miras alıyordu; zayıflık kişinin kendi eseri değildi.” (Sennett 2011: 

55)  

Modernlik öncesinde de elbette ast-üst ilişkileri vardı fakat bu ilişkiler kişilerde 

bir aşağılık kompleksi oluşturmuyordu. Bunun nedeni eşitsizliğin mesleklerde 
olsun toplumsal statülerde olsun aileye referansla temellendirilmesiydi. Halbuki 

şehirleşen modern yaşamdaki bireycilik ve narsizm, kişide aşağılık kompleksi 

meydana getirmektedir. Zayıf olmak, aşağıda olmak, acınacak durumda olmak 
şehirleşmiş sanayi toplumunda utanılacak bir şey haline gelmiştir. Serbest piyasa 
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koşullarında bağımlılık ilişkileri, insanları dünyadaki konumlarını sorgular hale 

getirmiştir. Şehir insanı, yaşadığı travmatik durumda şu şekilde hissetmeye 

başlamıştır: “Madem toplumsal hareketlilik, dolayısıyla toplumsal statüde 
yükselme eskiye oranla daha müsait bir duruma gelmiştir, neden toplumsal statüsü 

yükselen ben değilim de otorite olarak kabul etmek zorunda olduğum üst 

konumdaki kişi olmuştur?” Dünyadaki konumundan bireysel olarak kendisini 

sorumlu tutan modern şehirli birey, var olma mücadelesindeki başarı ya da 
başarısızlıklarını kişisel bir güçlülük ya da zayıflık sorunu olarak görmeye 

başlamıştır (Sennett, 2011: 56). Burada başarı kavramı ön plana çıkmaktadır. 

Modern şehirde başarı kutsallaştırılmakta, içeriği ve anlamı değiştirilmekte, artık 
kişilik ile bir tutulmaktadır. Bu rekabet ortamında bireyin, dışarıya karşı çok daha 

içine kapandığı görülmektedir çünkü toplumsallaşmasının yegâne mümkün 

olduğu kamusal alanda kendini ifade etmekten çekinmekte, utanç ve yetersizlik 
hissine kapılmaktadır. Böylece bireyin kamusal alandaki izleyici rolü 

pekişmektedir. 

Sennett’e göre kapitalizm ve tüketim kültürünün değerleriyle işlenen otorite, 

geleneksel bağlamından aile dışındaki ast-üst ilişkilerinin aile içindeki rollere 
büründürülerek paternalist bir yolla koparılmıştır (Sennett, 2011: 65). Patron artık 

bir baba gibidir. Geleneksel üretimde aynı zamanda patron olan babanın yerini 

kapitalist üretimde aynı zamanda baba olan patron almıştır. Aileden 
kaynaklanarak zenginleşen sosyalleşme, yerini ailevi bir aidiyet oluşturmak 

yoluyla üretimi artırmak isteyen paternalizm soslu kapitalist çalışma tarzı 

otoriteye ve sosyalleşmeye bırakmaktadır. Bu ne tamamen reddedilebilen ne de 

tamamen itaat edilebilen bir otorite biçimi olması sebebiyle bireyde bir 
umursamazlık ve kayıtsızlık duygusu oluşturur ve topluma bir yadsıma kültürü 

biçiminde sirayet eder (Sennett, 2011: 194). Kamusal alan bu noktada bir savunma 

alanı haline gelmiş, sosyalleşme yüzeyselleşmiş ve özel alana hapsedilmiştir. 

 

III. SAYGININ YİTİMİ VE KARAKTERİN AŞINMASI 

Sennett, otoritenin yoğurduğu sosyal ilişkilerin kararsız dünyasında, saygı 
kavramını herkesin dert ettiği bir konu olarak ele almakta ve karşılıklı saygıya 

ulaşılmasını zorlaştıran faktörleri irdelemektedir. Saygının ön koşulları olarak 

gösterdiği karşılıklılık ve tanıma iletişim kanallarının modern şehir hayatında 

kapalı kalması, birbirlerine otorite ile bağlanmış bireylerin hem kendilerinden 
hem de başkalarından saygı görmekte güçlük çekmesine sebep olmaktadır. 

İnsanların gittikleri devlet dairelerinde karşılaştıkları gayri-şahsi iletişim biçimi 

olsun, iş hayatındaki ast-üst ilişkileri olsun bireyin karşılaştığı ilişki biçimleri 
modern şehir hayatında merhamete yer bırakmamaktadır. Acınmak, birey için 

artık saygının yitirildiği bir noktayı işaret eder hale gelmiştir. Rekabet, 

ekonominin ve eğitimin temel unsuru haline gelmiştir ve bu durum modern 
toplumda saygı ilişkilerinin bozulmasına ve eşitsizliğin hâkim olmasına neden 
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olmaktadır. Hâlbuki yetenekleri olan herkes toplumsal statü kazanamayabilir. 

Yani, başarının elde edilmesi ve statü kazanımı sadece rekabete göre 

belirlenmemektedir. Bununla birlikte saygının tesisi statüye göre oluşmuştur ve 

üstlerin astlara olan davranış biçimi de rekabetin yıkıcılığından doğmuştur.  

Sennett, modern şehirde eşitsizlikler üzerine kurulan bir yaşam biçiminde 

özsaygının oluşturulması noktasında zanaatkârlığın önemine ve işlevine dikkat 

çekmektedir. Zanaatkâr diğer insanlarla yukarıda anlatılan türde bir otorite 
ilişkisine girmediği için kendi enerjisiyle kendisi için bir şeyler ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle eşitsiz bir dünyada kendine saygısını koruyabilen kişi 

yalnızca zanaatkârdır (Sennett, 2005: 108). 

Zanaatkâr adlı çalışmasında, modern kapitalist ekonomi biçiminde farklı bir ilişki 

biçimi olarak zanaatkârlığın sunduğu olanakları tartışmaktadır. Zanaatkârlık 

kapitalist ekonomiye karşı ideal bir karşı çıkma, toplumun sağlığına uygun bir 
çalışma ve üretme biçimidir. Bir tarafta meta fetişizmi ve tüketim kültürü, karşıt 

tarafında ise zanaatkârlıkla yoğrulan üretim ve tüketim alışkanlıkları 

bulunmaktadır. Bu yönüyle zanaatkârlık sosyalleşme olanaklarını da bünyesinde 

barındırmaktadır (Sennett, 2013). 

Karakter Aşınması adlı eserinde Sennett, zanaatkârlığın tüm olumlu taraflarının 

yıpratan ve ortadan kaldıran şeyin yeni türde bir esnek kapitalizmin çalışma şekli 

olduğunu iddia etmektedir. Yeni esnek kapitalizmde bireylerden esnek olmaları, 
değişimlere ayak uydurmaları, samimi gibi görünen geçici ilişkiler kurmaları ve 

akışkan olmaları beklenmektedir. Çok daha fazla özgürlük vaat eden fakat yeni 

kontrol biçimlerinin geliştirildiği bir sistemdir bu (Sennett, 2017: 10) 5 farklı 

hayat hikâyesi üzerinden yeni kapitalizmin insanlar üzerindeki etkilerini ölçmeye 
çalıştığı bu eserinde Sennett, diğer çalışmalarının aksine beyaz yakalı çalışanların 

yaşamlarına da yoğunlaşmaktadır. Onlarla yapılan röportajlardan yola çıkarak, 

şirketlerin ve bürokrasinin insanların istikrar ve bağlılık duygularını aşındırdığını 

ve deneyim olan bir hayat hikâyesi yaşamalarını engellediğini belirtmektedir. 

Birinci örnekte, toplumsal hiyerarşide alt sınıfta olan bir ailede erkeğin amacı sınıf 

atlamak için sürekli çalışmaktır. Kadın, işe girdiğinde utanç duyan erkeğin buna 
mecbur olunduğunu kabul etmesi, kişiliğini zedelemiştir. Çift, neredeyse 

tamamen tekrara dayalı ve geleceği öngörülebilir bir yaşam sürdürmektedir. İkinci 

örnekte teknoloji sektöründe çalışan üst düzeyde geliri olan Rico, kendini zamanın 

hizmetkârı olarak tanıtmakta, zamanın baskısı altında ezildiğini, kendisine 
dayatılan bir hayatı yaşadığını, kendi yaşamı üzerindeki kontrolü yitirdiğini 

hissetmektedir. Arkadaşlık bağları kopmuş ve sığlaşmış, giderek yalnızlaşmıştır. 

Eşi ise işini internet ve telefon üzerinden hallettiği için çalıştığı yere ve iş 
arkadaşlarına sanal bir duyguyla bağlı olduğunu belirtmektedir. Onların hayatında 

uzun vadeye yer yoktur. Dört defa iş, buna bağlı olarak da şehir değiştirdikleri için 

belli bir mekâna aidiyet hissinden kopuk kalmışlardır. Uzun vadeli dostluk 
ilişkileri, güvene ve sadakate dayalı olduğu için onların hayatından tamamen 
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çıkmıştır. Esnek kapitalizm içinde hem kurumlar hem de kurum içindeki 

konumlar sürekli değişmekte, piyasa ani değişimlerle yapılandırılmaktadır. Bu 

yüzden bireylerin yaşadıkları insanlarla olan ilişkileri gerçek deneyimlere 
dayanmamaktadır. İlişkiler, bunun yerine sığ, Baumann’ın “üst cep ilişkileri” 

şeklinde ifade ettiği (Baumann, 2016: 78), gerektiğinde dışarı çıkarılabilecek fakat 

gerekmediğinde cebin derinliklerine itilebilecek bir ilişki biçimi haline 

dönüşmüştür. Esnek kapitalist çalışma düzeninde rekabetin yerini kaygı 
almaktadır. Eskiden iş arkadaşının işten çıkarılması rekabet azaldığı için bir 

rahatlama sağlarken yeni esnek çalışma düzeninde “sıradaki ben miyim?” kaygısı 

çok daha baskın hale gelmiştir. Örgütlere bağlılığın azaldığı bu çalışma düzeninde 
birey her şeye karşı esnek olan biçiminde tanımlanmaktadır (Sennett, 2017: 47-

66). 

Zanaatkâr, yoğunlaşma ve ustalığa ulaşmak amacıyla uzun süreli bir çıraklık ve 
kalfalık dönemlerinden geçtiği için yaşam hikâyesi oluşan kişiydi. Yeni 

kapitalizmdeki çalışma tarzı iş yapma kabiliyetini zayıflattığı için hayat 

tecrübesinden yoksun bireyleri doğurmaktadır. Sennett, bunun örneğini Bostonlu 

fırıncılar üzerinden vermektedir. Zamanla gıda şirketine dönüşen fırın, esnek 
uzmanlaşma mantığına uygun olarak farklı ürünlere göre ayarlanabilen, fırın 

işçilerinin malzemeyle ya da ekmek somunlarıyla hiçbir temasa girmeden, bütün 

üretim sürecini ekrandaki ikonlar aracılığıyla takip ettiği ve işçilerin pek azının 
ürettikleri somunları görebildiği, sadece ekrana dokunarak Rus, İtalyan veya 

Fransız ekmeği üretmenin mümkün olduğu bir yere dönüşmüştür. Ekmek artık 

ekrandaki temsilinden ibarettir (Sennett, 2012: 70). Bu esnek organizasyon, işin 

mekânsal, zamansal ve deneyimsel doğasını ortadan kaldırmaktadır. 
Zanaatkârlığın özündeki rutinin tam tersi olan bu durum, modernitenin durağan 

yaşam öykülerinin aşınmasını da açıklamaktadır. 

Risk kavramı Sennett’te esneklik düzeninin bir özgürlük ideali olarak sunduğu 
şeye karşıt konumda verilmektedir. Örnek olarak verilen bar sahibi Rose, 

monoton yaşamından sıyrılma isteğiyle esnek ilişkilerin ortasına, bir reklam 

şirketinde çalışmaya başlar. Bu durum esnek kapitalizmin insanları değişmeye ve 
risk almaya ittiğinin bir göstergesidir. Bir yıl içerisinde işin belirsizleşmesi Rose’u 

işten çıkarılma endişesi ve güvensizlik duygusuna sürüklemiştir. İş o kadar 

belirsizdir ki artık kendisini başarılı veya başarısız olarak görememektedir. Yaşlı 

olduğu için kendisiyle alay edilmektedir. Çünkü gençlik değişimle, yaşlılık 
durağanlıkla özdeşleştirilmektedir. Geçici projeler bittiğinde yeni projelerin 

gelmesi gereklidir. Her proje bir öncekinden farklılık gösterdiğinden tecrübe ve 

bilgi birikiminin de bir değeri kalmamıştır. Yeni kapitalizmde şimdi ve burada 
önemlidir ve her şey o ana bağlıdır. Birey, şimdiki zamana mahkûm olmuş, 

geleceğini belirleme şansından mahrum bırakılmıştır. Tecrübeden doğan güven 

duygusu, yerini karakteri aşındıran güvensizlik, belirsizlik ve endişe duygusuna 
bırakmıştır. Burada uzun ilişkilere yer yoktur ve bu nedenle amaçlı insan yerine 

ironik insan karakteri ortaya çıkmıştır (Sennett, 2017: 131). Esnekliğin neden 



 
 

 

 

Politik Psikoloji Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2021  

The Journal of Political Psychology, Volume: 1 Issue: 2 Year: 2021 

 

 

152 

olduğu uçuculuk durumu, zaman içinde bireyin kendi gerçekliğinden şüphe 

etmesine yol açar, birey hiçbir şeyin sabit olmadığı hissine kapılarak kendine 

kalıcı bir değer atfedemez hale gelir (Sennett, 2017: 132). 

Sennett, bu eserinde esnek üretime geçen IBM’in yeniden yapılanma sürecinde 

atılan bir grup orta yaşlı bilgisayar programcının deneyimlerinden yola çıkarak 

esnek kapitalizmde başarısızlık kavramını da incelemektedir. Bu insanlar işten 

atılmalarına anlam verememekte, kendilerini yetersiz görmedikleri için ilk önce 
şirketi ihanet ile suçlamakta, daha sonra ucuzlayan iş gücünden dolayı suçu dış 

ülkelerde bulmakta ve nihayet başarısızlıklarını kendi sınırlılıklarıyla 

açıklamaktadırlar. “Başarısızlık, artık sadece en yoksul ve çaresiz kesimleri 
bekleyen bir kader olmaktan çıkarak, orta sınıfların yaşamında da daha sık 

karşılaşılan, sıradan bir olay haline gelmiştir (Sennett, 2017: 136).” Bireyin 

benliği sonsuz güvensizlik içerisinde sonu gelmez bir oluş haline dönüşmüştür 
(Sennett, 2017: 152). Bu yüzden hayatına yön veremeyen, kendisine has bir yaşam 

öyküsü oluşturamayan birey, karakterinden sürekli ödün verir hale gelmiştir. 

 

SONUÇ 

Sennet’in eserleri, her ne kadar modernite eleştirisi etrafında dönse de bireyin 

toplumsallığını kaybetmesi sorunu çerçevesinde ele alındığı için şehir 

psikolojisinde önemli yer tutmaktadır. Şehir, Sennett’te her şeyden önce 
farklılıkların mekânıdır ve birlikte yaşama kültürünün oluşturulması gereken 

yerdir. Şehir planlamasının, farklı grupları birbirinden ayrıştıracak şekilde 

yapılması, sorunların temelinde yatmaktadır. Akıllı bir planlama ile yaşanılan 

şehir ile inşa edilen şehrin barıştırılacağı bir tasarımla etik değerlerin kullanılması 
büyük önem arz etmektedir. Sennett’in senkron merkezler, işaretleyiciler, 

gözeneklilik, tamamlanmamış formlar ve tohum planlaması şeklinde 

formülleştirdiği bu etik değerler, şehirdeki farklılığı zenginlik haline getirecek ve 
sakinler, ayrılmış alanlar yerine etkileşim ve entegrasyon alanlarında birlikte 

yaşama kültürüne sahip olabileceklerdir. 

Sennett’in şehir psikolojisi bağlamında üzerinde durduğu en önemli konulardan 
biri kamusal alanın içinin boşaltılarak bireylerin toplumsallaşmasının önüne 

engeller koyulmasıdır. Seküler-kapitalizme dayanan modernliğin dayattığı 

şehirlerdeki yaşam tarzı toplumsallığı zayıflatmış, insani ilişkilerde bir kırılma 

meydana getirmiştir. Birebir ilişkilerden koparılma ve nesnelerle olan bağın 
değişmesi bireyi kamusal alanda aktör olmaktan çıkararak izleyici konumuna 

dönüştürmüştür. İnsanların birlikteliği güvene istikrara gereksinim duymaktadır. 

Fakat seküler-kapitalist yaşam tarzının norm ve değerleri birlikteliği önemli 
ölçüde aksatmaktadır. Kamusal alanın zayıflaması bireyselliği yükseltmiş, 

insanlar git gide kendilerine odaklanarak narsist bir yapıya bürünmüşlerdir. 
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İzleyici konumunda olan bireyler, birlikte karar alma yolunu terk ederek kamusal 

alanın aktörleri olan iktidarın tek taraflı iletişimine maruz kalmaktadırlar. 

Modernleşmeyle birlikte şehirde ortaya çıkan otoriter ilişkileri mercek altına 
aldığı çalışması “Otorite” kitabında Sennett, piyasa ekonomisinin işleyişinin 

bireyler arasında oluşturduğu güvensizlik ve utanç duyguları üzerinden bir okuma 

yapmaktadır. Zayıflığın kendi başına utanılacak hale gelmesi, başarının 

kutsallaştırılması ve kişilik ile bir tutulması, bireyi duygusuz bir rekabet ortamına 
sürüklemekte ve kendini ifade etmekten çekinmesine, utanç ve yetersizlik 

duygularına sürüklenmesine sebep olmaktadır. Birbirlerine otorite ile bağlanmış 

bireyler, toplumsal saygınlıklarıyla birlikte özsaygılarını da yitirmektedirler. 
Bürokrasi ve hiyerarşinin kurallarının geçerli olduğu bir şehir yaşamında saygı, 

statü ile belirlenir hale gelmiştir. 

Sennett, bu tür ilişkilerin sorumlusu olarak gördüğü kapitalist ekonomiye 
alternatif olarak zanaatkârlığı savunmaktadır. Toplumda modern otorite ilişkisine 

girmeyen tek kesim olarak zanaatkârlar, kendi enerjisiyle kendisi için bir şeyler 

ortaya koydukları için özsaygısını koruyabilen tek kesimdir. 

Sennett’in şehir psikolojisine dair bizce en önemli eseri “Karakter Aşınması”dır. 
Yeni esnek kapitalizmin karakter üzerindeki sonuçlarını çalışma biçimleri 

açısından ele aldığı bu çalışmasında Sennett, sürekli değişen kurumların ve kurum 

içindeki konumların bireyde aidiyet hissini hırpaladığını ve onların uzun erimli 
ilişkilere girmekten kaçınmasına sebep olduğunu belirtmektedir. İşten atılma 

riski, zamanın baskısı altında ezilme, yaşamları üzerinde kontrolü kaybetme hissi, 

esnekliğin neden olduğu uçuculuk durumu gibi etkenler, bireyin hiçbir şeyin sabit 

olmadığı hissine kapılarak kendine kalıcı bir değer atfedemez hale gelmesine 
sebep olmaktadır. Kendi yaşamına yön veremeyen, kendine özgü bir hayata sahip 

olamayan birey, karakterinden sürekli taviz vermek zorunda bırakılmış, kısacası 

karakteri aşınarak benlik bunalımına girmiştir. 
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Faşist Kimdir? Emilio Gentile 

(Çev.: Betül Parlak) İstanbul: İletişim Yayınları, 2021, 168 sayfa. 

 

Alican Çinar* 

 

İspanyol İç Savaşı’nın unutulmaz romanı Çanlar Kimin İçin Çalıyor’da 

Hemingway’in kahramanları şöyle konuşur: “-Ülkende çok faşist var mı?”  “-Faşist 
olduklarını bilmeyen ama zamanı geldiğinde bunu öğrenecek bir sürü insan var.” 

Onlar için, mevcut görünümleriyle “faşizm” ya da “faşist” denen şey bütünüyle 

apaçıktır. Halbuki, totalitarizm, politik din ve İtalyan faşizminin ideolojisi ve kültürü 

gibi konularda çok sayıda eseri bulunan Profesör Emilio Gentile’ye kulak verilecek 
olunursa, aradan geçen yaklaşık bir asırlık zamanın ardından aynı şey bugün bizim 

için geçerli değil gibi görünüyor. Gentile’nin Faşist Kimdir kitabı, tarihsel bağlamda 

tam da faşizme/faşist sıfatına dair bu anlam bulanıklaşması ve erozyonunun 
sebepleri ile bu durumun demokratik toplumlar açısından taşıdığı sakıncaları 

netleştirme teşebbüsü olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda, Gentile’nin çalışması 

faşizme dair kimi yerleşik kanaatlere aykırı tezleriyle hem okuyucular hem 
araştırmacılar için ilgili konu adına bir farkındalık daveti olarak düşünülebilir. Faşist 

Kimdir, yazarın içsel özelliklerinden hareketle faşizme dair üç boyutlu bir teorik 

çerçeve çizdiği sonsöz ve Tanıl Bora’nın konuyu Türkiye siyasi tarihiyle açısından 

değerlendirdiği uzun soluklu bir önsöz bölümü hariç, giriş ve takip eden altı 
bölümden müteşekkil. Yazar tarafından söyleşi formunda kurgulandığı için bölümler 

genel itibariyle birbirini tamamlayıcı nitelikte. Çalışma, konusu itibariyle doğrudan 

siyaset bilimi ve tarih alanlarına hitap etmesine rağmen sosyoloji ve kısmen siyaset 
psikolojisi alanları açısından da istifadeye müsait.  İleri sürülen argümanlar literatür 

taraması ve ona nazaran daha kısıtlı da olsa karşılaştırmalı yönteme dayalı olarak 

temellendirilmekte. Yazar, çalışmada yer verdiği kimi tezlere dair doğrudan onları 

konu alan başka çalışmalarına işaret ettiği için kitabın sonunda kısa da bir 

bibliyografya mevcut. 

Muhtevaya bakıldığında, çalışmanın bir takım temel saptamalarla başladığı 

görülmekte. Bu saptamalardan birisi olarak Gentile’ye göre, modern totalitarizmler 
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arasında faşizmin, günümüzle ilişkisi açısından kendine has bazı özellikleri var. 

Bunlardan birisi, diğerlerinin aksine yalnızca faşizmden “sürekli” tekrar vücut 

bulabilecek bir olgu olarak bahsedilmesi; diğeri ise gerek entelektüel gerek politik 
bağlamda her anti-demokratik ya da ırkçı tutum, davranış ya da söylemin çoğu 

zaman “faşist” olarak etiketlenmesinin kavrama ilişkin yol açtığı anlam enflasyonu. 

Yazara göre ilk etapta faşizm konusunda belli bir duyarlılığın belirtisi olarak 

okunabilecek bu özellikler, aslında faşizmin anlaşılması ve ona karşı hakiki ve kalıcı 

bir duyarlılığın geliştirilmesinin önündeki engeller haline gelebilirler.  

Gentile’nin “faşizmin geri dönüşü” hususundaki görüşlerinin hareket noktası ise 

Umberto Eco’nun meselenin entelektüel hayatta sükseli şekilde yankı bulmasını 
sağlayan Ebedi Faşizm makalesi olarak karşımıza çıkıyor. Gentile, Eco’nun “ebedi 

faşizmin” “en masum kisvelere bürünerek geri dönebilir” ve “görevimizin onun 

maskesini düşürmek ve dünyanın her yerinde her gün ortaya çıkan yeni 
biçimlerinden her birine dikkat çekmek” şeklindeki uyarısının aksi yönde etkilere 

neden olabileceğini ileri sürüyor (s.44). Ona göre bunlar arasında en önemlisi de 

beşeri tarihe “ebedilik” kavramını sokmanın, onu tarihsel bir olayla 

ilişkilendirmenin, tarihsel bilgide yaratacağı büyük tahrifat nedeniyle daha temel ve 

kapsayıcı bir problem doğurabilecek olması.  

Aslında bu sorunun kökeni, birbirinin yerini alamayacak unsurlara dair 

benzetmelerle ilgilidir ve faşizm döngüsü tezi de bunların kullanımına dayanır. 
Gentile, bu benzetme eğilimi ve teşebbüslerini açıklama ve kategorize etme adına 

ortaya astoriolocya (astoriologia) terimini atıyor ve onu “astrolojinin astronomiyle 

ilişkisinin aynısını tarihle kuran, güçlü bir şekilde tahayyülle karışmış yeni türden 

bir tarihsel anlatı” olarak tanımlıyor (s.46).  Bu yaklaşımda tarih, “gerçek olguların 
analizinin önüne geçen, onları bir şekilde uydurulmuş benzetmelerle örtüştüren, 

onlarla tamamen farklı fenomenleri benzermiş gibi gösteren imgelem ve kişisel 

önyargılarla karıştırılır” (s. 47). Sonuçlar ise astrolojininkiler kadar tutarsız ve şüphe 

götürür mahiyettedir.  

Halbuki Gentile’ye göre, faşizmin ne olduğu ya da kimin faşist olduğu soruları asla 

tarihsel faşizm yadsınarak cevaplanamaz. Şayet astoriolocya yapmak ve faşizm 
konusundaki anlam kargaşasında kaybolmak istemiyorsak kendine has özellikleri 

olmayan ya da tarihsel faşizme zıt özelliklere sahip siyasi hareketleri tanımlarken 

“faşist” terimini kullanamayız. Çalışmada yer aldığı haliyle söylenecek olursa 

“faşizmi faşizmden arındırma” hatasına düşülmemelidir.  Peki, aksi halde bu durum 

neye yol açabilir? 

Gentile’nin çalışmasının önemli vurgularından biri burada karşımıza çıkıyor. Yazara 

göre, faşizmin tarihine bakıldığında, onun alelade kavranışı ve kullanımındaki 
ısrarın faşizmin kökleşip büyümesinde büyük payı olduğu görülmektedir. Bunun, 

demokrasiyi tehlikeyi düşürme potansiyeli açısından günümüz için de anlamı 

aynıdır. Bu bakımdan çalışmada, komünistlerin 1930’lu yılların ortalarına kadar 
sosyal demokratlar ve sosyalistlere varıncaya dek bizzat faşist rejime karşı çıkanlara 
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“faşist” yakıştırması yapmalarının üzerinde önemle durulmakta. Zira bu “antifaşist 

faşist” yaratılmasına sebep olan tavır, faşizm karşıtı cephede büyük bir bölünmeye 

neden olduğu için onun iktidarına da istemeden de olsa katkı sağlamıştır.  

Gentile, faşizmin ya da faşist sıfatının günümüze dek süregelen toptancı ve 

“enflasyonist” kullanımın anti-demokratik ya da faşizan siyaset ve ideolojilerle 

mücadelede önemli bir handikap olabileceğini belirtiyor. Ona göre, tehlikeden 

sakınabilmenin yolu ise “tarihe dönmek”. Faşizmin XX. yüzyıla damga vurmuş 
özelliklerinin bilinip belirginleştirilmesi ve bu özelliklerle ortaya çıkan totalitarizm 

“deneyi” ile bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. “Faşist kimdir?” sorusuna da 

ancak böylelikle bir cevap verilebilir. Çünkü, çalışmada tafsilatıyla açıklanmaya 
çalışıldığı üzere “faşist”, daha doğrusu “totaliter faşist” tam da Duçe’nin ya da onun 

müesses hale getirdiği totalitarizmin yarattığı kişidir. Bu hususta zihinlerde oluşacak 

bir nispi mutabakat, bizi “her yerde faşist görme” paranoyasından kurtarıp, 
“demokrasi ideali”ni taşımayan ya da onu yitiren, böylece demokrasinin 

“yöntemine” sarılan rejimlerin tehlikelerine karşı daha uyanık hale getirebilir. Zira 

Gentile’ye göre, günümüzde başka kisvelere bürünmüş faşistler olmakla suçlanan 

demokratik şekilde seçilmiş hükümet ve hareketlerin büyük bir bölümü faşist değil, 
hatta doğrudan demokrasi talep edecek kadar “demokrasi yönteminin” radikalleri. 

Bu noktada bir kez daha hatırlatılan husus ise, Mussolini ve Hitler’in de halk 

oylamasıyla seçilmiş liderler olmaları gerçeği.  

Faşist Kimdir ilgili araştırmalar açısından faydalanmaya değer önemli özellikleri 

haiz bir çalışma. Bu özelliklerden bazıları çalışmanın doğrudan formuyla alakalı. 

Kitabın yazarı tarafından “söyleşi” formunda kurgulanmış olması, okuma esnasında 

akılda belirebilecek kimi muhtemel soru işaretlerinin doğrudan yakalanmasını 
kolaylaştırmakta. Çalışma, argümanları dolayısıyla faşizmin tarihine odaklandığı 

için, kitabın sonunda yazarın faşizmin tarihi ve her bir argümanın ayrıca incelendiği 

çalışmalarının listesinden oluşan bir bibliyografyaya panoramik bir bakış imkânı 
sunması bakımından da son derece “lojistik” bir kaynak mahiyeti taşıyor. Ayrıca, 

çalışmanın başında yer alan Tanıl Bora imzalı oldukça kapsamlı sayılabilecek önsöz 

bölümü, okuyucuyu tarihsel bir seyirde solun ve sağın bakış açısından “Türkiye’de 
faşist sıfatının serencamı” ile buluşturuyor. Bu, Gentile’nin düşüncelerini, 

Türkiye’nin siyasal tarihi ile mukayeseli olarak değerlendirme imkânı sunması 

bakımından okuyucuları için kitaba dair önemli bir katkı olarak görülebilir. 

İçeriğe bakıldığında, kuramsal açıdan atlanmaması gereken noktalar mevcut. 
Örneğin, kitabın sonunda çalışma boyunca faşizme dair vurgulanan noktaları 

sistemli hale getiren örgütsel, kültürel ve kurumsal olmak üzere faşizmin üç boyutlu 

bir teorik çerçevesi çiziliyor. Bu çok boyutlu bakışın, araştırmacının inceleme 
nesnesine ilişkin perspektifini geliştirmesinde kullanışlı bir araç olabileceği 

rahatlıkla söylenebilir. Bu bağlamda belki de daha özgün bir katkı olması 

bakımından kavramsal bir araç olarak astoriolocya’nın anahtar işlevinden de 
bahsedilmelidir. Bu terim, faşizm araştırmalarında olduğu gibi Türkiye siyasi 
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tarihinin tek parti dönemine dair oluşan histografyaya da tatbik edilebilir 

görünmektedir. Gentile’nin faşizm ya da daha geniş bir çerçevede totalitarizm 

türlerinin özgül oluşuna ve bu bakımdan genelleme veya benzetme yaparken ihtiyatlı 
olunması gerektiğine dair tezleri ve tavsiyelerine uyulduğunda, Cumhuriyet’in tek 

partili dönemi totaliter veya otoriter olarak sınıflandırılabilir mi? Astoriolocya, bu ve 

benzeri sorulardan hareketle mezkûr dönemin analizinde ve yeniden 

kurgulanmasında gerçekten önemli bir fonksiyon icra edebilir.  

Öte yandan, çalışmanın formu ve içeriği öncelikle çalışmanın kayda değer özellikleri 

açısından kimi handikaplara da sahip. Bunlardan birisi, çalışmanın panoramik 

mahiyetinin doğası gereği analizin muhtemel nirengi noktalarının derinleştiremiyor 
olması. Bu bakımdan birçok önemli husus yalnızca vurgu halinde kalabiliyor. 

Örneğin totalitarizm bağlamında Komünizm, Nazizm ya da Faşizmin tarihsel 

özgünlükleri nedeniyle ortak bir adlandırmaya indirgenemeyeceği fikri ikna edici 
argümanlarla desteklenmekten uzak. Çalışmada faşizme dair çizilen teorik 

çerçevenin diğer totaliter sistemlerden hangi açılardan farklı olduğu sorusu da açıkta 

kalmakta. Çünkü ileri sürülen argümanın temellendirilmesi zorunlu olarak 

karşılaştırmalı yönteme başvurmayı gerektirmesine rağmen, bu hususta tarihsel 
bağlamdaki örnekler tatmin edici olmaktan uzakta. Bu nedenle, buna benzer 

noktalarla alakalı muhtemel incelemeler Gentile’nin işaret ettiği ilgili diğer 

çalışmalarıyla ya da benzer başka çalışmalarla söz konusu araştırma konularını 

geliştirmek zorunda.  

Aynı şey günümüzle ilişkili örnekler için de geçerli. Benzetme yapmanın ya da 

indirgemeciliğin yanıltıcılığına dair baskın vurgudan olsa gerek, günümüzde “faşist 

görme saplantısının” demokrasinin yalnızca yöntemiyle var olduğunu görmemizi 
engellebildiği ülkeler arasında hangileri var? sorusunun açık bir karşılığını vermiyor 

Gentile. Anlaşılan o ki, bu hususlarda yapılabilecek zenginleştirmenin gerekli yükü 

araştırmacının omuzlarına bırakılmış.  

Her şeye rağmen, Gentile’nin çalışması, hakkında bilmemiz gerekeni bildiğimizi 

sandığımız konulara ilişkin düşüncelerimizi değiştirme ve geliştirme imkânı 

sunmayı hedefleyen çalışmaların kendine özgü cazibesine sahip. Fakat her eser gibi 
muhatabını “bütünüyle” ikna etmekten de uzak. Yine de bunu bir eksiklik olarak 

görmemiz gerekmiyor. Walter Benjamin, “İkna etmek, kısırdır” der. Özgürlüğün 

insanlık için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir değer olduğunu kabul eden herkes 

için Gentile’nin ele aldığı konuda daima “daha ikna edici” çalışmalara ihtiyaç 
olacaktır. Bu konuda müstakbel çalışmaların en büyük motivasyon kaynağı bizatihi 

bu olabilir. 
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POLİTİK PSİKOLOJİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ 

The Journal of Political Psychology’s Publicition Policy 

 

 

1. AMAÇ VE KAPSAMI 

Ulusal ve uluslararası siyasal ve sosyal hadiseleri değişim ve süreklilik 

bağlamında psikoloji perspektifiyle anlamak gittikçe önem arz etmektedir. Bu 

çerçevede Politik Psikoloji Dergisi öncelikli olarak, politik ve psikolojik süreçleri 
etkileşimleri dahilinde anlamayı ve ifade etmeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak, 

Politik Psikoloji Dergisi sosyal ve siyasal psikolojinin kapsamına giren 

epistemolojik, metodolojik, teorik ve kültürel konuları içeren bilimsel çalışmaları 

yayınlamayı esas alır. Dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan sosyal, siyasal, 
iktisadi ve kültürel sorunları tartışmayı, açıklamayı ve analiz etmeyi hedefleyen 

ve siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, sosyoloji, felsefe, sosyal ve 

klinik psikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilen bilimsel ve 
akademik niteliklere sahip çalışmalara yer vererek, ilgili alanlardaki bilgi 

birikimini zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Yayımladığı çalışmalarla ilgili 

alanlara kuramsal ve yöntemsel açıdan katkıda bulunmak, yeni bakış açıları ve 
yaklaşımlar kazandırmak derginin temel amaçlarındandır. Dergide yayımlanacak 

çalışmalar akademik ve bilimsel etik değerlere uygun olarak hazırlanmış özgün 

çalışmalar içerisinden uzman hakemlerin görüşleri doğrultusunda seçilmektedir. 

Politik Psikoloji Dergisi’nin yayımladığı tüm çalışmalar için açık erişim 
politikasını benimseyerek toplumun bilimsel ve entelektüel birikimini 

geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Politik Psikoloji Dergisi kamu yönetimi, siyaset psikolojisi, sosyal ve klinik 
psikoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, sosyoloji ve felsefe 

alanlarından çalışmalara yer veren uluslararası hakemli, elektronik bir dergidir. 

Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış çalışmalara yer verilmektedir.  

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kere yayımlanır! 

Dergide; 

• Özgün Araştırma Makalesi 

• Derleme Makale 

• Kitap İncelemesi 

• Yorumlar olmak üzere dört türden çalışmalara yer verilmektedir.  
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2. YAYIN POLİTİKASI 

Politik Psikoloji Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü 

yayın/telif haklarının dergiye ait olduğu yazar tarafından kabul edilir. Dergide 
yayımlanan makalelerin dil, etik, yasal ve bilimsel sorumluluğu yazara aittir. 

Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır. 

• Politik Psikoloji Dergisi yayımladığı tüm çalışmalar için açık erişim politikasını 

benimsemektedir. 

• Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar için yazarlardan herhangi bir 

başvuru veya değerlendirme ücreti alınmamaktadır. Ayrıca yazarlara veya 

hakemlere bir ödeme yapılmamaktadır. 

• Dergiye gönderilen makalelerin yayımlanabilmesi için; daha önce başka yerde 

yayımlanmamış, başka yere yayımlanmak üzere sunulmamış ve başka yerde 

yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce yayımlanmış 
çalışmalara dergide yer verilmemektedir. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş 

bildiriler, ancak basılmamış olması halinde ve bu durumun açıkça belirtilmesi 

şartıyla kabul edilebilir. Çalışmaya ilişkin tüm etik sorumluluklar çalışmanın 

yazarına aittir.  

• Dergiye gönderilecek çalışmalar en fazla 3 yazarlı olmalıdır. Yazar çalışma ile 

birlikte intihal oranını gösteren belgeyi de göndermelidir. İntihal oranı (kaynakça 

hariç olmak üzere) %15’in üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve 

yazarına iade edilir. 

• Dergiye gönderilen çalışmalar ilk olarak Editör Kurulu tarafından ön 

incelemeden geçirilir. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların 
değerlendirilmesi akademik ve bilimsel etik değerlere bağlı kalınarak 

yapılmaktadır. 

• Ön incelemeden sonra şekil ve nitelik bakımından uygun bulunan çalışmalar 

ilgili alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Makaleyi 
değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait 

olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir. 

• Makaleyi değerlendirecek hakemlerin farklı kurumlardan olmasına dikkat 

edilmektedir. 

• Hakemler kendilerine gönderilen çalışmayı 15 gün içinde değerlendirir. Bu süre 

içerisinde raporunu göndermeyen hakemle irtibata geçilerek değerlendirme için 
hakeme bir defaya mahsus olmak üzere 10 gün ek süre verilir. Hakem bu sürede 

de raporunu gönderemezse hakemin değerlendirme süreci sonlandırılır. 

• İki hakemden de olumsuz rapor gelirse makale reddedilir. Hakemlerden bir 

olumlu bir olumsuz rapor gelmesi halinde, alanda uzman üçüncü bir hakemin 
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görüşüne başvurulur. İki olumlu rapor alan makaleler yayımlanmak üzere kabul 

edilmiş sayılır. 

• Yayım sürecinin herhangi bir aşamasında bilimsel araştırma ve yayın etiği ile 

uyuşmayan bir durumun tespit edilmesi halinde çalışma yayımlanmaz. Editör 

Kurulu çalışmanın yayımlanıp yayımlanmaması konusunda nihai takdir hakkını 

saklı tutar. Yayımlanmayan yazılar yazarına geri gönderilmeyecektir. Burada 

belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi Editör Kuruluna aittir. 

• Politik Psikoloji Dergisi’nde yayımlanmak üzere sunulan tüm çalışmaların telif 

haklarının dergiye devredilmiş olduğu yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılır. 
Dergi gönderilen çalışmalar için yazarlara telif hakkı ödemez. Yayımlanan 

çalışmalardaki görüşlerin ve çıkarımların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. 

• Okuyucu dergide yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark 

ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyet ya da önerisi olduğu 

zaman politikpskilojidergisi@gmail.com adresine mail atarak bu durumu 

bildirebilir. Bu geri bildirimler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından 

memnuniyetle karşılanmaktadır. 

 

3. ETİK İLKELER 

Politik Psikoloji Dergisi uluslararası yayın etiği standartlarına bağlıdır. Bu 
nedenle yayımlama süreci ile ilgili yayıncı, editör, hakem ve yazar gibi tüm 

tarafların beklenen etik davranış standartlarında anlaşmaya varması önem 

taşımaktadır. Politik Psikoloji Dergisi Committee on Publication Ethics (COPE) 

ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından yayınlanan etik 
yayıncılık ilkelerini benimsemektedir ve bu kapsamda tüm taraflardan aşağıdaki 

etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir. 

DERGİ EDİTÖRÜNÜN SORUMLULUKLARI 

• Editör bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve 

yetkiye sahiptir. Editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. 

• Editör kabul veya reddedilen makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde 

olmamalıdır. 

• Editör yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem 

atama konusunda tam yetkiye sahiptir. 

• Editör hakemlerin ismini saklı tutmalı ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır. 

mailto:politikpskilojidergisi@gmail.com
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• Editör yayınlanmak üzere gönderilen bir makaleye ilişkin kabul veya reddetme 

kararı verirken çalışmanın önemi, özgünlüğü, netliği, geçerliliği ve derginin konu 

alanına uygunluğu gibi esasları dikkate almalıdır. 

• Editör dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür. 

• Dergiye gönderilen makaleler herhangi bir önyargı olmaksızın açık, şeffaf, 

bilimsel ve objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilmelidir. Editör 
makaleleri yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, 

uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. 

Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem 

değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. 

• Editör gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgilerin makale yayınlanana kadar 

gizli kalacağını garanti eder. 

• Editör gerektiğinde düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür yayınlamaktan 

çekinmemelidir 

• Okurlar araştırmaların kim tarafından finanse edildiği, fon sahiplerinin araştırma 

ve yayın sürecinde bir rolü olup olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir. 

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI 

Bilimsel ve akademik yayıncılıkta başarı için hakemlik sürecinin iyi işlemesi en 

önemli kıstaslardandır. Politik Psikoloji Dergisi hakemlik sürecinin korunmasını 
ve iyileştirilmesini taahhüt etmektedir. Bu nedenle hakemlerden aşağıdaki etik 

ilkelere bağlı kalmaları beklenmektedir: 

• Hakem değerlendirmelerinin eleştirel ve tarafsız olması gerekmektedir. 

• Kendisine değerlendirilmek üzere sunulan çalışmayı alanıyla ilgili bulmayan, 
eleştirmekte kendisini yetersiz hisseden ya da zamanında bir eleştiri sunamayacak 

durumdaki bir hakem, editörü bu durumdan haberdar ederek görevden 

çekilmelidir. 

• Hakemler sadece metin üzerinden akademik bir değerlendirme yapmalı, 

yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ve şahsiyetlerini zedeleyecek 

ifadelerden kaçınmalıdır. 

• Hakemler değerlendirme formunda sorulan sorulara evet-hayır şeklinde cevap 

vererek geçmemeli, kararlarını gerekçelendirerek detaylı bir şekilde açıklamalıdır. 

• Değerlendirilen metinler gizli belge niteliği taşımalı, editör tarafından 

yetkilendirilmiş kişiler dışındakilere gösterilmemeli ve makaleler hakkında 

tartışılmamalıdır. 
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Hakemlik sürecinde elde edilmiş ayrıcalıklı bilgi ve fikirler gizli tutulmalı ve 

kişisel çıkar için kullanılmamalıdır. 

• Hakemler yazar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları 

tanımlamalıdır. Bir hakem ayrıca değerlendirilen çalışma ile bilgileri dâhilinde 

daha önce yayınlanmış başka bir çalışma arasındaki esaslı bir benzerlik veya 

örtüşme durumunu editörün dikkatine sunmalıdır. 

• Hakemler, yazarı ile aralarında rekabet, iş birliği veya başka türlü bağlantılar 

sebebiyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının var olduğu çalışmaları 

değerlendirmemelidir. 

Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat 

çatışması bulunmamalıdır. 

• Hakemler karar verme aşamasında editörlere, metinlerin iyileştirilmesinde de 

yazarlara yardımcı olabilmelidirler. 

Politik Psikoloji Dergisi aşağıdaki durumlarda olan kişilere mümkün olduğu kadar 

hakemlik teklif etmemektedir: 

• Yazarların daha önce ortak çalışma yayınladığı kişiler, 

• İlgili çalışmanın ön okumalarında yardımcı olmuş kişiler, 

• Yazarların daha önceden sorunu olduğu bilinen kişiler, 

• Çalışmanın yayınlanmasından finansal fayda sağlayacak kişiler, 

• Yazar ile aynı kurumda çalışan kişiler. 

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI 

• Dergiye gönderilen tüm çalışmalar özgün olmalıdır ve yazarlar çalışmanın daha 

önce herhangi bir yerde yayınlanmamış orijinal çalışmalar olduğunu taahhüt 

etmelidirler. 

• Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 

Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve 

başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı 

konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları 
gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük 

alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. 

• Makalede yararlanılan tüm kaynaklara atıf yapılmalı, metin içinde atıf yapılan 

tüm eserlere kaynakça bölümünde eksiksiz yer verilmelidir. 

• Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan 

katkısı olmalıdır. Yazarların isim sıralaması yazarlar tarafından ortak verilen bir 
karar olmalıdır. Tüm yazarların yazar sıralamasına göre imzalayacağı Telif Hakkı 

Devir Formu dergi sistemine yüklenmelidir. 
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Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm 

bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise 
sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek 

sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir. 

• Çalışmada kullanılan veriler çalışmada titizlikle sunulmalıdır. Hileli ve bilinçli 

yanlış ifadeler etik olmayan durumlara yol açabileceğinden kullanılmamalıdır. 

• Yazarlar derginin yazım kurallarına uymalıdır. Bu bağlamda hakem, editör 

yardımcısı ve editör tarafından istenilen değişiklikleri zamanında ve titiz bir 

şekilde yerine getirmelidir. Dergi editörlüğü tarafından yazarlardan istenilen her 
türlü bilgi ve belgenin, makale ile ilgili yapılması istenilen değişikliklerin en geç 

15 gün içerisinde yapılarak sistem üzerinden gönderilmesi ve editörün 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde söz konusu isteklerin yerine 

getirilmemesi makalenin reddedilmesine yol açar. 

• Tüm yazarlar araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi 

etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini 

beyan etmelidir. 

• Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit 

ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen 

temasa geçme ve iş birliği yapma sorumluluğunu taşır. 

DERGİ İNTİHAL POLİTİKASI 

Politik Psikoloji Dergisi Aralık 2021 tarihi itibariyle yayımlanmak üzere 

gönderilen çalışmaları intihal programları aracılığıyla (Turnitin veya iThenticate) 

kontrol etmeye başlamıştır. Yazar çalışma ile birlikte intihal oranını gösteren 
belgeyi de göndermelidir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %15’in 

üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir. Dergide 

yayımlanmış bir çalışmanın intihal yaptığı tespit edilirse Editör Kurulu makaleyi 
geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına 

ve/veya ilgili kurumlara bildirmek dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde 

saklı tutar. 
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THE JOURNAL OF POLITICAL PSYCHOLOGY’S  

PUBLICATION POLICY 

 

 

1. AIMS AND SCOPE 

The Journal of Political Psychology seeks to expand its knowledge in relevant 

fields by publishing scientific and academic studies accepted at the national 

and international level that examine the interrelationships between 
psychological and political processes including social and cognitive 

psychology, political psychology, political science, sociology, economics, 

history, international relations, philosophy, and political theory. Contributing 
scientifically and methodologically to the fields applicable to the studies it 

publishes, as well as gaining new insights and methods, is one of the journal's 

key goals. The articles that will be published in the journal are chosen from 

original studies that have been prepared in compliance with academic and 
scientific ethical values, as well as expert referees' opinions. By pursuing an 

open access policy for all of the research it publishes, the Journal of Political 

Psychology hopes to advance scientific and intellectual awareness. 

 

The Journal of Political Psychology is a peer-reviewed international 

publication that is published twice a year in June and December. Social and 
cognitive psychology, political psychology, public policy, political science, 

sociology, international relations, economics, business, and philosophy are 

among the subjects covered.  

 

The journal publishes; 

 

• Original research articles 

• Review articles 

• Book reviews and  

• Commentaries in Turkish or English languages. 

 

The studies submitted to the journal must not have been published elsewhere, 

submitted for publication before or approved for publication in order to be 

published. Papers that are presented at scientific meeting and have not been 
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published previously can be accepted. The number of authors on the studies 

that will be submitted to the journal does not exceed three. With the report, 
the author should provide a document showing the plagiarism rate. Studies 

with a plagiarism rate of more than 15% (excluding bibliography) are not 

assessed and are returned to the author. 

 

2. PUBLICATION POLICY  

The Journal of Political Psychology adopts open access policy for all 

published studies. 

• No application or evaluation fee is charged from the authors for the studies 
submitted to be published in the journal. Also, no payment can be made to 

authors or referees. 

• In order for the articles sent to the journal to be published; it must not 

have been previously published, accepted for publication and submitted 

for publication elsewhere. All ethical responsibilities regarding the study 

belong to the author of the study.  

• Texts to be sent to the journal should have a maximum of 3 authors. The 

author must send the document showing the plagiarism rate with the study. 

Studies with a plagiarism rate (excluding bibliography) over 15% are not 

evaluated and returned to their authors. 

• Manuscripts sent to the journal are first examined by the Editorial Board. 

The evaluation of the studies sent for publication is made by adhering to 

academic and scientific ethical values.  

• After the preliminary examination, the works found appropriate in terms 
of form and quality are evaluated by at least two referees who are experts 

in the relevant field. No information is given to the authors about the 

identities of the referees evaluating the article and to the referees about 

who the article belongs to. 

• Referees to evaluate the article are primarily selected from different 

institutions. 

• Referees should evaluate the work sent to them within 20 days. The referee 

who does not submit his report within this period is contacted and the 

referee is given an additional 10 days for the evaluation, for once. If the 
referee cannot send his report during this period, the referee's evaluation 

process is terminated. 
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• If negative reports are received from both referees, the article is rejected. 

In case of a positive and negative report from the referees, the opinion of 

a third referee, who is an expert in the field, is consulted. Articles that 
receive two positive reports are deemed to have been accepted for 

publication. 

• If a situation inconsistent with scientific research and publication ethics is 

detected at any stage of the publication process, the study is not published. 

The Editorial Board reserves its final discretion on whether the work is 
published or not. Unpublished articles will not be sent back to their author. 

The decision authority on matters not mentioned here belongs to the 

Editorial Board. 

• It is assumed that the writers have agreed to pass the copyrights of all 
works submitted for publication in the Journal of Political Psychology. 

The writers of submitted works are not compensated for their copyright. 

The writers are solely responsible for the opinions and conclusions 

expressed in the published studies. 

• If a reader finds an important error or omission in an article published in 

the journal, or if they have any concerns about editorial content, they can 

contact politikpsikolojidergisi@gmail.com. This feedback is greatly 

appreciated because it will enable us to improve. 

 

3. ETHICAL PRINCIPLES  

The Journal of Political Psychology follows international publishing ethics 
guidelines. As a result, all parties involved in the publication process, 

including publishers, editors, referees, and writers, must agree on the 

expected ethical conduct standards. The Committee on Publication Ethics 

(COPE) and the Directory of Open Access Journals (DOAJ) have published 
ethical publishing guidelines, and the Journal of Political Psychology 

requires all parties to bear the following ethical obligations in this context. 

 

EDITORS’ ROLES AND RESPONSIBILITIES 

• The editor has full responsibility and authority to accept or reject an 

article. The editor is responsible for the total quality of the content and 

publication. 

• The editor should not have a conflict of interest regarding accepted or 

rejected articles. 

mailto:politikpsikolojidergisi@gmail.com
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• The editor does not allow any conflicts of interest between authors and 

referees and has full authority to appoint a referee. 

• The editor should keep the referees anonymous and prevent plagiarism / 

fake data. 

• While deciding whether to accept or reject an article submitted for 
publication, the editor should take into account the principles such as the 

importance of the study, its originality, clarity, validity, and the journal's 

suitability to the subject area. 

• Editor is obliged to make the final decision on the articles to be published 

in the journal. 

• Articles submitted to the journal should be evaluated in accordance with 
clear, transparent, scientific, and objective criteria without any prejudice. 

The editor evaluates the articles independently of the authors' ethnicity, 

gender, sexual orientation, nationality, religious belief, and political 
philosophy. It ensures that the articles submitted for publication are 

double-sided blind peer review. 

• The editor guarantees that all information regarding the submitted articles 

will remain confidential until the article is published. 

• The editor should not hesitate to issue corrections, clarifications, 

retractions and apologies when it’s necessary. 

• Readers should be informed of who finances research and whether funders 

have a role in the research and publication process. 

 

RESPONSIBILITIES OF REFEREES 

One of the most critical factors for success in science and academic 

publishing is how well the refereeing process works. The refereeing method 

is something that the Journal of Political Psychology is dedicated to 

protecting and improving.  

 

As a result, referees are required to follow the following ethical guidelines:  

 

• A referee who does not find the work being assessed relevant to his 
profession, feels inadequate to critique, or is unable to provide timely 

criticism should be dismissed by notifying the editor.  
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• Referees should make an academic assessment based solely on the text and 

refrain from making comments about the author/authors' incompetence or 

that would harm their reputation.  

• Referees should not pass by simply responding yes or no to the questions 
on the assessment form; instead, they should clarify and justify their 

decisions in depth. The texts evaluated should be classified as confidential 

documents, should not be shown to anyone other than those authorized by 

the editor, and should not be discussed about the articles. Privileged 
information and ideas obtained during the arbitration process must be kept 

confidential and not used for personal gain.  

• Referees should look for related published work that the author has not 

identified. A referee may also alert the editor to a significant resemblance 
or overlap between the reviewed work and another previously published 

work that they are familiar with.  

• Referees should avoid evaluating studies in which the author has a conflict 

of interest due to a competition, partnership, or other relationship. There 
should be no conflicts of interest with referees, writers, funders, editors, 

and others.  

• Referees should be able to assist editors in making decisions and writers 

in developing their texts.  

 

The Journal of Political Psychology does not provide as much refereeing to 

those who: 

 

• People with whom the authors have previously collaborated, people who 

assisted in the pre-reading of the related study. 

 

• People who are likely to have issues with the writers, people who would 

profit financially from the study's dissemination, and people who work at 

the same organization as the author. 

 

RESPONSIBILITIES OF AUTHORS 

• All texts submitted to the journal must be original, and writers must 

guarantee that their work has never been published before. 

• The writers are responsible for the papers' adherence to scientific and 
ethical standards. The author can claim that the article is unique, that it 

has not been published previously, and that it is not currently being 
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checked for publication in another language. In fact, copyright laws and 

agreements should be followed. The use of corresponding resources (e. g. 
tables, statistics, or broad quotations) should be done with the appropriate 

permission and acknowledgement. 

• All resources included in the article should be referenced, and the 

bibliography section should contain all works cited in the text. 

• In the submitted paper, all writers must make a clear scholarly and 

scientific contribution. The writers should decide on the order of their 
names together. The Copyright Transfer Form, which must be signed by 

all authors in the order they appear in the journal, must be submitted to 

the system. 

• All individuals who contributed to the study but did not meet the authorship 
requirements should be identified in the "acknowledgements / facts" 

section. People that only offer technical support, writing assistance, or 

general financial and material support are examples of this. 

• The data used in the analysis should be meticulously presented in the 
report. False and fraudulent claims can never be used because they can 

lead to immoral circumstances. 

• Authors are required to adhere to the journal's spelling guidelines. In this 

case, the referee should respond to the field editor's and editor-in-requests 

chiefs for changes in a timely and careful manner.  

• All details and documentation requested by the journal's editor, as well as 
any requested changes to the paper, must be completed within 15 days at 

the latest and submitted via the system, with the editor being notified. If 

these demands are not met within the time frame, the article will be 

rejected.  

All authors must disclose any financial arrangements, conflicts of interest, or 

competing interests that may influence the study or scientific assessment 

performance. 

When an author discovers a major error or inaccuracy in his or her published 

manuscript, he or she is responsible for contacting and cooperating with the 

publisher as soon as possible to get the error or inaccuracy corrected or 

retracted. 

 

PLAGIARISM POLICY 

The Journal of Political Psychology will assess manuscripts for plagiarism. 

Any immoral act of copying or plagiarism, in any form, is strictly prohibited 

by the journal. Until sending a manuscript to a journal, plagiarism software 

programs should be used to verify the similarity ratio (iThenticate or Turnitin). 
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Along with the manuscript, the author(s) may apply a document 

demonstrating the plagiarism ratio. 

In this regard, manuscripts submitted to our journal are subject to a 

preliminary evaluation; manuscripts with a similarity ratio of less than 15% 

will be accepted by our Editorial Board. Manuscripts with a ratio greater 

than or equal to the prescribed value are returned to the author (s). Turnitin 
or iThenticate software is used to search all manuscripts submitted for 

publication in the journal for plagiarism. Plagiarism is detected during the 

initial stages of analysis, and manuscripts are immediately withdrawn and not 

considered for publication in the journal.  

If a manuscript is discovered to be plagiarized after publication, the Editor-

in-Chief will conduct a preliminary investigation, possibly with the assistance 

of a suitable committee. If the manuscript is found to be plagiarized outside 
the appropriate limits, the journal will notify the author's Institute, College, 

or University, as well as any funding agencies. 
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POLİTİK PSİKOLOJİ DERGİSİ (PPD) YAZIM KURALLARI 

The Journal of Political Psychology’s Instruction for Authors 

 

Politik Psikoloji Dergisi’ne değerlendirilmek üzere makale gönderen yazarlar ve 

makaleyi değerlendiren hakemler derginin yazım kurallarını açıkça kabul etmiş 
sayılır. Aşağıda yer alan kuralları ihlal eden makaleler hakem sürecine alınmadan 

ön değerlendirme safhasında reddedilir. 

• Politik Psikoloji Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde çalışmalar 

yayımlamaktadır ve çalışmaların yazıldıkları dilin kurallarına uygun olması 
gerekmektedir. Türkçe yazımda ve kısaltmalarda TDK (Türk Dil Kurumu) İmla 

Kılavuzu esas alınmalıdır. 

• Yazım yanlışlarının fazla olması, bilimsellik şartlarının sağlanmaması 

makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. 

• Çift taraflı kör hakemlik sistemi gereğince sisteme yüklenen makale metni içinde 

yazarlara ait hiçbir bilgi yer almamalıdır. 

• Çalışmaların başlığı 15 kelimeyi geçmemelidir. 

• Çalışmaların başlığı, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde 11 punto 

büyüklüğünde ve koyu harflerle yazılmalıdır. 

• En fazla 3 yazarlı çalışmalar kabul edilmektedir. 

• Aynı sayı içerisinde aynı yazara ait birden fazla makaleye yer verilmez. 

• Dergiye gönderilecek çalışmalar Times New Roman yazı formatında, tek aralıklı 

ve 11 punto ile hazırlanmalıdır. 

• Dergiye gönderilen tüm makalelerde hem Türkçe hem de İngilizce olarak makale 

başlığı, öz ve anahtar kelimeler makalenin ilk sayfasında bulunmalıdır. Bu 

bölümler iki dilde de birbirine paralel olmalıdır. 

• Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 7 kelimeden oluşmalıdır. 

• Öz en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşacak şekilde yazılmalıdır. 

• Öz bölümünde çalışmanın amacı, yöntemi, temel tespitleri ve sonuçları 
belirtilmeli; mecbur kalınmadıkça kaynak gösterimini gerektirecek ifadeler 

kullanılmamalıdır. 
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• Araştırma ve derleme makaleleri her şey dâhil 10.000 kelimeyi geçmemelidir. 

• Sayfa yapısı üstten 5, alttan 5,5, sol 4,25, sağ 4,25 cm ve 1 satır aralıklı olmalıdır. 

• Çalışmada yer alan konu başlıkları Giriş ve Sonuç bölümü haricinde I, II, III, ... 

gibi Romen rakamlarıyla, alt başlıklar ise A, B, C, ... gibi büyük harflerle 

sıralanmalı ve tamamı büyük harfle yazılmalıdır. 

• Türkçe yazılmış çalışmalarda yer alan yabancı dillere ait kelimeler italik 

yazılmalıdır. 

• Şekiller ve Tablolar metin içerisinde verilmelidir. 

• Şekil numaraları Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3… vb. diye koyu harflerle ve 10 punto 

büyüklüğünde şeklin altında yer almalıdır. 

• Şekillerin başlığı, şekil numarası belirtildikten sonra devamına 10 punto 

büyüklüğünde yazılmalıdır. 

• Şekillerin içindeki yazılar 9 punto büyüklüğünde olmalıdır. 

• Tabloların numaraları Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3… vb. diye koyu harflerle ve 10 

punto büyüklüğünde tablonun üstünde yer almalıdır. 

• Tabloların başlığı, tablo numarası belirtildikten sonra devamına 10 punto 

büyüklüğünde yazılmalıdır. 

• Tabloların içindeki yazılar 9 punto büyüklüğünde olmalıdır. 

• Şekil ve Tabloların oluşturulmasında yararlanılan kaynaklar mutlaka 

belirtilmelidir. 

• Metin içerisinde atıf yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer 

alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka atıf yapılmış olmalıdır. 

• Çalışmanın yayım için kabulünden sonra yazıların yayıma hazırlanması 

aşamasında tespit edilen sorun ve eksikliklerin giderilmesinde birincil sorumluluk 

yazarlara aittir. 

• Yayımlanmak üzere dizgisi tamamlanan yazılar son gözden geçirme için 

yazarlara gönderilir. 

Yazarların en geç bir hafta içinde gözden geçirilmiş metni editöre iletmeleri 

beklenir. Aksi halde çalışma arşive alınacaktır. Son gözden geçirme aşamasında 

sadece biçimsel değişikliklere izin verilir. Bu aşamada çalışmanın içeriğini ciddi 
biçimde etkileyecek değişiklikler yapılmasına izin verilmez. Bu tür 

değişikliklerde ısrar edilmesi halinde Editör Kurulu yazının değişmiş halini tekrar 

hakem değerlendirmesine gönderme yetkisine sahiptir. 
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• Çalışmada kullanılan kaynaklara yapılan atıfları dipnot olarak göstermeyiniz. 

Atıflar metin içinde parantez arasında gösterilmelidir. Atıf yapılırken ve kaynakça 

düzenlenirken APA Yöntemi (APA 6) kullanılmalıdır. APA Atıf Sistemi her ne 
kadar dipnota sıcak bakmasa bile vurgulanması elzem olan durumlarda yapılmak 

istenen açıklamalar, makul düzeyde bir dipnot kullanımıyla sayfa altı ya da son 

not biçiminde yapılabilir. 

Metin İçi Atıf Yapma: 

•Tek Yazarlı Çalışmalarda: 

Temel olarak metin içinde iki şekilde atıf yapılabilir: 

… (Eryılmaz, 2019: 100). 

Eryılmaz’a (2019: 100) göre… 

•İki Yazarlı Çalışmalarda 

… (Smith ve Petty, 1994: 65). 

•Üç ile Beş Yazarlı Çalışmalarda 

İlk defa atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir: 

… (Keleş, Hamamcı ve Çoban, 2015: 412). 

Aynı kaynağa sonraki atıflarda sadece ilk yazarın adı belirtilip diğer yazarlar için 

“vd.” ifadesi kullanılır. 

… (Keleş vd., 2015: 453). 

•Altı ve Daha Fazla Yazarlı Çalışmalarda 

Sadece ilk yazarın adı belirtilir diğer yazarlar için “vd.” ifadesi kullanılır. 

… (Diamond vd., 1965: 57). 

•Yazar bir organizasyon veya kurumu ise 

İlk atıf: … (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 

2013: 25). 

İkinci atıf: … (TÜBİTAK, 2013: 32). 

•Aynı parantez içinde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda: 

Eserler alfabetik sıraya göre dizilmeli ve eserler noktalı virgül ile ayrılmalıdır 

(Aslan ve Genç, 
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2019: 17; Öztürk vd., 1985: 23; Yılmaz, 2015: 17). 

• Soyadları aynı olan yazarlara atıf yapılacaksa karışıklığı önlemek için ismin ilk 

harfi de kullanılır: 

… (A. Johnson, 2001: 25; Y. Johnson, 1998: 17). 

• Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa 

karışıklığı önlemek için yıldan sonra a, b, c harfleri kullanılır: 

… (Ateş, 2015a: 27). … (Ateş, 2015b: 352). 

•İnternet Kaynaklarına Atıf 

Eğer yazar ve yayın tarihi belliyse, (Soyadı, Yıl) şeklinde; yazar belli değilse 

(İnternet Sitesinin 

Adı, Yıl) şeklinde; yazar ve yayın tarihi belli değilse (İnternet Sitesinin Adı, t.y.) 
şeklinde atıf yapılmalıdır. Erişim linki metin içi atıfta değil Kaynakça ‘da 

verilmelidir. 

… (Civaoğlu, 2015). 

… (CNN, 2019). 

… (TBMM, t.y.). 

Not: Eğer atıf yapılan yayının tarihi belli değilse “tarih yok” anlamına gelen (t.y.) 

ifadesini kullanınız. 

•Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlarda, mektuplarda veya e-maillerde 

kişisel iletişim kurulan kişinin adı ve görüşmenin tarihi belirtilmelidir. Ancak 

kişisel iletişim yoluyla elde edilmiş veriler kaynakçaya eklenmemelidir. 

… (H. Arslan, kişisel iletişim, 27 Nisan 2018). 

Kaynakça Gösterimi: 

•Tek Yazarlı Kitaplar 

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yıl). Kitap Adı İtalik. Şehir: Yayınevi 

Eryılmaz, B. (2019). Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme. İstanbul: İşaret 

Yayınları. 

•İki ve Daha Fazla Yazarlı Kitaplar 

North, D., Wright, A. ve Bary, W. (1959). Confucianism in Action. Stanford: 

Stanford University 
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Press. 

•Editörlü Kitap 

Editörün Soyadı, A. (Ed.). (Yıl). Kitap Adı İtalik. Şehir: Yayınevi. 

Erdem, R. (Ed.). (2017). Yönetimde İnformalite. İstanbul: Beta Yayıncılık. 

•Kitap Bölümü 

Soyad, A. (Yıl). Bölümün Başlığı, Editörün A. Soyadı içinde. Kitap Adı İtalik (s. 

sayfa aralığı). 

Şehir: Yayınevi. 

Watson, J. (1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. 

Nish içinde, The 

Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), 

Surrey: Japan Library. 

•Yazarı Kurum Olan Kitaplar 

Australian Bureau of Statistics. (2000). Population by age and sex, New South 

Wales, 30 June 

2000 (ABS Cat. no. 3235.1). Canberra, Australian Capital Territory. 

•Dergi Makalesi 

Soyad, A. (Yıl). Makalenin Başlığı. Dergi Adı, Cilt(No), sayfa aralığı. doi: xxx 

xxx xxx 

Şentürk, R. (2009). Açık Medeniyet ve Sosyal İçerme. Muhafazakâr Düşünce, 

6(2), 41-59. doi: 

123456789895456 

Atıf yapma ve kaynakça gösterimi konusunda daha detaylı bilgi için bakınız: 

(https://apastyle.apa.org/). 

 

DİPNOT VE SON NOT KULLANIMI 

APA yazım stilinde dipnot ve son not kullanımı tercih edilmemektedir. Buna 

karşın dergimiz çok gerekli olduğu durumlarda dipnot ya da son not kullanımına 

izin vermektedir. Dipnot ya da son notlar 9 punto büyüklüğünde verilmelidir. 
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Not: APA atıf ve kaynakçada “and” yerine “&” kullanılmasını önermektedir.   

Ancak Türkçede “&” sembolü “ve” yerine kullanılmadığından Türkçe olarak 

yazılan metinlerde atıf yaparken ve kaynakça yazarken “&” sembolü 

kullanılmamalıdır. Ayrıca, üç kişiden çok yazarlı metinlere atıf yaparken APA “et 

al.” (Kernis et al., 1993) kullanılmasını önermektedir. 

Ancak Türkçe ’de “et al.” yerine “vd.” (Kernis vd., 1993) kullanılmalıdır. Bununla 
birlikte değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen çalışma İngilizce 

hazırlanmışsa bu metinlerde atıf ve kaynakçada APA standartlarına uygun olarak 

“and” yerine “&” sembolü ve “et al.” kullanılmalıdır 





 


